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Tre mobilselskaber har vundet frekvenser
i 1800 MHz-auktionen

1800 MHz-auktionen, som Energistyrelsen startede den 20. september 2016,
er slut. Hi3G Denmark, TDC og TT-Netværket vandt en samlet
frekvensmængde på 2 x 65 MHz.

Energistyrelsen udbød en samlet frekvensmængde på 2x65 MHz. Resultatet
af auktionen blev, at:

• Hi3G Denmark ApS vandt 2 x 20 MHz til 300.159.486 kr.,
• TDC A/S vandt 2 x 20 MHz til 300.159.486 kr., og



• TT-Netværket (Telia og Telenor) vandt 2 x 25 MHz til
425.239.229 kr.

Det samlede provenu fra 1800 MHz-auktionen er 1.025.558.201 kr.

Energi-, klima- og forsyningsministeren har i forbindelse med 1800 MHz-
auktionen fastsat et dækningskrav, som senest skal være opfyldt i december
2019. De tre selskaber, som vandt frekvenser i auktionen, skal hver opfylde
1/3 af dækningskravet.

Dækningskravet omfatter 245 områder af 1x1 km og betyder, at i alt 2185
husstande, virksomheder og sommerhuse fordelt over hele landet opnår
markant forbedret dækning. Områderne kan ses på dette dækningskort: 

Det forventes, at dækningskravet vil få en positiv afsmittende effekt på de
omkringliggende områder, som også vil opleve forbedret dækning, selvom de
ikke er direkte omfattet af dækningskravet.

Se Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse om 1800

http://www.efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/september/bedre-mobildaekning-paa-vej-til-landdistrikterne/


MHz-auktionen.

Yderligere information om 1800 MHz-auktionen.

Fakta:

• Dækningsområderne er udvalgt efter følgende objektive kriterier:
- Der er som minimum 5 husstande, virksomheder og/eller
sommerhuse i hvert område.
- Ingen i området har i dag adgang til en downloadhastighed på
mindst 30 Mbit/sekund.

• I de 245 dækningsområder skal der leveres følgende tjenester:
- Mobilt bredbånd med en oplevet downloadhastighed på
minimum 30 Mbit/sekund.
- Mobilt bredbånd med en oplevet uploadhastighed på minimum
3 Mbit/sekund.
- Mobil taledækning.

• Det er adresserne i et givent dækningsområde, der skal dækkes –
ikke hele området.

Kontakt: 

Projektleder Henriette Stang Meulengracht, tlf: 3392 7568, HSM@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, tfh@ens.dk.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

http://www.efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/september/bedre-mobildaekning-paa-vej-til-landdistrikterne/
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser


Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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