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3: Nye licenser godt for konkurrencen 
 

I dag offentliggjorde IT- og Telestyrelsen, at 3 er den eneste byder på de to ledige 900 og 1800-frekvenser. Der-

for kan 3 erhverve licenserne til minimumsbuddet – en samlet pris på 12 mio. kr. Det er godt for konkurrencen og 

kommer forbrugerene til gode, mener 3. 

 

 

IT- og Telestyrelsen har i dag offentliggjort, at teleselskabet 3 er den eneste byder på de to ledige frekvenser – 

900 og 1800 MHz. Derfor kan 3 erhverve licenserne til en samlet pris på 12 mio. kr., der svarer til minimumsbud-

det. Priserne på de to licenser er henholdsvis otte mio. kr. for 900 MHz og fire mio. kr. for 1800 MHz. 

 

”Vi er rigtig glade for udmeldingen i 3 og føler anledning til at rose IT- og Telestyrelsen for at have sat nogle 

gode rammer op for auktionen. Den realitiske minimumspris og det faktum, at vi ikke skal ud i en fordyrende 

auktion betyder, at vi som teleselskab kan koncentrere os om at gøre det, vi er bedst til og helst vil – nemlig at 

have fokus på skabe det bedste mobilnetværk for danskerne. Nu kan vi sætte yderligere turbo på udrulningen. 

Det har den positive konsekvens for forbrugerne, at konkurrencen på telemarkedet i Danmark bliver endnu hår-

dere,” siger Morten Christiansen, CEO i 3 Danmark. 

 

3’s netværk er ved adskillige lejligheder blevet kåret som Danmarks bedste hvad dækning og hastighed angår. 

De to licenser betyder, at 3 også fremadrettet kan beholde positionen som danmarksmester. 

 

”Vi vil fortsat investere massivt i Danmarks bedste datanetværk, så vi dækker landet bredt med både høj hastig-

hed, en stabil forbindelse og god dækning. Med kombinationen af 3G-netværket og det kommende 4G-neværk 

får danskerne også i fremtiden den bedste oplevelse med såvel smartphones som mobilt bredbånd hos 3,” siger 

Morten Christiansen. 

 

For yderligere information: 

Knud Løkke Rasmussen, kommunikationschef, 3 Danmark,, e-mail: knud.lokkerasmussen@3.dk, mobil: 31 200 

900 

 

Om 3: 

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på Danmarks bedste mobile datanetværk. I 2001 vandt 3 en 3G-licens og i 2010 en 

4G-licens. Med kombinationen af 3’s eksisterende prisvindende 3G-netværk og det nye 4G-netværk, vil 3 også i fremtiden levere Danmarks 

bedste mobile datanetværk. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison 

Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med 

selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritanni-

en. Du kan besøge 3 på www.3.dk. 


