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MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV NÄTKONCESSIONER

Nätkoncessioner för allmän televerksamhet i landskapet Åland i frekvensområdet
3410–3800 megahertz (frekvensområdet 3,5 gigahertz)
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014)
nätkoncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3,5 gigahertz (3,5 GHz) i landskapet Åland
lediga att sökas. Nätkoncessionerna beviljas genom ett jämförelseförfarande enligt lagens 10 §.

Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor
(kontaktuppgifterna finns på webbadressen https://www.lvm.fi/sv/att-utratta-arenden-vid-ministeriet). Ansökningstiden går ut den 31 december 2019 kl. 12.00.
Ytterligare information om koncessionerna och ansökningsförfarandet finns på statsrådets webbplats på adressen www.lvm.fi/toimiluvat.
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INFORMATION OM NÄTKONCESSIONERNA OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
1. Syftet med tilldelningen av nätkoncessioner och beskrivning av frekvensområdet för
de ledigförklarade nätkoncessionerna
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014) fyra nätkoncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz (3,5
gigahertz) i landskapet Åland lediga att sökas.
Syftet med de koncessioner som ska beviljas är i enligt 1 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation bland annat att främja utbudet och användningen av tjänster i kommunikationsnät
och att trygga en effektiv användning av radiofrekvenser. Syftet med koncessionerna är att möjliggöra byggandet av de första 5G-näten i landskapet Åland, att förbättra kvaliteten och kapaciteten
hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser och att främja införandet av nya digitala tjänster.
Bestämmelser om det frekvensområde som koncessionerna gäller finns i 9 § 2 mom. i statsrådets
förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
(1244/2014). Enligt det är frekvensområdena 3400–3600 megahertz (MHz) och 3600–3800 megahertz tillgängliga i hela landskapet för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska
kommunikationstjänster.
Transport- och kommunikationsverket anvisar koncessionshavaren den behövliga nyttjanderätten
till frekvenserna genom radiotillstånd i enlighet med 40 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.
På frekvensområdet ledigförklaras fyra nätkoncessioner. Om det beviljas fyra nätkoncessioner tilldelas tre sökande frekvenser på 100 Mhz per sökande och en sökande frekvenser på 90 Mhz. Om
det beviljas färre än fyra nätkoncessioner kan frekvensbandet 3410–3800 MHz fördelas jämnt mellan de sökande, men dock så att minst 90 MHz reserveras för annan än sådan verksamhet som
enligt 6 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation kräver nätkoncession, till exempel för
testning och forskning samt för skräddarsydda lösningar eller lösningar för ett geografiskt avgränsat område.
2. Verksamhetsområde och giltighetstid
Nätkoncessionerna beviljas för verksamhet i landskapet Åland.
Koncessionerna beviljas för tiden 1.3.2020–31.12.2033.
3. Övriga koncessionsvillkor
Bestämmelser om villkoren för en nätkoncession finns i 16 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation.
Koncessionshavaren ska inleda den verksamhet som nätkoncessionen avser inom två år från koncessionsperiodens början, om inte statsrådet på koncessionshavarens ansökan bestämmer något
annat av orsaker som hänför sig till den tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget.
Koncessionshavaren ska handleda sina kunder i frågor som gäller skyldigheter till följd av koncessionen t.ex. beträffande nätets täckning och informera om dem på ett tillräckligt och ändamålsenligt
sätt.
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Koncessionshavaren ska tillhandhålla kundservice åtminstone på svenska.
Om hela frekvensområdet 3410–3800 MHz används för koncessionspliktig verksamhet tillämpas
följande koncessionsvillkor: Om koncessionshavaren trots anbudsbegäran i frekvensområdet 3,5
GHz inte tillhandahåller en hamn, en industrianläggning, ett sjukhus, ett köpcenter eller någon motsvarande aktör som använder ett avgränsat geografiskt område en nättjänst som tillgodoser kundens specialbehov, är koncessionshavaren skyldig att på skäliga och icke-diskriminerande villkor
hyra ut nyttjanderätten till frekvensområdet 3,5 GHz till ovan nämnd kund eller till en aktör som
kunden valt för att tillhandahålla nättjänsten inom nämnda område.
Enligt 288 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska Transport- och kommunikationsverket av innehavarna av sådana nätkoncessioner för tele- och televisionsverksamhet som
statsrådet beviljat med stöd av 6 § i lagen utan vederlag årligen ta ut en marknadsbaserad frekvensavgift till staten. Avgiften tas ut för frekvenser som i ett radiotillstånd enligt 39 § har anvisats
en innehavare av nätkoncession.
I lagens 289 § finns bestämmelser om en informationssamhällsavgift. Enligt 1 mom. är ett teleföretag som med stöd av lagen bedriver koncessionspliktig verksamhet skyldigt att till Transport- och
kommunikationsverket betala en årlig informationssamhällsavgift.
Dessutom ska koncessionshavaren betala avgifter enligt kommunikationsministeriets förordning
om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer (1150/2018).
4. Beviljande av nätkoncession
Nätkoncessioner beviljas av statsrådet med stöd av 8 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och förutsatt att villkoren i 10 § uppfylls. Enligt 27 § 1 mom. 40 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) får en riksmyndighet emellertid bevilja tillstånd att utöva allmän televerksamhet i landskapet endast med landskapsregeringens samtycke.
Enligt 16 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation beviljar statsrådet nätkoncession
för viss tid.
Enligt 10 § ska koncession beviljas om sökanden har tillräckliga ekonomiska resurser att sörja för
nätföretagets skyldigheter, koncessionsmyndigheten inte har grundad anledning att misstänka att
sökanden bryter mot bestämmelserna i lagen och koncessionsmyndigheten inte har särskilt
vägande skäl att misstänka att beviljandet av koncession uppenbart kommer att äventyra den nationella säkerheten.
Om antalet sökande är större än det antal nätkoncessioner som finns att bevilja, beviljas koncessionerna de sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.
Syftet med lagen är enligt 1 § att främja utbudet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet. Syftet är också att trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser samt att främja konkurrensen och säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är tekniskt utvecklade, håller god kvalitet, är driftsäkra och
trygga samt har förmånliga priser.
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Enligt 10 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska i ansökan om koncession lämnas alla de uppgifter som koncessionsmyndigheten begär och som behövs vid bedömningen av
förutsättningarna att bevilja koncession.
En ansökan om koncession ska innehålla följande uppgifter och redogörelser:
1) sökandens kontaktinformation
2) ett handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden
3) sökandens ägarförhållanden
4) en beskrivning av nättjänsterna
5) verksamhetsområde
6) en beskrivning av eller plan över kommunikationsnätet
7) en uppskattning av de investeringar som verksamheten kräver och finansieringen av dem
8) en uppskattning av hur affärsverksamheten utvecklas under koncessionsperioden
9) övriga uppgifter som behövs vid bedömningen av sökandens förutsättningar att bli beviljad koncession.
Den som ansöker om koncession är enligt 285 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation dessutom skyldig att i samband med ansökan till koncessionsmyndigheten betala en ansökningsavgift som för en nätkoncession i enlighet med 6 § 1 mom. är 5 000 euro.

5. Ytterligare information
Ytterligare upplysningar om koncessionsvillkoren och beviljandet av nätkoncession ges vid kommunikationsministeriet av överinspektör Sami Pekola. Ministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lvm.fi.

