MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSION
Koncession för televerksamhet i landskapet Åland i frekvensområdet
452,425–456,925 och 462,425–466,925 MHz (frekvensområdet 450 MHz)
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) en koncession
för regional televerksamhet inom frekvensområdet 450 megahertz ledig att sökas.
Koncessionsansökan
med
bilagor
ska
lämnas
till
kommunikationsministeriets
registratorskontor, Södra Esplanaden 16, Helsingfors (PB 31, 00023 Statsrådet).
Ansökningstiden går ut den xx xxxxx 201x kl. xx.xx.
Ytterligare information om koncessionen och ansökningsförfarandet finns på
kommunikationsministeriets webbplats under adressen www.lvm.fi/toimiluvat.
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INFORMATION OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH KONCESSIONEN
1. Syftet med koncessionen
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) följande
programkoncession ledig att sökas:


en regional koncession för tillhandahållande av nättjänster i det digitala bredbandsnätet
för mobilkommunikation i frekvensområdena 452,425–456,925 och 462,425–466,925
megahertz.

I enlighet med informationssamhällsbalkens syften är målet för den koncession som beviljas
att främja tillhandahållandet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster. Syftet
med den koncession som beviljas är att främja tillgången till tjänster i det mobila
bredbandsnätet i landskapet Åland.
2. Frekvensområdet för den ledigförklarade koncessionen
Bestämmelser om det frekvensområde som är föremål för koncessionen finns i 8 § i
statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i
landskapet Åland (1244/2014).
Kommunikationsverket anvisar koncessionshavaren de behövliga frekvenserna. Frekvenserna
anvisas i frekvensområdena 452, 425–456, 925 och 462, 425–466, 925 megahertz.
3. Verksamhetsområde och giltighetstid
Koncessionen beviljas för verksamhet i landskapet Åland.
Koncessionen beviljas för tiden xx.xx.2016–21.6.2025.
4. Övriga koncessionsbestämmelser
De bestämmelser som ingår i koncessionen fastställs i 16 § i informationssamhällsbalken.
Koncessionen kan förenas med krav som främjar målen enligt 1 §, inbegripet kraven enligt
243 § eller sådana villkor som kompletterar Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter om
kommunikationsnätens tekniska egenskaper eller en effektiv användning av frekvenserna
enligt 244 §.
Koncessionsinnehavaren ska faktiskt inleda den verksamhet som koncessionen 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 är skyldig att tillhandahålla alla tjänsteföretag nättjänster på jämlika och
icke-diskriminerande villkor.
Det nät som anläggs i enlighet med koncessionen ska byggas så att det täcker 99 procent av
befolkningen i landskapet Åland inom tre år från början av koncessionsperioden.
Vid beräkningen av befolkningstäckningen beaktas fasta bostäder och täckningen uppskattas
utifrån riktantenner på 5 meters höjd över markytan med en antennförstärkning på 10 dBi.
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I gränsområdena kan vissa begränsningar för användningen av frekvenser införas i avsikt att
skydda användningen av frekvenser i grannländerna.
Kravet på täckning tillämpas inte i det geografiska område där det inte är möjligt att bygga ett
bredbandigt mobilnät på grund av begränsningar i de avtal om samordning av frekvenser som
träffats med grannländerna.
Koncessionshavaren ska i sin ansökan om radiotillstånd meddela Kommunikationsverket vilken
radioteknik som används. På basis av den teknik som angetts i ansökan fastställs i
radiotillståndet de områden med nyttjanderätt till frekvenser som anvisats för mobilnätet och
de koncessionsvillkor som fastställs med stöd av 243 § i informationssamhällsbalken.
Koncessionshavaren ska se till att användarna ges tillräcklig information och rådgivning om
den radioteknik som används i nätet byts.
På den verksamhet som koncessionen gäller tillämpas dessutom andra bestämmelser i
informationssamhällsbalken.
Kommunikationsverket övervakar med stöd av informationssamhällsbalken att
koncessionshavaren i sin verksamhet följer de villkor och krav som fastställs i koncessionen.

5. Beviljande av koncession
Koncessionen beviljas av statsrådet med stöd av 8 § i informationssamhällsbalken och
förutsatt att bestämmelserna i 10 § fylls.
I enlighet med 16 § i informationssamhällsbalken beviljar statsrådet koncessioner för bestämd
tid, högst 20 år.
Enligt 10 § i informationssamhällsbalken ska koncession beviljas om sökanden har tillräckliga
ekonomiska resurser att sörja för nätföretagets skyldigheter, och koncessionsmyndigheten inte
har grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelserna i
informationssamhällsbalken eller särskilt vägande skäl att misstänka att beviljandet av
koncession uppenbart kommer att äventyra den nationella säkerheten.
Om det finns flera sökande än koncessioner, beviljas koncessionen till den sökande vars
verksamhet främjar bäst de syften som anges i 1 § i informationssamhällsbalken.
Syftet med informationssamhällsbalken är enligt lagens 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.
Enligt 10 § i informationssamhällsbalken ska i ansökan om koncession lämnas alla de uppgifter
som koncessionsmyndigheten begär och som behövs vid bedömningen av förutsättningarna för
att bevilja koncession.
I koncessionsansökan ska följande uppgifter och utredningar lämnas:
1) sökandens kontaktinformation
2) ett handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden
3) sökandens ägandeförhållanden
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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 har utvecklats fem år efter det att
verksamheten inleddes
9) övriga uppgifter som behövs vid bedömningen av förutsättningarna för att bevilja
koncession.

6. Ytterligare information
Närmare information om koncessionsvillkoren och beviljandet av koncession ges vid
kommunikationsministeriet av Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, och Katariina Vuorela,
planerare. Ministeriets e-postadresser är av formen fornamn.efternamn@lvm.fi.

