1(4)

Promemoria
Nätavdelningen/ Utvecklingsenheten
Murto

LVM/837/03/2015
LVM/292/07/2016

18.2.2016

ÄNDRING AV FÖRORDNINGEN OM ANVÄNDNINGEN AV FREKVENSER I LANDSKAPET
ÅLAND OCH ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER SOM INNEHAS AV ÅLANDS RADIO OCH TV
AB
Frekvensf örordni n gen f ör Ål and och dess s yf t e
Enligt 95 § i informationssamhällsbalken (917/2014) fastställs de allmänna principerna för användning av frekvenser för frekvensområden avsedda för koncessionspliktig televisions- och
radioverksamhet genom förordning av statsrådet. Statsrådet har den 18 december 2014 utfärdat statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i
landskapet Åland (1244/2014). I förordningen finns bestämmelser om antalet televisions-, radio- och mobiltelenät på Åland, vilka frekvensområden som ska användas för verksamheten
samt om vissa andra frågor av teknisk natur. Som bilaga till förordningen finns en detaljerad
förteckning över de frekvenser som används för olika televisions- och radioverksamheter (användningsplan).
Själ vst yrel sel agen f ör Ål and
I frågor som gäller televerksamhet hör lagstiftningsbehörigheten enligt 27 § 40 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) till riket. En riksmyndighet får dock bevilja tillstånd att utöva allmän televerksamhet i landskapet endast med landskapsregeringens samtycke.
Enligt 33 § i självstyrelselagen ska landskapsregeringens utlåtande i saken inhämtas innan
statsrådet utfärdar föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har särskild
betydelse för landskapet.
I nnehål l et i ändri ngen av f örordni nge n
Genom omarbetningen avser man ändra förordningen så att man till förteckningen över kanaler avsedda för televisionsverksamhet lägger till kanal 28. För att förtydliga förordningens
struktur föreslås det en teknisk ändring i den så att bilagan upphävs och den användningsplan
för frekvenser som finns i bilagan i tillämpliga delar flyttas till paragrafen om det digitala televisionsnätet och i tillämpliga delar till paragrafen om analog radioverksamhet. I avsikt att förenkla
förordningen föreslås att det inte längre ska föreskrivas genom förordning om sändningseffekter för televisions- och radioverksamhet i bilagan. Detta är möjligt eftersom bestämmelser om
sändningseffekter i varje fall ska tas in i de radiotillstånd som avses i 39 § i informationssamhällsbalken och som beviljas av Kommunikationsverket.
För att genomföra det som beskrivits ovan föreslås det att man i förordningen gör följande
ändringar presenterade nedan paragraf för paragraf:
2 § Tel e vi si onsnät
Enligt paragrafens 3 mom. anvisas för koncessionspliktig televisionsverksamhet i landskapet
två kanalknippen. Momentet föreslås bli ändrat så att det för televisionsverksamhet i landskapet anvisas tre kanalknippen.
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Enligt 4 mom. finns bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda att användas i televisionsnät och de största tillåtna strålningseffekterna hos radiosändare som används i näten i
bilagan. Det föreslås att momentet ändras så att hänvisningen till bilagan stryks och så att förteckningen i bilagan om kanaler avsedda för televisionsverksamhet tas in i momentet. Till förteckningen fogas den nya kanalen 28.
4 § Anal oga radi on ät
Enligt 4 mom. finns bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda att användas i televisionsnät och de största tillåtna strålningseffekterna hos radiosändare som används i näten i
bilagan. Det föreslås att momentet ändras så att hänvisningen till bilagan stryks och så att förteckningen i bilagan om frekvenser avsedda för radioverksamhet tas in i momentet.
Bi l agan t i l l f örordni ngen
I enlighet med beskrivningen ovan föreslås det att frekvensplanen i bilagan i tillämpliga delar
förs över till 2 § 4 mom. (kanaler för televisionsnät) och i tillämpliga delar till 4 § 4 mom. (frekvenser för radionät), och att det inte längre genom förordning ska föreskrivas om sändareffekterna för televisions- och radioverksamhet. Därför föreslås det att bilagan till förordningen
upphävs.
Konsek ve nserna a v ändri ngen av f öror dni ngen
I praktiken möjliggör ändringen av förordningen att man i landskapet Åland kan ta i bruk det
första sändningsnätet för högupplöst television (HDTV).
I kraf t t rädande av f örord ni ngen
Förordningen avses träda i kraft den x xxxxx 2016.
Verksamhet som f örut sät t er di git al a t el evi si onsnät i l andskapet Ål an d
Enligt 6 § i informationssamhällsbalken krävs nätkoncession när nättjänster som behöver radiofrekvenser tillhandahålls i digitala markbundna masskommunikationsnät. Enligt 16 § i informationssamhällsbalken beviljar statsrådet nätkoncession för viss tid, högst 20 år. I enlighet med
2 § 1 i frekvensförordningen för Åland är det frekvensområde som ska användas för televisionsverksamhet 470–790 megahertz till och med den 31 december och 470-694 megahertz
från och med den 1 januari 2017. Enligt paragrafens 3 mom. och bilagan till förordningen anvisas för koncessionspliktig televisionsverksamhet i landskapet två kanalknippen på kanalerna
25 och 35.
Rätt att tillhandahålla en nättjänst i det digitala televisionsnätet i vartdera kanalknippet har genom koncession av statsrådet av den 23 februari 2006 och den 6 september 2006 beviljats
Ålands Radio och TV Ab som är den enda aktören i landskapet Åland som bedriver televisionsverksamhet. Nätkoncessionerna gäller till och med den 23 februari 2026.
Än dri ng av Ål an ds Radi o och TV Ab: s nät koncessi oner
Det föreslås att de koncessioner som Ålands Radio och TV Ab har beviljats för att tillhandahålla en nättjänst på kanal 25 och 35 i kanalknippena i det digitala televisionsnätet slås samman till en enda koncession. Enligt förslaget ändras koncessionen så att den förutom att till-
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handahålla en nättjänst på kanalerna 25 och 35 också ger rätt att tillhandahålla en nättjänst på
kanal 28.
Dessutom föreslås i koncessionen ändringar av teknisk natur, med hjälp av vilka koncessionen
med tanke på de författningshänvisningar som finns i den uppdateras till att motsvara det gällande regelverket för kommunikationsmarknaden.
Enligt 17 § i informationssamhällsbalken kan en nätkoncession under dess giltighetstid ändras
med koncessionshavarens samtycke och även annars, om det är nödvändigt på grund av ändringar i den tekniska utvecklingen, i internationella avtalsförpliktelser, i verksamhetsbetingelserna för den koncessionspliktiga verksamheten eller i marknadsförhållandena, eller andra
motsvarande väsentliga ändringar. Villkoren i en nätkoncession som beviljats av statsrådet
kan ändras också på ansökan av koncessionshavaren.
Enligt 7 § i informationssamhällsbalken ska statsrådet förklara en koncession ledig att sökas,
när frekvenser som tekniskt sett och med hänsyn till en effektiv användning an frekvenserna är
ändamålsenliga blir lediga för televerksamhet som kräver koncession. Eftersom det är fråga
om en enda kanal torde det vara lämpligast att ta in den nya kanalen 28 i den gällande nätkoncessionen, vilket kräver att nätkoncessionen ändras. I och med en ändring av nätkoncessionen skulle Ålands Radio och TV Ab som den enda aktör som bedriver televisionsverksamhet
i landskapet Åland kunna inleda sändningar i högupplösning vid sidan av de nuvarande sändningarna med standardteknik. Statsrådet har inte fått kännedom om någon annan aktör som
skulle vara intresserad av att ta i bruk kanal 28. Den föreslagna lösningen skulle främja utvecklingen av och verksamhetsförutsättningarna för televisionsnätet i landskapet samt trygga
en effektiv användning av radiofrekvenser i enlighet med 1 § i informationssamhällsbalken.
Enligt 16 § 1 mom. i informationssamhällsbalken beviljas nätkoncession för viss tid, högst 20
år. Eftersom kanal 28 på ovan beskriva grunder inte beviljas en ny nätkoncession, utan fogas
till den gällande koncessionen avses koncessionshavarens nyttjanderätt till kanal 28 motsvara
giltighetstiden för nyttjanderätten till kanalerna 35 och 25. Därför föreslås det att nätkoncessionen även för den nya kanalen 28 ska gälla till och med den 23 februari 2026.
Ålands landskapsregering föreslås själv svara för eventuella förfaranden som avser programkoncessioner i enlighet med landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet.

Samt ycke a v Ål an d s l andskapsregeri n g
Enligt 27 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i
frågor som gäller televerksamhet. En riksmyndighet får dock bevilja tillstånd att utöva allmän
televerksamhet i landskapet endast med landskapsregeringens samtycke.
Enligt 33 § i självstyrelselagen ska landskapsregeringens utlåtande i saken inhämtas innan
statsrådet utfärdar föreskrifter som uteslutande gäller landskapet eller som annars har särskild
betydelse för landskapet.
(Kompletteras)
Beredni ngen a v äre ndet
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Förslaget om ändring av frekvensförordningen för Åland samt om ändring av Ålands Radio
och TV Ab:s nätkoncession har varit på remiss hos olika myndigheter, teleföretag och företrädare för andra grupper som använder frekvensområdena. Yttranden lämnades av (kompletteras.)

Id Versionumero
Kommunikationsministeriet

Besöksadress
Södra esplanaden 16
(registratorskontoret)
Helsingfors

Postadress
PB 31
00023 Stadsrådet

Telefon
0295 16001

www.lvm.fi
fornamn.efternamn@lvm.fi
kirjaamo@lvm.fi

