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Beslut
Nätavdelningen / Utvecklingsenheten
Risto Murto

LVM/292/07/2016
x.x.2016

KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA
MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND
KONCESSIONSHAVARE
Ålands Radio och TV Ab
DE KONCESSIONER SOM BESLUTET GÄLLER
Detta beslut gäller de koncessioner som statsrådet har beviljat Ålands Radio och TV Ab den 23 februari 2006 och den 6 september 2006 för tillhandahållande av en nättjänst i det digitala markbundna televisionsnätet i landskapet Åland.
ANSÖKAN
Koncessionshavaren har av statsrådet bett om tillstånd att ta i bruk den nya kanalen 28, vilket skulle
göra det möjligt att börja använda ett nytt sändningsnät för sändningar i högupplösning (HDTV) i
landskapet Åland.
Kanal 28 använder frekvensbandet 526–534 MHz och har genom ett internationellt avtal om samordning av frekvenser reserverats för landskapet Åland (GE06D?). Kanal 28 har genom statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (författningsnummer) anvisats för koncessionsberoende televisionsverksamhet i landskapet.
BEREDNINGEN AV ÄRENDET
I enlighet med 310 § 2 mom. i informationssamhällsbalken har kommunikationsministeriet gett koncessionshavaren samt företrädare för teleföretag och för användare tillfälle att yttra sig om ändringen
av koncessionen. (Kompletteras)
BESLUT
De koncessioner som Ålands Radio och TV Ab har beviljats för att tillhandahålla en nättjänst på kanalerna 25 och 35 i kanalknippena i det digitala televisionsnätet slås samman till en enda koncession.
Koncessionen ändras så att den förutom att tillhandahålla en nättjänst på kanalerna 25 och 35 också ger
rätt att tillhandahålla en nättjänst på kanal 28.
I koncessionen görs dessutom vissa ändringar av teknisk natur för att koncessionen med tanke på de
författningshänvisningar som finns i den uppdateras till att motsvara det gällande regelverket för
kommunikationsmarknaden.
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MOTIVERING TILL BESLUTET
Enligt 27 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i frågor
som gäller televerksamhet.
Enligt 17 § i informationssamhällsbalken (917/2014) 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.
I landskapet Åland är det mest ändamålsenligt att den nya kanalen 28 fogas till den gällande nätkoncessionen. Ändringen av nätkoncessionen kan anses främja 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 kanalen fogas till en
del av den gällande koncessionen, motsvarar koncessionshavarens nyttjanderätt till kanal 28 giltighetstiden för nyttjanderätten till kanalerna 35 och 25. Därför kommer nätkoncessionen även för den nya
kanalen 28 att gälla till och med den 23 februari 2026.
LAGRUM
Beslutet grundar sig på 17 § i informationssamhällsbalken.

Datum
Underskrifter
(Minister)
(Risto Murto)

Bilagor

1. Koncession
2. Besvärsanvisning
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Bilaga 1 till beslutet
KONCESSION FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV EN NÄTTJÄNST I DET DIGITALA
TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND
Koncessionshavare
Ålands Radio och TV Ab
Geografiskt verksamhetsområde
Landskapet Åland
Giltighetstid
Koncessionen gäller från och med den (datum för ikraftträdande)till och med den 23 februari
2026.
Landskapet Åland
Koncessionshavaren har rätt att tillhandahålla en nättjänst i tre kanalknippen i det digitala televisionsnätet på kanalerna 25, 28 och 35.
Koncessionshavaren ska se till att en innehavare av en programkoncession enligt 3 § 1 mom. i
landskapslagen (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet till ett kostnadsorienterat pris får
tillgång till den kapacitet som behövs för att bedriva verksamheten.
Beslut om annan användning av kanalknippena fattas av koncessionshavaren under de förutsättningar och på de villkor som bestäms i informationssamhällsbalken (917/2014) och i statsrådets
förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland
(1244/2014), nedan frekvensförordningen för Åland.
Frekvenser
Det frekvensområde som är föremål för koncessionen är 470–790 megahertz till och med den 31
december 2016 och 470–694 megahertz från och med den 1 januari 2017. Bestämmelser om radiofrekvenser avsedda för att användas av digitala televisionsnät finns i 2 § i frekvensförordningen för Åland.
Tillstånd som behövs för användning av radiosändare beviljas av Kommunikationsverket
Inledande av verksamhet och efterlevnad av koncessionsvillkoren
Enligt 19 § i informationssamhällsbalken kan statsrådet återkalla en nätkoncession helt eller delvis om koncessionshavaren inte inom två år från koncessionsperiodens början faktiskt har inlett
den verksamhet som koncessionen avser, om inte statsrådet på koncessionshavarens ansökan
bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till den tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget.
Bestämmelser om återkallande av koncession på grund av försummelse av andra koncessionsvillkor finns likaså i 19 § informationssamhällsbalken.
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Övriga villkor
I övrigt gäller för koncessionshavarens rättigheter och skyldigheter vad som bestäms i informationssamhällsbalken.
Detta beslut ersätter de koncessioner som koncessionshavaren har beviljats den 23 februari 2006
och den 6 september 2006.
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Bilaga 2 till beslutet
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
Ändring i ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Enligt 7 § i förvaltningsprocesslagen får besvär anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.
Innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. I besvärsskriften, som riktas till högsta förvaltningsdomstolen, ska uppges
– namn och hemkommun för den som anför besvär
– om talan för den som anför besvär förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person
– den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas den som anför besvär
– det beslut av statsrådets allmänna sammanträde i vilket ändring begärs
– till vilka delar av beslutet ändring söks och vilka ändringar i beslutet som yrkas
– de grunder på vilka ändring yrkas.
Den som anför besvär, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.
Bilagor till besvärsskriften
Till besvärsskriften ska fogas
– det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
– intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
– de handlingar som den som anför besvär åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har
tillställts myndigheten
– en fullmakt för ombudet, om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Själva dagen för delfåendet räknas inte in i
dessa 30 dagar. Dagen för delfåendet räknas på följande sätt:
– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår dagen för delfåendet av beviset. Mottagningsbeviset ska fogas till besvärshandlingarna.
– Om beslutet har postats som vanligt brev, anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte något annat visas.
Om beslutet har delgivits någon annan person än mottagaren av beslutet på något annat sätt (mellanhandsdelgivning), anses mottagaren av beslutet ha fått del av beslutet den tredje dagen efter den dag som framgår av
mottagningsbeviset.
Om besvärstidens sista dag infaller på en helgdag eller någon annan sådan dag, då ämbetsverken inte är öppna,
får besväret lämnas in den första vardagen efter det.
Inlämnande av besvärsskriften
Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvärshandlingarna kan på
avsändarens eget ansvar sändas med posten eller med ett bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så
god tid att de hinner komma fram till högsta förvaltningsdomstolen senast den sista dagen av besvärstiden under
domstolens öppettid.
Postadress:
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN

Besöksadress:
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN
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PB 180
00131 Helsingfors

Fabiansgatan 15
00130 Helsingfors

Information om de avgifter som tas ut för handläggningen av besvär lämnas av besvärsmyndigheten, det vill
säga högsta förvaltningsdomstolen.
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