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Bilaga 2 till remissbegäran om
yttrande
Nätavdelningen
Wirén

LVM/1253/07/2016
11.7.2016

Ändring av nät- och programkoncessioner för antenntelevision och ett utkast till meddelande
om ledigförklaring av nätkoncessioner
Statsrådet beviljade den 12 november 2015 nätkoncessioner för koncessionsperioden som inleds den
10 januari 2017. Nätkoncessionen för kanalknippena VHF A, VHF B och VHF C i VHF-bandet beviljades åt DNA Welho Oy (senare ”DNA”), nätkoncessionen för Österbottens regionala kanalknippe beviljades åt Anvia Abp (nedan ”Anvia”) och nätkoncessionen för kanalknippena A och F i UHF-banet beviljades åt Digita Oy (nedan ”Digita”), som dessutom under den nya koncessionsperioden har en giltig
koncession för kanalknippet E. Nätkoncessionen för kanalknippena B, C och D i UHF-bandet beviljades Norkring AS (nedan ”Norkring”). Alla nätkoncessioner beviljades för en period på tio år, dvs. till
den 10 januari 2017.
Norkring har meddelat kommunikationsministeriet att bolaget avstår från de nätkoncessioner för antennätet som det har beviljats. Detta innebär att det inte finns någon giltig nätkoncession för kanalknippena B, C och D i UHF-bandet för den koncessionsperiod som inleds den 10 januari 2017, och
därmed heller ingen aktör som erbjuder sändningsnätstjänster.
I januari 2016 ledigförklarade Kommunikationsverket programkoncessionerna för koncessionsperioden som inleds den 10 januari 2017. Kommunikationsverket konstaterade sig vara behörig att bevilja
koncessioner för VHF-bandet samt för Österbottens regionala kanalknippe, eftersom alla sökanden
kan beviljas tillräcklig sändningskapacitet inom dessa frekvensområden. Koncessionstillstånden som
gällde UHF-nätet överfördes i maj 2016 till statsrådet för avgörande på grund av den begränsade
sändningskapaciteten. Enligt lagen borde statsrådet ha fattat beslut om programkoncessionerna senast 18 juli 2016.
Eftersom alla televisionskanaler som ansökt om programkoncession i UHF-bandet inte ryms i kanalknippena A, C och E och det ändrade läget kan påverka hur företagen placerar sig i kanalknippena
meddelade statsrådet den 20 juni 2016 att programkoncessionsprocessen avbryts. Samtidigt avbröt
även Kommunikationsverket koncessionsprocessen. De programkoncessioner som behandlas av
statsrådet och Kommunikationsverket utgör en helhet som bör avgöras samtidigt. Därför avbryts koncessionsprocessen tills vidare, tills nätkoncessionerna för kanalknippena B, C och D har beviljats på
nytt och de aktörer som sökt programkoncessioner haft möjligt att komplettera sina ansökningar på
grund av den förändrade nätkoncessionssituationen. Tidsfristen som givits för avgörandet av de programkoncessioner som överförts för behandling av statsrådet har med statsrådets beslut den 20 juni
2015 förlängts till den 31 januari 2017 (bilaga 4).
När frekvenser som tekniskt sett och med hänsyn till en effektiv användning av frekvenserna är ändamålsenliga blir lediga för televerksamhet som kräver koncession, ska statsrådet enligt lagen förklara en koncession ledig att sökas. Eftersom alla televisionskanaler som sökt programkoncession för
UHF-bandet inte ryms in i kanalknippena A, E och F är det ändamålsenligt att förklara kanalknippena
B, C och D lediga att sökas innan den nya koncessionsperioden inleds.
På grund av den väsentliga ändringen i nätkoncessionerna och handläggningstiden för programkoncessionerna anser kommunikationsministeriet att helhetstidtabellen för den kommande koncessionsperioden ska ändras, så att statsrådet hinner bevilja de tre returnerade kanalknippena på nytt. Således är det kommunikationsministeriets avsikt att förlänga Digitas, DNA:s och Anvias nätkoncessioner
som går ut den 9 januari 2017 och de programkoncessioner som beviljats för dessa nät och som även
de upphör den 9 januari 2015. Samtidigt ämnar man skjuta upp tidpunkten för när de koncessioner
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som beviljats åt Anvia, DNA och Digita den 12 november 2015 träder i kraft tills det att nätkoncessionerna för kanalknippena B, C och D och programkoncessionerna för alla kanalknippen beviljats.

1. Förlängning av giltighetstiden för nätkoncessioner som är giltiga för närvarande och
som upphör den 9 januari 2017
Enligt
17
§
1
mom.
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.
De nuvarande nätkoncessionernas giltighetstid måste fortsättas för att trygga TVsändningarnas kontinuitet. Eftersom nätkoncessionerna för kanalknippena B, C och D som
ska beviljas på nytt samt de nätkoncessioner som den 12 november 2015 beviljats åt Digita,
DNA och Anvia föreslås träda i kraft den 15 maj 2017 föreslås att giltighetstiden för alla nuvarande nätkoncessioner förlängs till den 14 maj 2017. Ändringen skulle gälla följande koncessioner:
Koncessioner beviljade av statsrådet åt DNA Oy den 8 oktober 2009 för erbjudande av
nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet i kanalknippena A, B
och C.
Koncession beviljad av statsrådet åt DNA Oy den 23 mars 2006 för erbjudande av nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet i kanalknippet D (med ändringar).
Koncession beviljad av statsrådet åt DNA Oy den 27 september 2012 för erbjudande av
nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet i kanalknippet H i UHFbandet (med ändringar).
Koncessioner beviljade av statsrådet åt DNA Oy den 25 juni 2009 för erbjudande av
nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet i kanalknippena VHF A
och B (med ändringar).
Koncession beviljad av statsrådet åt DNA Oy den 31 mars 2011 för erbjudande av nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet i kanalknippet VHF C.
Koncession beviljad av statsrådet åt Vasa Läns Telefon Ab (idag Anvia) den 18 januari
2007 för erbjudande av nättjänster i det tdigitala markbundna masskommunikationsnätet
i Österbottens regionala kanalknippe.
Enligt 310 § 2 mom. i informationssamhällsbalken ska kommunikationsministeriet ge företrädare för teleföretag och för användare tillfälle att inom en månad yttra sig om ändringsförslaget
för nätkoncessionens giltighetstid.
2. Förlängning av giltighetstiden för programkoncessioner som är giltiga för närvarande
och som upphör den 9 januari 2017
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Enligt 29 § i informationssamhällsbalken kan koncessionsmyndigheten under en koncessions
giltighetstid ändra koncessionen på ansökan av koncessionshavaren eller med dennes samtycke eller också annars, om det är nödvändigt på grund av ändringar i den tekniska utvecklingen, i internationella avtalsförpliktelser, i verksamhetsbetingelserna för den koncessionspliktiga verksamheten eller i marknadsförhållanden, eller andra motsvarande väsentliga förändringar.
Vid sidan av att de nuvarande nätkoncessionerna förlängs måste även de nuvarande programkoncessionerna förlängas för att garantera programutbudets kontinuitet tills de nya nätoch programkoncessionerna träder i kraft. Därmed föreslår kommunikationsministeriet att giltighetstiden för alla nuvarande programkoncessioner förlängs till den 14 maj 2017. Ändringen
gäller Brilliance Communications Oy:s, MTV Oy:s, Sanoma Media Finland Oy:s, C More Entertainment Finland Oy:s, Discovery Networks Finland Oy:s, Fox International Channels Oy:s,
Discovery Communications Europe Ltd:s, Eurosport SA:s, NGC Europe Ltd:s, Oy Viasat Finland Ab:s, The Walt Disney Company Ltd:s, Anvia Abp:s, MTV Networks Europe/Nickelodeon
International Ltd:s, KRS-TV r.f.;s och När-TV r.f:s programkoncessioner enligt bilaga 5.
Enligt 310 § 2 mom. i informationssamhällsbalken ska kommunikationsministeriet ge företrädare för teleföretag och för användare tillfälle att inom en månad yttra sig om ändringsförslaget
för programkoncessionens giltighetstid.
3. Ändring av tidpunkten då de nätkoncessioner som beviljats Digita, DNA och Anvia den
12 november 2015 träder i kraft
De nätkoncessioner som beviljats Digita, DNA och Anvia den 12 november 2015 träder i kraft
den 10 januari 2017. Av ovan nämnda orsaker är det ändamålsenligt att ändra tidpunkten för
när koncessionerna träder i kraft så att de gäller från den 15 maj 2017. Samtidigt vore det ändamålsenligt att ändra det datum som bestäms i koncessionsvillkoren innan vilket koncessionshavaren ska ge Kommunikationsverket en utredning om täckningsområdet och meddela
vilka sändningsparametrar som används samt vilken helhetskapacitet dessa ger kanalknippet.
På grund av ändringen av tidpunkten då den nya koncessionsperioden träder i kraft framställer
kommunikationsministeriet att ovan nämnda utredning och uppgifter skickas in till Kommunikationsverket senast den 2 januari 2017.
Ändringarna skulle gälla följande koncessioner:
Koncession beviljad av statsrådet åt Digita Oy den 12 november 2015 för erbjudande av
nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet för kanalknippena A
och F i UHF-frekvensområdet.
Koncession beviljad av statsrådet åt DNA Oy den 12 november 2015 för erbjudande av
nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet för kanalknippena VHF
A, VHF B och VHF C.
Koncession beviljad av statsrådet åt Anvia Abp den 12 november 2015 för erbjudande
av nättjänster i det markbundna masskommunikationsnätet för Österbottens regionala
kanalknippe.
Enligt 310 § 2 mom. i informationssamhällsbalken ska kommunikationsministeriet ge företrädare för teleföretag och för användare tillfälle att inom en månad yttra sig om ändringsförslaget
för nätkoncessionens giltighetstid.
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4. Ny utlysning av nätkoncessionerna för kanalknippena B, C och D
I 3 kapitlet i informationssamhällsbalken föreskrivs om ledigförklaring och beviljande av nätkoncessioner. Enligt 7 § i lagen ska statsrådet förklara en koncession ledig att sökas när frekvenser som tekniskt sett och med hänsyn till en effektiv användning av frekvenserna är ändamålsenliga blir lediga för televerksamhet som kräver koncession. Statsrådet beviljar nätkoncessioner för televerksamhet i det digitala markbundna masskommunikationsnätet enligt 8 § i
lagen och i den ordning som föreskrivs i lagens 10 §.
Norkring har avstått från nätkoncessionen för kanalknippena B, C och D i UHF-bandet i enlighet med bestämmelserna i 21 § i lagen. Därmed ska frekvenserna ledigförklaras för ny sökning.
Kommunikationsministeriet har förberett ett utkast till ansökningsanmälan för kanalknippena B,
C och D. Enligt det som föreskrivs i 310 § 1 mom. i informationssamhällsbalken reserverar
kommunikationsministeriet företrädare för teleföretag och för användare tillfälle att inom en
månad yttra sig om utkastet till ansökningsanmälan.
Nätkoncessionerna avses träda i kraft den 15 maj 2017.
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