MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER
Nätkoncessioner för tillhandahållande av nättjänster
Statsrådet ledigförklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) nätkoncessioner för tillhandahållande av nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet. Koncessionerna gäller kanalknippena B, C och D i UHF-bandet.
Koncessionsansökan med bilagor ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor (Södra Esplanaden 16, Helsingfors/PB 31, 00023 STATSRÅDET/kirjaamo@lvm.fi).
Ansökningstiden går ut den 12 oktober 2016 kl. 12.00.
Ytterligare information om koncessionerna och ansökningsförfarandet finns på kommunikationsministeriets webbplats under adressen www.lvm.fi/toimiluvat
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INFORMATION OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH KONCESSIONERNA

Statsrådet ledigförklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) tre nätkoncessioner för tillhandahållande av nättjänster i det digitala markbundna masskommunikationsnätet.
Koncessionerna gäller kanalknippena B, C och D i UHF-bandet.
Koncessionerna är riksomfattande med undantag av landskapet Åland.
Syftet med koncessionerna
Syftet med de koncessioner som beviljas är att i enlighet med 1 § i informationssamhällsbalken främja utbudet och användningen av tjänster i kommunikationsnäten, att trygga en
effektiv användning av radiofrekvenser, att främja konkurrensen mellan de markbundna
televisionsnäten och säkerställa att de markbundna televisionsnäten och tjänsterna i anslutning därtill är tekniskt utvecklade, håller god kvalitet, är driftsäkra och trygga samt har
förmånliga priser.
Syftet med koncessionerna är att främja utbudet av högklassigt och mångsidigt innehåll på
ett omfattande och förmånligt sätt i hela landet.
Frekvenser
Bestämmelser om det frekvensområde som koncessionerna gäller finns i 2 § i statsrådets
förordning om användningen av frekvenser och om en frekvensplan (1246/2014). Bestämmelserna preciseras i Kommunikationsverkets föreskrift M70/2016. Bestämmelserna
är villkorliga i avseendet att koncessionshavaren får använda alla de frekvenser som koncessionen berättigar till efter det att ibruktagningen av frekvenserna för detta ändamål har
samordnats internationellt.
Kommunikationsverket anvisar koncessionshavaren de behövliga frekvenserna. Radiotillstånd som beviljats av Kommunikationsverket kan förenas med särskilda villkor för användningen av frekvenser. Kommunikationsverket får även fastställa noggrannare krav
avseende de tekniska detaljerna för koncessionen.
För att säkerställa en effektiv användning av frekvenserna får Kommunikationsverket efter
samråd med koncessionshavaren ändra sin föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet (M70/2016) så att koncessionshavaren inte har
rätt att använda sådana frekvenser som koncessionshavaren har anvisats och som inte
används för att tillhandahålla sändningstjänster långvarigt före den 1 januari 2020 eller
därefter. Enligt 96 § 5 mom. i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket vid
beredningen av föreskrifter samarbeta med kommunikationsministeriet.
Om frekvenser frigörs under koncessionsperioden i det frekvensområde som koncessionen gäller och det finns efterfrågan för dem i något av kanalknippena i frekvensområdet får
Kommunikationsverket, efter samråd med koncessionshavarna, se över den föreskrift som
meddelats om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet
(M70/2016). Enligt 96 § 2 mom. i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket
åter se över föreskriften om det för den koncessionspliktiga verksamheten kan anvisas fler

3
frekvenser eller om ett teleföretag eller någon annan representant för användargrupper
inom frekvensområdena framställer en motiverad begäran om översyn. Enligt 96 § 5 mom.
i informationssamhällsbalken ska Kommunikationsverket vid beredningen av föreskrifter
samarbeta med kommunikationsministeriet. Om en föreskrift som gäller användningen av
ett visst frekvensområde kan få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av
kommunikationsmarknaden, ska frekvensplanen för frekvensområdet i fråga fastställas i
en statsrådsförordning om användningen av frekvenser och en frekvensplan.

Verksamhetsområde och giltighetstid
Koncessionerna i kanalknippena B, C och D är riksomfattande med undantag av landskapet Åland.
Verksamhetsområdena enligt den målsatta frekvensfördelningen för nätkoncessionerna
anges på de bifogade kartorna.
För att de ovan nämnda täckningsområdena ska bli verklighet måste den internationella
samordningen av frekvenser slutföras.
Koncessionerna beviljas för tiden 17 maj 2017–10 januari 2027.
Beviljande av koncession
Koncessionen beviljas av statsrådet med stöd av 8 § i informationssamhällsbalken och
förutsatt att villkoren i 10 § uppfylls.
Enligt 10 § i informationssamhällsbalken 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 informationssamhällsbalken och koncessionsmyndigheten inte har särskilt vägande skäl att
misstänka att beviljandet av koncession uppenbart kommer att äventyra den nationella
säkerheten.
Om koncession inte kan beviljas alla sökande, ska koncession enligt 10 § beviljas sökande
vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.
Syftet med informationssamhällsbalken 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 vidare 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.
Lagen syftar också till att trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och
att värna om integritetsskyddet.
De syften som räknas upp i lagens 1 § är exempel på omständigheter som ska beaktas i
bedömningen av hur användarnas intressen tillgodoses. Statsrådet fattar beslut på basis
av en helhetsbedömning. Koncession beviljas de företag, vilkas verksamhet som helhet
står bäst i samklang med lagens syften.
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Ett statsrådsbeslut som gäller koncession ska fattas inom sex veckor från det att ansökningstiden har gått ut. Statsrådet kan förlänga tidsfristen på sex veckor med högst åtta
månader, om det behövs för att säkerställa att ansökningsförfarandet är opartiskt, skäligt,
klart och öppet för insyn, för komplettering av ansökningarna eller av andra särskilda skäl.
En förlängning av tidsfristen ska meddelas offentligt.
Villkor för byggande av nät
Det nät för vilket koncession beviljas i kanalknippe B ska byggas så att nätet senast den
17 maj 2017 täcker minst 85 procent av befolkningen i Fastlandsfinland.
Med stöd av 17 § i informationssamhällsbalken får statsrådet vid behov under koncessionsperioden ändra det krav på täckning som ställs på kanalknippe B om marknadsläget
för den markbundna televisionsverksamheten så kräver. Statsrådet granskar kravet på
täckning och de särskilda villkoren för kanalknippe B på nytt före den 31 december 2018.
I kanalknippe B ska nätet använda den nya sändningstekniken DVB-T2 som möjliggör
högupplösta sändningar. Koncessionshavaren ska använda MPEG4-komprimeringsteknik
i sändningarna.
Det nät för vilket koncession beviljas i kanalknippe C ska byggas så att nätet senast den
17 maj 2017 täcker minst 90 procent av befolkningen i Fastlandsfinland. I kanalknippe C
beviljas koncession teknikneutralt så att koncessionshavaren får välja vilken distributionsoch komprimeringsteknik som används i antenn-TV-nätet.
I kanalknippen C är koncessionshavaren skyldig att i nya skuggområden med över 50 invånare bygga ett nät som fungerar med den teknik som anges i koncessionen. Invånarantalet i osammanhängande skuggområden räknas ihop om det skulle vara möjligt att omsluta skuggområdena med en cirkel vars diameter är 20 kilometer, vilket innebär att områdena skulle kunna täckas med en vanlig slavsändare. Skuggområden som är mindre än så
får koncessionshavaren täcka med alternativa distributionstekniker.
Det nät för vilket koncession beviljas i kanalknippe D ska byggas så att nätet senast den
17 maj 2017 täcker minst 80 procent av befolkningen i Fastlandsfinland. I kanalknippe D
beviljas koncession teknikneutralt så att koncessionshavaren får välja vilken distributionsoch komprimeringsteknik som används i antenn-TV-nätet.
Statsrådet får med stöd av 17 § i informationssamhällsbalken ändra distributionstekniken
för en koncession under dess giltighetstid om det är nödvändigt till exempel på grund av
marknadsläget eller den tekniska utvecklingen. Statsrådet granskar kravet på täckning och
de särskilda villkoren för kanalknippe D på nytt före den 31 december 2018.
Om koncessionerna i UHF-bandet beviljas flera än en aktör, får närmare föreskrifter on
koncessionshavarnas huvudsändare och deras placering meddelas genom beslut av
Kommunikationsverket.
När den koncessionsenliga befolkningstäckningen räknas beaktas permanenta bostäder.
Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om hur koncessionernas täckningsområden räknas ut (M70). Kommunikationsverket får också meddela närmare föreskrifter
om hur koncessionsvillkoren ska uppfyllas i praktiken.
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Koncessionshavaren ska före den 2 januari 2017 lämna Kommunikationsverket en redogörelse om sändningsnätets täckningsområde och de åtgärder som krävs för att få till
stånd det täckningsområde som koncessionen förutsätter. Koncessionshavaren ska samtidigt meddela vilka sändningsparametrar som används i nätet och vilken totalkapacitet
som nås i kanalknippet med hjälp av dem. Om koncessionshavaren ändrar sändningsparametrarna under koncessionsperioden ska Kommunikationsverket underrättas om ändringen av parametrarna och dess inverkan på totalkapaciteten innan ändringen genomförs.
Koncessionshavaren ska inleda den koncessionsenliga verksamheten senast den 17 maj
2017 om inte kommunikationsministeriet av särskilda skäl och på ansökan av koncessionshavaren bestämmer annat.
Konsumentinformation
Koncessionshavaren är skyldig att se till att konsumenterna informeras och handleds i tillräcklig utsträckning i frågor som gäller mottagning. Dessutom ska koncessionshavaren
informera konsumenter regionalt när nätet byggs ut och om de krav som gäller för konsumenternas antennlösningar.
Koncessionshavaren ska aktivt och på förhand informera om sådana ändringar i nätet som
förutsätter ändringar i konsumenternas mottagningssystem. Koncessionshavaren ska informera konsumenterna i förväg om vilka system som behövs för mottagning av sändningarna.
Koncessionshavaren ska lämna Kommunikationsverket en redogörelse för hur konsumentinformationen ordnas före nya distributions- eller komprimeringstekniker införs.
Övriga koncessionsbestämmelser
Vilka bestämmelser som ska ingå i koncessionen fastställs i 16 § i informationssamhällsbalken. Enligt 1 mom. beviljar statsrådet koncession för viss tid, högst 20 år. Enligt 2 mom.
kan teleföretagets geografiska verksamhetsområde samt nätets täckningsområde anges i
en koncession.
Med stöd av 3 mom. kan koncessionen förenas med
1) krav som främjar informationssamhällsbalkens syften,
2) villkor som kompletterar kvalitetskraven på kommunikationsnät och kommunikationstjänster eller tekniska föreskrifter som Kommunikationsverket meddelat om kommunikationsnätens tekniska egenskaper eller ett effektivt utnyttjande av frekvenserna,
3) villkor som gäller den mängd kapacitet som ska reserveras för en innehavare av programkoncession eller samarbete mellan innehavare av programkoncession i frågor som
gäller fördelning av kapacitet eller elektroniska programguider,
4) villkor som gäller sändningsteknik och kodning av sändningar och
5) villkor som gäller koncessionshavarens skyldighet att i sin verksamhet avhjälpa störningar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att ersätta kostnaderna för avhjälpandet av störningarna.
Enligt 4 mom. ska koncessionshavaren för sin del sörja för att Rundradion Ab samt innehavare av programkoncession får tillgång till den kapacitet de behöver för verksamheten.

6
Enligt 5 mom. ska statsrådet med hjälp av ovan nämnda koncessionsvillkor se till att
Rundradion Ab samt innehavare av programkoncession i alla situationer får tillgång till den
kapacitet de behöver för utövandet av verksamheten.
Uppgifter som ska lämnas i koncessionsansökan
Enligt 10 § informationssamhällsbalken ska i ansökan om koncession lämnas alla de uppgifter som koncessionsmyndigheten begär och som behövs vid bedömningen av de förutsättningar för att bevilja koncession. Koncessionsansökan ska innehålla följande uppgifter:
1. Sökandens kontaktinformation
Den sökande ska ange den adress, till vilken begäran om kompletterande utredningar, meddelanden
och övriga handlingar kan sändas. Förutom de sedvanliga kontaktuppgifterna ska även en e-postadress
anges.

2. Ett handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden
3. En utredning om sökandens ägandeförhållanden
Av utredningen över sökandens ägarförhållanden ska framgå de uppgifter som behövs vid behandlingen
av ansökan om företag och personer, som äger den sökande och företag som den sökande äger.

4. En beskrivning av den planerade nättjänsten
Beskrivningen av nättjänsten ska vara tillräckligt detaljerad.
5. Beskrivning av den planerade prissättningen av den televisionssändningstjänst som
tillhandahålls
I ansökningen ska anges uppgifter om prissättningen av sändningstjänsten
(euro/megabit/sekund) och sändningsparametrarna enligt följande:
 sändnings- och komprimeringsteknik
 modulering
 totalt antal bärvågor (FFT size, fast fourier transform size)
 felkorrigering (FEC, forward error correction)
 säkerhetsintervall (GI, guard interval)
 pilotmönster (PP, pilot pattern)
 kanalknippets totalkapacitet
6. Verksamhetsområde
7. En beskrivning av eller plan över kommunikationsnätet
Utredningen ska omfatta tidsperioden 2017–2021.

8. En uppskattning av de investeringar som verksamheten kräver och finansieringen av
dessa
Uppskattningen ska omfatta tidsperioden 2017–2021.

9. En uppskattning av hur företagsverksamheten kommer att utvecklas
Uppskattningen ska omfatta tidsperioden 2017–2021.

10. En kopia av sökandens senast fastställda bokslut
11. Revisorernas utlåtande om sökandens nuvarande ekonomiska ställning
12. Övriga upplysningar som behövs vid bedömningen av sökandens förutsättningar för att
bli beviljad koncession
13. En sammanfattning av det centrala innehållet i ansökan
En koncessionsansökan kan lämnas in på finska, svenska eller engelska.
Offentlighet
Ansökningarna jämte bilagor är i regel offentliga handlingar. Uppgifter som den sökande
anser vara affärshemligheter eller på andra grunder sekretessbelagda ska märkas tydligt
och levereras som en separat handling. Kravet på hemlighållande ska motiveras. Det slut-
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liga beslutet om en handlings offentlighet fattas i enlighet med 24 § i offentlighetslagen av
myndigheten.
Inlämning av koncessionsansökan
Ansökningstiden går ut den 12 oktober 2016 klockan 12.00. Försenade ansökningar behandlas inte.
Koncessionsansökan jämte bilagor ska lämnas in i två exemplar till kommunikationsministeriets registratorskontor, Södra Esplanaden 16, Helsingfors eller per post under adressen PB 31, 00023 Statsrådet och per e-post under adressen kirjaamo@lvm.fi. En sammanfattning av det centrala innehållet i ansökan ska dessutom sändas till ministeriet per epost under adressen kaisa.laitinen@lvm.fi.
Mer information:
Mer information lämnas av kommunikationsråd Kaisa Laitinen och konsultativ tjänsteman
Sini Wiren (fornamn.efternamn@lvm.fi).
Ansökningsavgift
Den som ansöker om koncession är enligt 285 § i informationssamhällsbalken skyldig att i
samband med ansökan till staten betala en ansökningsavgift på 5 000 euro. Kommunikationsministeriet sänder sökanden en faktura på ansökningsavgiften när ansökan har kommit fram till ministeriet.
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Verksamhetsområdena för kanalknippena:

Nätkoncessionshavaren kan själv välja vilka stationer den vill använda för att tillgodose
befolkningstäckningen. Riksomfattande täckning i fastlandsfinland kan uppnås med DVBT2-sändningsteknik i kanalknippe D.

