MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER
Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz
Statsrådet ledigförklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz. Koncessionerna beviljas i ett auktionsförfarande enligt 11 § i lagen.
Ett företag eller en organisation som vill delta i auktionen ska anmäla sig till Kommunikationsverket senast den 7 november 2016 på det sätt som bestäms i Kommunikationsverkets föreskrift M64.
Det finns mer information om koncessionerna och ansökningsförfarandet på Kommunikationsministeriets webbplats på adressen www.lvm.fi/taajuushuutokauppa och på Kommunikationsverkets webbplats
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html.
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INFORMATION OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET OCH KONCESSIONERNA
Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz
Statsrådet ledigförklarar med stöd av 7 § i informationssamhällsbalken (917/2014) koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 703–733 och 758–788 megahertz. Koncessionerna beviljas i ett förfarande som föreskrivs i 11 § i informationssamhällsbalken
och i statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser (840/2016), nedan auktionsförordningen. Närmare bestämmelser om auktionsförfarandet har dessutom utfärdats genom
Kommunikationsverkets föreskrift M64. Koncessionerna beviljas på basis av auktionens
slutresultat.
Syftet med de koncessioner som ska beviljas är enligt 1 § i informationssamhällsbalken
bland annat att främja utbudet och användningen av tjänsterna samt att trygga en effektiv
användning av radiofrekvenserna. Ett annat syfte med koncessionerna är att förbättra de
riksomfattande snabba trådlösa bredbandsförbindelsernas tillgänglighet, kvalitet och kapacitet.
I 9 § i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
(1246/2014) finns bestämmelser om det frekvensområde som koncessionerna gäller.
Kommunikationsverket beviljar koncessionsinnehavaren frekvensreservering enligt 41 och
45 § i informationssamhällsbalken. Kommunikationsverket beviljar dessutom koncessionsinnehavaren radiotillstånd enligt 40 § i lagen, när denna har erlagt första delen av koncessionsavgiften. Kommunikationsverket kan i enlighet med 42 § i lagen förena ett radiotillstånd med villkor för användning av frekvenserna.
Auktionen inleds den 24 november 2016. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.
Enligt 13 § i informationssamhällsbalken får endast ett av företagen i en koncern delta i
auktionen. De företag som deltar i auktionen får inte samarbeta i anslutning till auktionen.
Ett företag eller en organisation som vill delta i auktionen ska anmäla sig till Kommunikationsverket senast den 7 november 2016 på det sätt som bestäms i Kommunikationsverkets föreskrift M64. Dessutom ska ett företag eller en organisation betala en deltagaravgift
på 50 000 euro, vilken föreskrivs i 286 § i informationssamhällsbalken och i 5 § i auktionsförordningen.
Enligt 2 § i auktionsförordningen auktioneras sammanlagt sex duplexband på 5 megahertz
var ut inom frekvensområdena 703–733 megahertz och 758–788 megahertz. Högst två
duplexband på fem megahertz kan beviljas per företag eller organisation. För ett företag
eller en organisation beviljas en koncession, som innehåller alla de duplexband på vilka
företaget eller organisationen har lagt det högsta godkända budet.
Utgångspriset för frekvenserna som ska auktioneras ut är enligt 4 § i auktionsförordningen
11 miljoner euro för ett duplexband på fem megahertz. Kommunikationsverket förklarar
enligt 11 § i informationssamhällsbalken auktionen avslutad efter den budrunda då inga
nya bud har lagts på något duplexband. När auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som lagts på respektive duplexband. När auktionen är avslutad tillkännager
Kommunikationsverket Kommunikationsministeriet auktionens slutresultat.
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Koncession beviljas av statsrådet med stöd av 11 § i informationssamhällsbalken fram till
den 31 december 2033. Koncession beviljas för hela landet, med undantag för landskapet
Åland.
Verksamhet i frekvensområdet enligt koncessionen kan inledas den 1 februari 2017, när
den övriga användningen av frekvensområdet har upphört.
Innehavaren av en koncession måste då faktiskt inleda verksamhet enligt koncessionen
inom två år från det att koncessionsperioden har börjat, ifall inte statsrådet på ansökan av
koncessionsinnehavaren av orsaker som har med den tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget att göra bestämmer något annat.
Koncessionshavaren är skyldig att i sin verksamhet avhjälpa störningar som orsakas annan radiokommunikation som uppfyller föreskrivna krav och att ersätta arbets- och materialkostnaderna för avhjälpandet av dessa störningar. Med annan radiokommunikation som
uppfyller föreskrivna krav avses televisionsutsändningar och mottagning av dessa. Koncessionsinnehavaren är skyldig att i samarbete med andra innehavare av koncession i
samma frekvensområde se till att det ordnas tillräcklig rådgivning och information för konsumenterna om frågor som gäller eventuella störningar i televisionsmottagningen på grund
av ibruktagningen av ett bredbandigt mobilnät. Koncessionsinnehavarna måste informera
på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt om ovan nämnda rådgivningsservice.
Ett nät i enlighet med koncessionen ska byggas så att det täcker 99 procent av befolkningen i Fastlandsfinland inom tre år från början av koncessionsperioden. Täckningskravet
ska uppfyllas så att en rimlig inomhustäckning också säkerställs i täckningsområdet. Med
en rimlig inomhustäckning avses att telenätstjänsterna utan extra kostnader för användaren är tillgängliga i en permanent bostad eller i den normala bruksmiljön i en verksamhetsenhet i ett företag. Vid behov är innehavaren av koncessionen skyldig att påvisa att tjänsterna är tillgängliga.
Ett nät i enlighet med koncessionen ska byggas så att det täcker alla riksvägar, stamvägar, regionala vägar och förbindelsevägar i Fastlandsfinland samt hela det statliga bannätet i Finland och bannät som förvaltas och drivs av ett statägt bolag.
Teleföretagets eget nät ska täcka minst 35 procent av den krävda befolkningstäckningen
Utanför det område som förutsätts ha eget nät är samanvändning av nätet inte begränsad.
När täckningsområdet beräknas ska de bredbandiga mobilnät som innehavaren av koncessionen har byggt i frekvensområdena 2,6 GHz, 1 800 MHz och 800 MHz beaktas.
Skyldigheterna i fråga om täckningsområde tillämpas inte på den geografiska del av Fastlandsfinland där man av radiotekniska skäl som beror på annat än mobilanvändningen i
Ryssland inte överhuvudtaget kan bygga ut bredbandiga mobilnät. Skyldigheterna tillämpas på hela Fastlandsfinland från och med att ovan nämnda begränsningar i användningen upphör.
Koncessionsinnehavaren ska ge sina kunder råd i frågor om skyldigheterna i samband
med koncessionen, såsom nätets täckning, och informera om dem på ett tillräckligt och
ändamålsenligt sätt.
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Kommunikationsverket kan ge närmare föreskrifter om hur man beräknar täckningsområdena enligt koncessionen. Kommunikationsverket kan meddela närmare föreskrifter om
hur koncessionsvillkoren ska uppfyllas i praktiken.
Ett teleföretag som har beviljats koncession med stöd av 11 § i informationssamhällsbalken ska betala koncessionsavgift i enlighet med 287 § i informationssamhällsbalken. Koncessionsavgiften är det högsta godkända budet enligt 11 § i informationssamhällsbalken.
Koncessionsavgiften betalas i fem årliga poster från det att koncessionen beviljats. Avgiften påförs av Kommunikationsverket.
Dessutom ska koncessionsinnehavaren betala avgifter enligt Kommunikationsministeriets
förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets
prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010).
Koncessionsinnehavaren kan på ett sätt som anges i 18 § i informationssamhällsbalken
överföra koncessionen till en annan aktör. Överföringen av koncessionen kan också gälla
en del av de frekvenser som ingår i koncessionen. Enligt 20 § i lagen kan koncessionsinnehavaren med statsrådets godkännande till en annan aktör hyra ut nyttjanderätten till de
frekvenser som koncessionen avser.
Enligt 14 § i informationssamhällsbalken är namnet på det företag eller den organisation
som anmält sig till auktionen och andra uppgifter som lämnats i samband med anmälan
inte offentliga förrän auktionsförfarandet har avslutats. De vinnande buden offentliggörs
när auktionsförfarandet har avslutats. Övriga bud som lagts av ett företag eller en sammanslutning är sekretessbelagda. Kommunikationsverket kan emellertid under auktionen
lämna uppgifter om det sammanlagda eurobeloppet av de bud som lagts under respektive
budrunda i auktionen. De som deltar i auktionen får dessutom uppgifter om antalet bud
som lagts på frekvenserna och om beloppet av det högsta budet i euro.

Ytterligare information:
Mer information om anmälan till auktionen, auktionsförfarandet och avgifterna för auktionen ges av Pasi Toivonen, ledande sakkunnig, och Henriikka Rosti, jurist, vid Kommunikationsverket. (fornamn.efternamn@ficora.fi).
Mer information om koncessionsvillkoren och beviljandet av koncession ges av Kaisa
Laitinen, kommunikationsråd, och Katariina Vuorela, planerare, vid Kommunikationsministeriet. (fornamn.efternamn@lvm.fi).

