MEDDELANDE OM LEDIGFÖRKLARING AV KONCESSIONER
Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014) koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz lediga att sökas. Koncessionerna beviljas genom ett auktionsförfarande enligt lagens 11 §.
Ett företag eller en sammanslutning som vill delta i auktionen ska göra en anmälan till Kommunikationsverket senast den 17 augusti 2018 på det sätt som avses i Kommunikationsverkets föreskrift M 64 B/2018.
Ytterligare information om koncessionerna och ansökningsförfarandet finns på kommunikationsministeriets webbplats http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM040:00/2018 och
på Kommunikationsverkets webbplats https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html.
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INFORMATION OM KONCESSIONERNA OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDET
Koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz
Statsrådet förklarar med stöd av 7 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014) koncessioner för televerksamhet i frekvensområdet 3410–3800 megahertz lediga att sökas. Koncessionerna beviljas genom ett förfarande enligt 11 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser i frekvensområdet 3410–3800 megahertz (xxx/2018), nedan auktionsförordningen.
Närmare föreskrifter om auktionsförfarandet finns också i Kommunikationsverkets föreskrift M64 B. Koncessionerna beviljas på basis av auktionens slutresultat.
Syftet med de koncessioner som ska beviljas är i enlighet med 1 § i lagen om tjänster
inom elektronisk kommunikation bland annat att främja utbudet och användningen av
tjänster i kommunikationsnät och att trygga en effektiv användning av radiofrekvenser. Syftet med koncessionerna är att möjliggöra byggandet av de första 5G-näten i Finland och
att förbättra kvaliteten och kapaciteten hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser.
Bestämmelser om det frekvensområde som koncessionerna gäller finns i 9 § i statsrådets
förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014).
Kommunikationsverket beviljar koncessionshavaren en frekvensreservation enligt 41 och
45 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Kommunikationsverket beviljar
koncessionshavaren också ett radiotillstånd enligt 40 § i lagen efter det att koncessionshavaren har betalat den första posten av koncessionsavgiften. I det radiotillstånd som Kommunikationsverket beviljar kan ställas villkor för användningen av frekvenserna i enlighet
med lagens 42 §.
Auktionen börjar den 26 september 2018. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket.
Enligt 13 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation får endast ett företag i en
koncern delta i auktionen. De företag som deltar i auktionen får inte samarbeta när det gäller auktionen. Ett företag eller en sammanslutning som vill delta i auktionen ska göra en
anmälan till Kommunikationsverket senast den 17 augusti 2018 på det sätt som avses i
Kommunikationsverkets föreskrift M64 B. Dessutom ska företaget eller sammanslutningen
betala en deltagaravgift på 40 000 euro i enlighet med 286 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation och 5 § i statsrådets auktionsförordning.
I frekvensområdet 3410–3600 megahertz auktioneras med stöd av 2 § i auktionsförordningen sammanlagt två frekvensband på 60 megahertz och ett frekvensband på 70 megahertz. I detta frekvensområde kan det beviljas högst ett frekvensband per företag eller
sammanslutning. I frekvensområdet 3600–3800 megahertz auktioneras ett frekvensband
på 60 megahertz och två frekvensband på 70 megahertz. I detta frekvensområde kan det
beviljas högst ett frekvensband per företag eller sammanslutning. Ett företag eller en sammanslutning beviljas en koncession som innehåller alla de frekvensband för vilket företaget eller sammanslutningen har lämnat det högsta godkända budet.
Utgångspriset på de frekvenser som auktioneras ut i frekvensområdet 3410–3600 megahertz är enligt 4 § i auktionsförordningen 16 000 000 euro per frekvensband på 60 megahertz och 19 000 000 euro per frekvensband på 70 megahertz.
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Utgångspriset på de frekvenser som auktioneras ut inom frekvensområdet 3600–3800 megahertz är 4 000 000 euro per frekvensband på 60 megahertz och 5 000 000 euro per frekvensband på 70 megahertz. Kommunikationsverket förklarar med stöd av 11 § i lagen om
tjänster inom elektronisk kommunikation auktionen avslutad efter den budrunda då inga
nya bud har lagts på något frekvensband. När auktionen avslutas vinner det högsta godkända bud som har lagts på varje frekvensband. När auktionen är avslutad meddelar Kommunikationsverket slutresultatet till kommunikationsministeriet för kännedom.
De koncessioner som statsrådet beviljar med stöd av 11 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation gäller till och med den 31 december 2033. Koncessionerna beviljas för hela rikets område med undantag av landskapet Åland.
Koncessionsenlig verksamhet i frekvensområdet kan inledas den 1 januari 2019, när frekvensområdet inte längre används för annat ändamål.
Koncessionshavaren ska inleda den verksamhet som koncessionen avser inom två år från
koncessionsperiodens början, om inte statsrådet på koncessionshavarens ansökan bestämmer något annat av orsaker som hänför sig till den tekniska utvecklingen eller det allmänna ekonomiska läget.
Det nät som anläggs i enlighet med koncessionen ska i frekvensområdet 3410–3600 megahertz (MHz) byggas så att det täcker 99 procent av befolkningen i Fastlandsfinland inom
fem år från början av koncessionsperioden. I beräkningen av täckningsområdet beaktas
de bredbandiga mobilnät som koncessionshavaren har byggt i frekvensområdena 700
MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 GHz och 3600–3800 MHz. I frekvensområdet 3410–3600
MHz ska nätet dock täcka 60 procent av befolkningen i Fastlandsfinland.
För frekvensområdet 3600–3800 MHz ställs inget krav på täckning.
Teleföretagets eget nät ska täcka minst 35 procent av det nät som den utnyttjar i frekvensområdet 3410–3800 MHz.
Kraven på täckning tillämpas inte i den geografiska del av Fastlandsfinland där det på
grund av radiotekniska orsaker till följd av att Ryssland använder frekvensområdet för annat än mobil kommunikation överhuvudtaget inte är möjligt att bygga ett bredbandigt mobilnät. Kraven tillämpas i hela Fastlandsfinland efter det att de ovan nämnda begränsningarna har avlägsnats.
Koncessionshavaren ska ge sina kunder råd i frågor som gäller skyldigheter till följd av
koncessionen t.ex. i fråga om nätets täckning och informera om dem på ett tillräckligt och
ändamålsenligt sätt.
Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om hur koncessionernas täckningsområden räknas ut. Kommunikationsverket får också meddela närmare föreskrifter
om hur koncessionsvillkoren ska uppfyllas i praktiken.
Om koncessionshavaren trots anbudsbegäran i frekvensområdet 3.5 GHz inte tillhandahåller en hamn, en industrianläggning, ett sjukhus, ett köpcenter eller någon motsvarande
aktör som använder ett avgränsat geografiskt område en nättjänst som tillgodoser kundens specialbehov är koncessionshavaren skyldig att på de villkor som Kommunikationsverket bestämmer hyra ut nyttjanderätten till frekvensområdet 3.5 GHz till en annan aktör
som åtar sig att tillhandahålla nättjänsten i det ovan nämnda området.
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Koncessionshavaren är skyldig att överlåta frekvenser för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på det sätt som föreskrivs i bilagan till statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (1246/2014). Bestämmelser om begränsningar i användningen av frekvenser i frekvensområdet 3600–
3800 MHz finns i statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en
frekvensplan.
Alla koncessionshavare som innehar frekvenser i frekvensområdet 3410–3800 megahertz
får tillsammans ansöka om rätt att ömsesidigt använda varandras frekvensband i detta frekvensområde för att bilda ett större enhetligt frekvensband. På basis av en sådan ansökan
kan Kommunikationsverket ändra koncessionshavarnas radiotillstånd i enlighet med ansökan, om detta är möjligt med hänsyn till grannländernas frekvensanvändning och om ansökan fyller villkoren för att ändra ett radiotillstånd enligt 47 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation. De teleföretag som med stöd av 11 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation har beviljats koncession är skyldiga att betala en koncessionsavgift enligt lagens 287 §. Koncessionsavgiften är det högsta godkända budet enligt 11 § i
auktionslagen. Koncessionsavgiften betalas enligt 6 § i auktionsförordningen i fem årliga
jämna poster från det att koncessionen beviljats. Avgiften påförs av Kommunikationsverket.
Dessutom ska koncessionshavaren betala avgifter enligt kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer (1028/2017).
Koncessionshavaren kan på det sätt som avses i 18 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation överföra koncessionen till en annan aktör. Överföringen av koncessionen
kan också gälla bara en del av de frekvenser som ingår i koncessionen. Enligt 20 § i lagen
kan koncessionshavaren till en annan aktör hyra ut nyttjanderätten till de frekvenser som
avses i koncessionen.
Enligt 14 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation är namnet på de företag
eller de sammanslutningar 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 dock
under auktionen lämna uppgifter om det sammanlagda beloppet på de bud som lagts under respektive budrunda. Deltagarna i auktionen får dessutom uppgifter om det antal bud
som lagts på frekvenserna och om det högsta budets belopp.

Ytterligare information
Ytterligare information om anmälan, auktionsförfarandet och auktionsavgifterna ges av …
xxxx på Kommunikationsverket. (fornamn.efternamn@ficora.fi).
Ytterligare information om koncessionsvillkoren och beviljandet av koncessioner ges av ...
xxxx på kommunikationsministeriet. (fornamn.efternamn@lvm.fi).

