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Ärende 

LANDSKAPSREGERINGENS SAMTYCKE TILL 

BEVILJANDE AV NÄTKONCESSION 

 

Beslut 

Den nu aktuella begäran om samtycke avser 3 st. nätkoncessioner för det 

digitala mobilnätet. Koncessionerna söktes av tre aktörer vilka två sedan 

tidigare är etablerade i landskapet. 

 

Landskapsregeringen beslöt meddela att de sökande innehar kompetens 

och förutsättningar att leverera de tjänster och kan uppfylla de krav som 

ställs i lagstiftningen samt i villkoren för koncessionen. 

  

Landskapsregeringen samtycker därmed till beviljande av koncessioner 

till Elisa Abp, Telia Finland Oyj och Ålands Telekommunikation Ab. 

 

Motivering 

Landskapsregeringen konstaterar att televäsendet utgör en del av rikets 

lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Enligt 27 § 40 punkten 

självstyrelselag (1991:71) för Åland får emellertid tillstånd för att utöva 

allmän televerksamhet i landskapet endast beviljas av en riksmyndighet 

under förutsättning att landskapsregeringen har gett sitt samtycke därtill.  

 

Ytterligare konstateras att mobiloperatörer som är verksamma på Åland 

ska upprätthålla sina tjänster så att de gemensamt täcker hela Åland 

geografiskt, inneha näringsrätt på Åland, samt att kundkontakter och 

marknadsföring som riktas till Åland ska vara på svenska. Dessutom ska 

aktörerna enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (FFS 

917/2014) upprätthålla skäliga avgifter för abonnenterna. 

Landskapsregeringen anser det rimligt att avgifterna i landskapet är i 

paritet med motsvarande regioner i riket. 
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Bakgrund 

Statsrådet har med stöd av 1, 6, 7, 8 och 10 §§ lagen om tjänster inom 

elektronisk kommunikation (FFS 917/2014) ledigförklarat tre regionala 

koncessioner för nättjänster i frekvensområdet 2 100 MHz. 

 

Med stöd av 6 § statsrådets förordning om användningen av 

radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland (FFS 

1244/2014) har området anvisats för tredje generationens digitala 

mobilteleverksamhet (UMTS).  

 

Enligt förordningen har ett teleföretag rätt att utöva UMTS-

mobilteleverksamhet på frekvensområdena 1 920–1 980 MHz och 2 110–

2 170 MHz. Enligt förordningens 6 § 3 mom. får dessa frekvenser i 

samma utsträckning även användas för mobilteleverksamhet med 

tekniken UMTS, LTE och 5G. 

 

Koncessioner inom 2100 MHz-bandet 

Beslutet gäller nätkoncessioner för televerksamhet på Åland i 

frekvensområdena 1 920–1 980 MHz och 2 110–2 170 MHz 

Nätkoncessionerna beviljas enligt följande frekvenshelheter: 

 

Nätkoncession A: 1 940,100–1 959,900 MHz/2 130,100–2 149,900 MHz 

Nätkoncession B: 1 959,900–1 979,700 MHz/2 149,900–2 169,700 MHz 

Nätkoncession C: 1 920,300–1 940,100 MHz/2 110,300–2 130,100 MHz 

 

Det nät som anläggs i enlighet med koncessionen ska byggas så att nätets 

täckning omfattar 99 procent av befolkningen i landskapet Åland inom 

tre år från ingången av koncessionsperioden. I beräkningen 

av täckningsområdet beaktas också de bredbandiga mobilnät som 

koncessionshavaren har byggt i frekvensområdena 800 MHz, 1 800 MHz 

och 2,6 GHz.  

 

Nätkoncessionerna beviljas för perioden 19.3.2019–31.12.2033 och 

koncessionshavaren ska inneha näringsrätt på Åland samt erbjuda 

kundservice åtminstone på svenska. 

 

Elisa Abp föreslås tilldelas nätkoncession A 

Elisa Abp är ett på den finländska marknaden etablerat teleföretag. 

Bolaget erbjuder bland annat mobiltjänster, tjänster i det fasta nätet och 

IPTV-tjänster. Elisa Abp tillhandahåller inom GSM, UMTS, LTE och 

5G. För att uppfylla kraven ska Elia Abp upprätta en till vissa delar egen 

nätstruktur på Åland. 

 

Telia Finland Oyj föreslås tilldelas nätkoncession B 

Telia Finland Oyj är en etablerad teleoperatör på den finska marknaden 

och har verksamhet i hela Finland. Bolaget erbjuder mobila teletjänster 

och fast internet både på det finska fastlandet och i landskapet Åland. 

Telia Finland Oyj:s trådlösa nät omfattar för tillfället 99 procent av 

befolkningen i landskapet. Enligt sin ansökan har Telia Finland Oyj en 

existerande mobilnätsinfrastruktur i landskapet och kan därför uppfylla 

kraven som ställts för koncessionen.  

 

Ålands Telekommunikation Ab föreslås tilldelas nätkoncession C 

Ålands Telekommunikation Ab är ett i landskapet Åland etablerat 

teleföretag som för konsumenter och företag tillhandahåller olika tjänster 
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inom bredband, telefoni och IPTV. Bolaget tillhandahåller med stöd 

av sina nuvarande koncessioner 2G-, 3G- och 4G-förbindelser i 

landskapet. Ålands Telekommunikation Ab:s trådlösa nät omfattar för 

tillfället 99 procent av befolkningen i landskapet. Bolaget har i sin 

ansökan meddelat att det med anledning av eventuellt beviljande av 

koncession kan förbättra nätets täckning och kapacitet i landskapet. 

 

 

 

Minister Mika Nordberg 

 

 

 

Inspektör Henrik Juslin 
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