
 
Utrikesminister Alexander STUBB 
Sjöekipaget  
PO Box 176,  
FIN – 00161 Helsingfors 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique 
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België 
Telefon : : (32-2) 299 11 11 

 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
 
 
 
 

Bryssel den 16.12.2009 
K(2009)10403 

 

Ärende: Statligt stöd N 388/2009 – Finland 
 Pilotprojekt för höghastighetsbredband i Finland 

 
Herr Minister,  

I. SAMMANFATTNING 

(1) Det gläder mig att kunna meddela att Europeiska kommissionen har bedömt 
åtgärden Pilotprojekt för höghastighetsbredband i Finland (nedan kallad 
åtgärden) och beslutat att inte göra några invändningar eftersom inslaget av 
statligt stöd är förenligt med artikel 107.3 c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget)1. 

II. FÖRFARANDE  

(2) Efter föregående diskussion anmälde de finska myndigheterna ovannämnda 
åtgärd till kommissionen genom en skrivelse av den 26 juni 2009 i enlighet med 
artikel 108.3 i EUF-fördraget. Den 26 augusti 2009 begärde kommissionen 
kompletterande upplysningar, som de finska myndigheterna lämnade den 13 och 
15 oktober 2009 efter det att tidsfristen för att lämna de begärda upplysningarna 
förlängts. De finska myndigheterna lämnade ytterligare klargöranden i ett e-brev 
den 16 november 2009. 

III. BAKGRUND 

(3) I slutet av 2008 godkände den finska regeringen en nationell handlingsplan för 
förbättrande av informationssamhällets infrastruktur2. Det övergripande syftet 

                                                           
1  Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget ersatts av 

respektive artikel 107 och 108 i EUF-fördraget. Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I 
detta beslut bör hänvisningar till artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget i förekommande fall förstås 
som hänvisningar till artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. 

2  Statsrådets principbeslut om en nationell handlingsplan för förbättrande av informationssamhällets 
infrastruktur, som finns på följande adress:   
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=334377&name=DLFE-5612.pdf 
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med planen är att se till att människor och företag har tillgång till 
informationssamhällets tjänster oavsett bonings- eller lokaliseringsort.  

(4) Handlingsplanen har två tydliga mål för åren 2010 och 2015 när det gäller 
bredbandstäckning. Till slutet av 2010 ska alla invånare, företag och 
organisationer inom den offentliga förvaltningen i Finland ha tillgång till 
grundläggande bredbandstjänster med en lägsta genomsnittlig 
nedladdningshastighet på 1 Mbp/s. Enligt handlingsplanen ska nästan alla 
invånare, företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen i Finland 
senast i slutet av 2015 ha tillgång till mycket snabba tjänster, s.k. nästa 
generationens bredbandsnät (next generation access, NGA), med en lägsta 
nedladdningshastighet på 100 Mbp/s (nedan kallade NGA-tjänster). 

(5) Målet ”bredband för alla” ska nås senast i slutet av 2010 med lagstiftningens och 
licenspolitikens hjälp. Inom det område där en operatör som tillhandahåller 
elektronisk kommunikation (nedan kallad operatör) har ålagts en skyldighet att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster ska denna operatör tillhandahålla 
slutanvändare grundläggande bredbandstjänster till ett skäligt pris. Definitionen 
är teknikneutral, vilket ger möjlighet att tillhandahålla den samhällsomfattande 
tjänsten över vilken teknikplattform som helst. De finska myndigheterna har 
förklarat att ingen offentlig finansiering i princip kommer att användas för att 
uppnå detta mål till 2010. 

(6) Målet med 2015 som horisont är att nästan alla (dvs. åtminstone 99 % av 
befolkningen) permanenta bostäder, verksamhetsställen för företag och 
organisationer inom den offentliga förvaltningen ska ligga inom en högst två 
kilometers radie från ett fiberoptik- eller kabelnät eller annat nät med 
motsvarande kapacitet och jämförbara egenskaper. Slutanvändarna väljer operatör 
och/eller plattform för bredbandsteknik på egen bekostnad för att abonnera på 
NGA-tjänster, och tack vare det korta avståndet på högst två kilometer kan 
teleoperatörerna erbjuda slutanvändarna en förbindelse på minst 100 Mbp/s. 
Målet är att statligt stöd ska ges för utbyggnad av framtidssäkra nätverk och att 
garantera att alla invånare inom de områden som omfattas av projektet ska kunna 
använda snabba bredbandstjänster i framtiden. De finska myndigheterna hävdar 
att allt fler människor kommer att behöva Internetanslutning i takt med att 
informationssamhället avancerar. 

(7) Enligt de finska myndigheterna kommer de kommersiella operatörerna att nå upp 
till en NGA-täckning på omkring 95 % av Finlands befolkning, främst i utbyggda 
områden (tätorter). Men för att NGA-täckningen ska kunna öka till 99 % av 
befolkningen måste subventionerade nätverk för höghastighetsbredband byggas ut 
för omkring 130 000 hushåll inom icke-utbyggda områden, vanligen 
landsbygdsområden och avlägsna områden med låg befolkningstäthet. Offentlig 
finansiering beviljas endast inom sådana icke-utbyggda områden där det inte är 
lönsamt för kommersiella operatörer att bygga ut höghastighetsnät. 

(8) Den pilotåtgärd som den aktuella anmälan avser ingår i den andra etappen av 
handlingsplanen, som har till syfte att med hjälp av offentliga medel ge NGA-
bredbandstjänsterna en större täckning i Finland än vad som vore möjligt utan 
stöd. Denna anmälan omfattar endast tio pilotprojekt (nedan kallad 
pilotåtgärden). Målet med pilotåtgärden är att subventionera utbyggnaden av 
NGA-nät i landsbygdsområden och avlägsna områden. De finska myndigheterna 
beslutade att inledningsvis bara starta tio pilotprojekt för att få erfarenhet av 
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offentligt subventionerade projekt för att därefter kunna utnyttja dessa 
erfarenheter i samband med utformningen av själva huvudfasen i den statliga 
handlingsplanen. Huvudfasen i handlingsplanen kommer att anmälas senare i 
enlighet med artikel 108.3 i EUF-fördraget. 

(9) Vidare planeras det att pilotprojekten, som är spridda runt om i landet, ska inledas 
redan 2009. Enligt de finska myndigheterna har utbyggnaden av elektroniska 
kommunikationsnät visat sig vara ett effektivt verktyg för ekonomisk 
återhämtning: Arbetstillfällen skapas under utbyggnadsfasen och också efter det 
att nätverket tagits i bruk.  

(10) Under 2009 har Kommunikationsverket gjort en detaljerad marknadsanalys för 
vart och ett av de tio pilotprojekten. De berörda teleoperatörerna har hörts om 
sina framtidsplaner för de områden där de tio pilotinvesteringsprojekten planeras 
äga rum. Detta har varit ett viktigt verktyg för att avgränsa de områden som är 
stödberättigade enligt gemenskapens riktlinjer för tillämpning av reglerna för 
statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät3 (nedan kallade 
bredbandsriktlinjerna).  

IV. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN 

(11) Mål: Målet med pilotprojekten är att bygga ut en infrastruktur för ett elektroniskt 
kommunikationsnät som erbjuder mycket snabba bredbandstjänster i 
glesbefolkade områden i Finland som för närvarande saknar täckning och där det 
inte finns några planer på en sådan täckning inom den närmaste framtiden. 
Slutmålet är att ge slutanvändare tillgång till nya, innovativa tjänster så att alla 
invånare kan delta i kunskapssamhället. De befintliga nätverken kommer med 
största sannolikhet inte att ha tillräcklig teknisk kapacitet att erbjuda alla dessa 
tjänster och tillgodose mer sofistikerade behov för hushåll och företag i de 
områden som omfattas av pilotprojekten, inte ens om nätverken uppgraderades. 

(12) Enligt de finska myndigheterna motiveras målet med handlingsplanen av att 
behovet av symmetriska förbindelser som också erbjuder högre 
uppströmshastigheter kommer att öka i framtiden.  Detta behov kommer att 
underblåsas av efterfrågan från nya, innovativa tjänster (t.ex. distansarbete, 
djurhållning, turism, distanssjukvård, e-lärande, e-förvaltningstjänster)4. De 
finska myndigheterna uppger att anslutningshastigheten har ökat linjärt under de 
senaste tjugo åren, och om trenden fortsätter kommer normen att vara en 
anslutningshastighet på 100 Mbp/s till år 20155. Behovet av tillgång till 
ovannämnda tjänster är t.o.m. större i landsbygdsområden på grund av långa 
avstånd och långt avstånd till olika tjänster. Enligt de finska myndigheterna skulle 
ett bredbandsnät med tillräcklig täckning i landsbygdsområden kunna medföra 
relativt sett större fördelar för invånare och företag där än i tätorter. Behovet av 
snabbare anslutning ökar också av att olika tjänster används samtidigt av 
hushållen och företagen. 

                                                           
3  EUT C 235, 30.9.2009, s. 7. 
4  Beroende på distansarbetets natur kan en anslutning på 2 Mbp/s för närvarande vara tillräcklig för en 

person i hushållet, men om några år uppskattas behovet av symmetriska förbindelser uppgå till 10 
Mbp/s. 

5  Rapport om behovet av telekommunikationer i landsbygdsområden, 15.9.2008. 
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(13) Det anmälda projektet avser enbart stamnätet6 och inte den sista kilometern (på 
engelska the last mile) av anslutningen till höghastighetsnätet7. När 
höghastighetsnätet ligger på högst två kilometers avstånd från ett hushåll kan 
slutanvändaren välja den teknik som abonnentanslutningen erbjuder. De finska 
myndigheterna har beslutat att varje hushåll ska ligga inom en högst två 
kilometers radie från det subventionerade nätverket, eftersom NGA-tjänster kan 
levereras till kunderna endast inom denna radie på grund av NGA-nätens tekniska 
begränsningar.  

(14) Rättslig grund: Åtgärden grundar sig på statsunderstödslagen (688/2001), 
statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband (451/2009), lagen om 
stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden, lagen om offentlig 
upphandling (348/2007, lagen om stöd för utveckling av landsbygden 
(1443/2006) och statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på 
landsbygden (829/2007). 

(15) Målområden och samråd med befintliga operatörer: Målområdena för 
pilotprojekten omfattar följande tio områden: Jalasjärvi, Pertunmaa, Kinnula, 
Miehikkälä, Sastamala, Lieksa-Nurmes, Pudasjärvi, Kiuruvesi, Karvia och 
Väståboland. De utvärderades av det ansvariga finska ministeriet och 
Kommunikationsverket på förslag av landskapsförbundet. Pilotprojekten har 
förlagts till mycket glesbefolkade områden. 

(16) Kommunikationsverkets marknadsanalys har visat att projektområdena till 
övervägande del är områden där sådana nätverk saknas för närvarande.  De finska 
myndigheterna bekräftade på grundval av detaljerad kartläggning, analys av 
täckningen och samråd med befintliga operatörer8 att endast ”vita NGA-områden” 
i den mening som avses i bredbandsriktlinjerna9 är stödberättigade. De finska 
myndigheterna bekräftade också att om det inom ett projektområde finns minst en 
operatör som erbjuder bredbandsabonnemang på 100 Mbp/s kommer de områden 
som ligger inom en två kilometers radie från sådana accesspunkter inte att vara 
berättigade till statligt stöd. 

(17) Grundläggande bredbandstjänster finns visserligen redan tillgängliga inom en del 
av målområdena (främst mobila eller trådlösa lösningar), men 
Kommunikationsverket har på grundval av samrådet med de berörda operatörerna 
om deras framtidsplaner när det gäller de tio pilotprojektområdena kunnat 
konstatera att de inte intresserar dem kommersiellt, eftersom befolkningstätheten 
är låg och ofta minskande och att det inte finns några genomförbara privata 
investeringsplaner på att bygga ut kommersiella höghastighetsnät (100 Mbp/s) i 
projektområdena. Därför har Kommunikationsverket sett till att stödet endast 
omfattar områden som saknar accesspunkt (inom en två kilometers radie) och där 
utsikterna är små för att de befintliga operatörerna ska bygga ut höghastighetsnät. 

(18) Budget och finansieringsinstrument: Stödet kommer att beviljas i form av 
direkta bidrag. Den totala budgeten för samtliga tio pilotprojekt uppgår till 15,6 
miljoner euro. Den valda operatören kan få statligt stöd på upp till en tredjedel av 

                                                           
6  Stamnät omfattar mellanliggande länkar mellan basnät (centrala nät) och accessnät (den sista 

kilometern). 
7  Den sista kilometern eller accessnäten är den sista delen av det nätverk som tillhandahåller anslutning 

från en operatör till en kund. 
8  Se punkt (9). 
9  Se punkt 68 i bredbandsriktlinjerna. 
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budgeten för projektet. Dessutom kan den valda operatören få stöd från 
kommunen och Europeiska regionala utvecklingsfonden10 på upp till en tredjedel 
av budgeten för projektet. Minst en tredjedel av projektet ska finansieras av 
privata aktörer. 

(19) Stödnivå: Projektets stödnivå är beroende av hur anbudsförfarandet utfaller. Den 
högsta tillåtna stödnivån har satts till 67 %. 

(20) Åtgärdens varaktighet: Pilotåtgärden väntas löpa till den 31 december 2015. I 
praktiken kommer tidsfristerna för genomförande av projekten att anges i 
inbjudan att lämna anbud. 

(21) Upphandling och tilldelningskriterier: Stödet kommer att tilldelas på grundval 
av ett öppet anbudsförfarande som genomförs av landskapsförbundet. Kontraktet 
går till den anbudsgivare som verkar kunna genomföra projektet på det bästa och 
mest ekonomiska sättet i enlighet med inbjudan att lämna anbud och därmed 
förbundna villkor. Landskapsförbunden har utarbetat sin 
upphandlingsdokumentation på grundval av malldokument, som omfattar följande 
kriterier som används för att välja de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med 
respektive viktning: projektpris (stödbelopp som ansökts för projektet) – 50 %, 
abonnemangsavgifter som användarna ska betala – 20 %, andra avgifter som 
användarna ska betala – 20 %, åtagande om att tillhandahålla tjänster under en 
längre tid än minimiperioden (10 år) – 10 %.  

(22) Teknik: Den planerade åtgärden är teknikneutral eftersom den subventionerade 
infrastrukturen kan användas av olika teknikplattformar. Slutanvändare kommer 
att kunna välja operatör, tjänster och teknik för den sista kilometern utifrån sina 
egna behov11. Enligt de finska myndigheterna kommer det planerade projektet att 
göra det ekonomiskt lönsammare för de kommersiella operatörerna att investera i 
lösningar för den sista kilometern och förse slutanvändare i landsbygdsområden 
med detaljisttjänster. Dessutom kommer upphandlingen att vara teknikneutral, 
vilket gör det möjligt för anbudsgivare att föreslå vilken lämplig teknisk lösning 
som helst.  

(23) Tillhandahållande av grossisttjänster: Den operatör som valts måste i minst tio 
år erbjuda andra operatörer tjänster och tillträde till det subventionerade nätverket 
i grossistledet.  Tillträdeskravet omfattar alla tänkbara former av nätverksaccess 
som accessökare kan tänkas behöva, inklusive svartfiber, kabelrör och 
hjälputrustningar. Kommunikationsverket ska övervaka att den operatör som valts 
uppfyller tillträdeskraven. 

(24) Stödmottagare: Operatörer som tillhandahåller bredbandstjänster är de direkta 
stödmottagarna. Indirekta stödmottagare är operatörer som använder det nya 
nätverket till att erbjuda slutanvändare och lokala små och medelstora företag 
detaljisttjänster i målområdena. 

(25) Prissättning: Den nationella tillsynsmyndigheten, Kommunikationsverket, ska se 
till att grossisttillträdet i det subventionerade nätverket är skäligt prissatt. 
Operatören har en skyldighet att bevisa att priset för ett tillträde eller en tjänst i 

                                                           
10  Finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden förutsätter ett kommissionsbeslut. 
11  Om en abonnent i en specifik situation och på grund av nätverksstrukturen bor långt ifrån stamnätet 

kan abonnentledningen vara längre än två kilometer. I sådana fall kan man subventionera den del av 
abonnentledningen som sträcker sig längre än två kilometer från slutanvändaren. 
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grossistledet är skäligt och icke-diskriminerande. I praktiken bör ett skäligt pris 
för en accessprodukt eller accesstjänst inte överskrida ett kostnadsbaserat pris. I 
framtiden kommer Kommunikationsverket att samla in information om priser för 
tillträde till NGA-nät i grossistledet och ange riktmärken för priserna när 
informationsunderlaget blivit tillräckligt stort. 

(26) Krav som ställs på tjänsterna: Såsom anges i punkt (21) kommer slutanvändarna 
att fritt kunna välja vilken tjänsteleverantör som helst och vilken teknik som helst 
för den sista kilometern utifrån sina egna behov av tillträde till NGA-nätet. För att 
undvika en situation där operatörerna vägrar att förse slutanvändarna med NGA-
tjänster måste den valda operatören åläggas en skyldighet att tillhandahålla och 
bygga abonnentanslutningar till de slutanvändare som vill ha en anslutning till det 
subventionerade nätverket. Slutanvändarna ska betala för abonnentanslutningen. 
Den valda operatören ska tillhandahålla slutanvändarna tjänster via sina egna 
detaljisttjänster eller ingå ett avtal med en annan operatör som sedan betjänar 
slutanvändarna. I sin ansökan om offentligt stöd måste operatören förbinda sig att 
tillhandahålla slutanvändarna detaljisttjänster i tio års tid.   

(27) Övervakning och återvinningsmekanism: Kommunikationsverket kommer att 
utöva vederbörlig tillsyn. Om stödet till operatören i ett givet pilotprojekt 
överstiger 1 miljon euro ska avtalet med operatören innehålla en 
återvinningsklausul som garanterar att om operatören gör en större vinst än 
förutsett kommer ett belopp som motsvarar bidraget till finansieringen av 
projektet att återbetalas. 

V. BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN: FÖREKOMSTEN AV STÖD 

(28) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är ”stöd som ges av en medlemsstat eller 
med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att 
snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, 
oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln 
mellan medlemsstaterna”. För att en åtgärd ska utgöra statligt stöd måste således 
följande kumulativa villkor uppfyllas: 1) stödet ska beviljas med statliga medel, 
2) det ska ge företag en ekonomisk fördel, 3) fördelen ska vara selektiv och den 
ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen, 4) åtgärden ska påverka 
handeln mellan medlemsstater.   

Statliga medel 

(29) Den anmälda åtgärden finansieras med medel som beviljas av finska staten. 
Följaktligen är statliga medel inblandade. 

Ekonomisk fördel 

(30) Valda operatörer: Genom anbudsförfarandet kommer den valda operatören att få 
finansiellt stöd som gör det möjligt att gå in på marknaden och tillhandahålla 
bredbandstjänster på villkor som annars inte står till buds på marknaden. Ett 
konkurrensutsatt anbudsförfarande tenderar i sig att minska behovet av finansiellt 
stöd, men tack vare stödet kan operatören dessutom tillhandahålla tjänster ända 
fram till slutanvändarna till preliminärt lägre priser än om operatören måste stå 
för alla kostnader själv och kan därigenom locka fler kunder än på normala 
marknadsvillkor. Den valda operatören kommer också att ha äganderätten till 
nätverket och andra materiella och immateriella tillgångar med statliga medel 
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(t.ex. utrustning, kundrelationer) till och med efter det att projekten slutförts. Med 
hänsyn till ovanstående är det klart att den valda operatören kommer att ges en 
ekonomisk fördel. 

(31) Fristående leverantörer: Det finns grundläggande bredbandsanslutning i de 
områden som omfattas av projektet. Åtgärden för att utveckla och förbättra 
accesspunkter inom det befintliga nätverket kommer att öka efterfrågan på 
förbättrade bredbandstjänster. Fristående leverantörer av bredbandstjänster 
kommer att kunna använda det förbättrade tillträdet på icke-diskriminerande 
villkor tack vare de öppna accessbestämmelserna, och därför kommer de också att 
dra indirekt nytta av de statliga resurserna, eftersom de kommer att vara kunder 
till de valda operatörerna.  

(32) Slutanvändare: Syftet med åtgärden är att förbättra tillhandahållandet av 
befintliga bredbandstjänster till företag. Därför kommer den förbättrade tjänsten i 
sista hand att gynna företagen i målområdet.  

Snedvridning av konkurrensen 

(33) Statens ingripande ändrar de rådande marknadsvillkoren genom att göra det 
möjligt för den valda telekomoperatören och, eventuellt, för fristående 
leverantörer att erbjuda bättre bredbandstjänster. Dessutom ändras 
konkurrensvillkoren mellan slutanvändare i Finland, som sannolikt kommer att 
abonnera på de förbättrade tjänsterna, och slutanvändare på annat håll i EU. 
Därför har det en snedvridande inverkan på konkurrensen om en förbättrad 
bredbandstjänst blir tillgänglig. 

Påverkan på handeln 
(34) Åtgärden påverkar handeln eftersom den kan påverka leverantörer av elektroniska 

kommunikationstjänster i andra medlemsstater. Marknaden för elektroniska 
kommunikationstjänster är öppen för konkurrens mellan operatörer och 
tjänsteleverantörer, som i regel bedriver verksamhet som är föremål för handel 
mellan medlemsstater. Dessutom kan åtgärden snedvrida konkurrensen mellan 
slutanvändare i Finland och slutanvändare på andra håll i Europeiska unionen. 

Slutsats 
(35) När det fastställts att projektet innefattar inslag av stöd enligt artikel 107.1 i EUF-

fördraget till den valda tjänsteleverantören, till fristående leverantörer och till 
företag måste man beakta om åtgärden kan konstateras vara förenlig med den inre 
marknaden.  

VI. BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN: FÖRENLIGHET MED DEN GEMENSAMMA MARKNADEN 

(36) Kommissionen har bedömt stödordningens förenlighet med den inre marknaden i 
enlighet med artikel 107.3 c i EUF-fördraget och mot bakgrund av gemenskapens 
riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av 
bredbandsnät (nedan kallade bredbandsriktlinjerna)12. Bredbandsriktlinjerna 
innehåller en närmare tolkning av artikel 107.3 c i EUF-fördraget när det gäller 
den här delen av lagstiftningen om statligt stöd. Vad gäller de tillämpliga 
materiella bestämmelserna har kommissionen i allt väsentligt analyserat åtgärden 

                                                           
12  Se fotnot 3. 
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mot bakgrund av de kriterier som utvecklats särskilt i punkterna 31–79 i 
bredbandsriktlinjerna. 

VI.1. Avvägningstestet och dess tillämpning på stöd till utbyggnad av bredbandsnät 

(37) För att bedöma om en åtgärd är förenlig med den gemensamma marknaden i 
enlighet med artikel 107.3 c gör kommissionen på det sätt som beskrivs i 
punkterna 34 och 35 i bredbandsriktlinjerna en avvägning mellan positiva och 
negativa effekter av stödet enligt kriterierna i riktlinjerna. Vid avvägningen 
bedömer kommissionen följande aspekter13:  

(1) Är stödåtgärden inriktad på ett väldefinierat mål av gemensamt intresse, 
(dvs. kan det föreslagna stödet avhjälpa ett marknadsmisslyckande eller 
bidra till att något annat mål kan nås)? 

(2) Är stödet väl utformat när det gäller att nå målet av allmänt intresse? 
Särskilt med avseende på följande: 

(a) Är stödåtgärden ett lämpligt instrument? 

(b) Uppstår det en stimulanseffekt, det vill säga ändrar stödet 
företagens beteende? 

(c) Är stödåtgärden proportionerlig, dvs. kunde samma 
beteendeförändring nås med mindre mängd stöd? 

(3) Är snedvridningen av konkurrensen och effekterna på handeln begränsade, 
så att den övergripande balansen är positiv? 

 

VI.2. Stödets syfte 

Stödet ligger i linje med unionens politik 

(38) Den aktuella åtgärden är inriktad på vita NGA-områden14, där det för närvarande 
saknas NGA-bredbandstäckning och där inga privata investerare har några planer 
på att bygga ut sådan infrastruktur inom den närmaste framtiden. Syftet med 
åtgärden är därför förenligt med avsnitt 3.1 i bredbandsriktlinjerna: Genom att 
utvidga bredbandstäckningen till områden där privata operatörer saknar 
kommersiellt intresse av att investera eftersträvar de finska myndigheterna 
genuina mål i syfte att uppnå sammanhållning och ekonomisk utveckling.  

Stöd är ett lämpligt instrument 
 
(39) I den situation som är föremål för granskning kan de alternativa instrument som 

de finska myndigheterna tagit i bruk, t.ex. förhandsreglering, skyldigheten att 
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster15 eller efterfrågerelaterade åtgärder till 
stöd för bredband (t.ex. skattelättnader för hushållen för IT-investeringar) inte 
lösa de problem som hänger samman med bristen på snabba bredbandstjänster (jfr 
punkterna 47 och 48 i bredbandsriktlinjerna). För att säkra tillgången på snabba 
bredbandstjänster för alla invånare ser den finska regeringen inget annat alternativ 
än att bevilja statligt stöd för utbyggnad av NGA-nätverk i mycket glesbefolkade 
delar av landet. De tio pilotprojekten är ett exempel på detta.  

                                                           
13  Se punkt 35 i bredbandsriktlinjerna. 
14  Se punkt 3.3 i bredbandsriktlinjerna. 
15  Se punkt 5. 
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(40) Kommissionen kan hålla med om att utan ytterligare statliga ingripanden verkar 
det omöjligt att undvika uppkomsten av en ny ”digital klyfta” mellan landsbygd 
och tätorter som skulle leda till ekonomiskt och socialt utanförskap för lokala 
invånare och företag. I det rådande läget är statligt stöd därför ett lämpligt 
instrument för att uppnå de uppställda målen. 

Stödet ger operatörer den rätta stimulansen 

(41) Vad gäller åtgärdens stimulanseffekt måste man undersöka huruvida den berörda 
investeringen i bredbandsnät inte skulle ha genomförts inom samma tidsram utan 
statligt stöd (se punkt 50 i riktlinjerna). Enligt resultaten av det offentliga samråd 
och den marknadsanalys som det hänvisas till i punkt (9) skulle investeringar i ett 
NGA-nätverk äga rum i målområdena utan offentlig finansiering, och därför 
föranleder stödet operatörerna att ändra sina investeringsbeslut. Såsom förklaras i 
punkt (20) kommer stödmottagarna dessutom att väljas ut genom ett öppet 
anbudsförfarande. Anbudsgivarna ska lämna in investeringsplaner och ange hur 
stort stöd de anser sig behöva för att kunna genomföra investeringen med hänsyn 
tagen till de kostnader och intäkter som investeringen och driften förväntas 
orsaka. Därför bör stödet ge de utvalda operatörerna ett direkt och lämpligt 
incitament att investera.  

 

VI.3. Utformning av åtgärden och behovet av att begränsa snedvridningen av 
konkurrensen  

(42) De finska myndigheterna har utformat åtgärden på ett sådant sätt att den 
minimerar inslaget av statligt stöd och den potentiella snedvridningen av 
konkurrensen. Såsom anges i punkterna 51, 71 och 79 i bredbandsriktlinjerna 
måste ett antal villkor uppfyllas i samband med bedömningen av huruvida de 
anmälda åtgärderna står i proportion till stödbehovet i vita NGA-områden för att 
inslaget av statligt stöd och snedvridningen av konkurrensen ska kunna 
minimeras:  

(a) Marknadsanalys och samråd: Såsom anges närmare i punkt (9) har de finska 
myndigheterna gjort en analys av den bredbandsinfrastruktur som finns för att 
kartlägga de områden där statliga ingripanden är nödvändiga. Genom att 
konsultera befintliga operatörer och uppdatera målområdena i enlighet med 
detta och genom att samråda med berörda aktörer som Kommunikationsverket 
(den nationella tillsynsmyndigheten) garanterar man att offentliga medel 
används endast i områden där det inte finns några trovärdiga privata 
investeringsplaner på att bygga ut höghastighetsnät på kommersiell grund. 

(b) Öppet anbudsförfarande: De finska myndigheterna kommer att använda sig av 
ett öppet, konkurrensutsatt anbudsförfarande för att välja de företag som ska 
bygga upp och driva nätverket. Detta förfarande har den effekten att det 
maximerar stödets verkningsgrad samtidigt som det minimerar eventuella 
fördelar för den operatör som valts. 

(c) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet: Genom ett öppet anbudsförfarande 
kommer de finska myndigheterna att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga av 
de anbud som operatörerna lägger fram. I enlighet med villkoren för det öppna 
anbudsförfarandet får den anbudsgivare som begär minst stöd fler 
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prioritetspoäng inom ramen för den övergripande bedömningen av anbudet, 
såsom förklaras i punkt (20). 

(d) Teknisk neutralitet: Tack vare den aktuella åtgärden kommer flera alternativa 
plattformar (t.ex. ledningsnät, mobila eller trådlösa lösningar) att kunna använda 
den offentligt finansierade infrastrukturen. Därför gynnar åtgärden ingen viss 
teknik- eller nätplattform, och kommersiella operatörer får själva hitta de 
lämpligaste tekniska lösningarna för att tillhandahålla privata slutanvändare 
bredbandstjänster. 

(e) Användning av befintlig infrastruktur: För att undvika onödig dubblering och 
resursslöseri ska den valda operatören i sin stödansökan informera om hur det 
subventionerade nätverket är tänkt att vara anslutet till andra 
kommunikationsnät. På så sätt uppmuntras anbudsgivarna att förlita sig på 
eventuell befintlig och tillgänglig infrastruktur i området, vilket begränsar de 
ekonomiska konsekvenserna för operatörer som kanske redan har en 
infrastruktur för elektronisk infrastruktur. 

(f) Tillträde i grossistledet: Den operatör som valts måste i tio års tid erbjuda andra 
operatörer tjänster och tillträde till det subventionerade nätverket i grossistledet.  
Den operatör som valts måste tillhandahålla andra operatörer tillträde till ett 
nätelement eller till nätverkets kapacitet på ett tydligt, öppet och icke-
diskriminerande sätt. Tillträdeskravet omfattar svartfiber, kabelrör och 
hjälputrustningar. Kommunikationsverket kommer att övervaka att dessa 
tillträdeskrav uppfylls. 

(g) Riktmärken för priser: För att garantera effektivt tillträde i grossistledet och 
minimera en potentiell snedvridning av konkurrensen ska 
Kommunikationsverket övervaka grossistpriserna inom det subventionerade 
nätverket för att hålla dem på en skälig och icke-diskriminerande nivå. I 
framtiden kommer Kommunikationsverket att samla in information om priser 
för tillträde till NGA-nät i grossistledet och ange riktmärken för priserna när 
informationsunderlaget blivit tillräckligt stort. 

(h) Övervakning och återvinningsmekanism för undvikande av oskälig ersättning: 
Projektet kommer att granskas regelbundet, och de övervakningsrutiner som 
införts ska garantera att de beviljande myndigheterna kan återkräva stödet om 
stödmottagaren inte följer reglerna. Genom att säkerställa att eventuell extra 
vinst från driften av nätverken återvinns16 ser de finska myndigheterna till att 
stödmottagaren inte får någon oskälig ersättning, och återvinningsmekanismen 
kan i efterhand och retroaktivt minimera det stödbelopp som ursprungligen 
ansågs vara nödvändigt.  

(43) Eftersom syftet med åtgärden är att stödja utbyggnaden av ett NGA-nät i vita 
NGA-områden där det kanske redan finns ett grundläggande bredbandsnät17 
(traditionellt grått område) måste ytterligare villkor uppfyllas i enlighet med 
punkt 72 i bredbandsriktlinjerna. I detta hänseende har de finska myndigheterna 
bevisat att  

(i) de bredbandstjänster som tillhandahålls över befintliga nätverk inte är 
tillräckliga för att tillgodose det ständigt ökande behovet hos invånare och 

                                                           
16  Småskaliga projekt där stödet uppgår till högst en miljon euro är undantagna från tillämpningen av 

återvinningsmekanismen. 
17  Se punkt (10). 
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företag i området i fråga och att kommersiella operatörer saknar tillräckliga 
kommersiella incitament för att uppgradera befintliga nätverk, såsom beskrivs i 
punkterna (9) och (11), och att 

(j) det inte finns några mindre snedvridande sätt (inklusive förhandsreglering) att 
uppnå de uppställda målen (jfr punkt (39)). 

(44) Vad gäller villkoren i punkt (79) i bredbandsriktlinjerna har de finska 
myndigheterna bevisat att följande villkor är uppfyllda: 

(k) Effektivt grossisttillträde – enligt den nuvarande stödordningen omfattar de 
tillträdeskrav som åläggs den valda operatören tillträde såväl till passiv som till 
aktiv infrastruktur i minst tio års tid utan att det påverkar eventuella andra 
föreskrivna skyldigheter som den nationella tillsynsmyndigheten eventuellt 
ålägger. 

(l) I det aktuella ärendet har Kommunikationsverket (som är nationell 
tillsynsmyndighet) hörts när villkoren för grossisttillträde fastställdes och 
kommer i praktiken att övervaka hur den valda operatören uppfyller 
tillträdeskraven.   

(m) Effektivt och fullständigt tillträde till accessnätet: såsom förklaras i punkt VI.3 
kommer den NGA-nätarkitektur som tilldelas statligt stöd att stödja effektivt och 
fullständigt tillträde till accessnätet och uppfylla kraven för tillhandahållande av 
alla typer av nätaccess som operatörerna kan tänkas efterfråga. 

VI.4.  Slutsats  

(45) Kommissionens slutsats är att de villkor för förenlighet med den gemensamma 
marknaden som anges i bredbandsriktlinjerna är uppfyllda, och därför är inslaget 
av stöd i den anmälda åtgärden förenligt med artikel 107.3 c i EUF-fördraget. 

VII. BESLUT 

På grundval av denna bedömning har kommissionen således beslutat att stödordningen 
Pilotprojekt för höghastighetsbredband i Finland är förenlig med artikel 107.3 c i EUF-
fördraget. 

Kommissionen påminner de finska myndigheterna om att de enligt artikel 108.3 i EUF-
fördraget är skyldiga att underrätta kommissionen om alla planer på att förlänga eller 
ändra stödordningen. 

Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör offentliggöras 
uppmanas Ni att informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från 
dagen för mottagandet av skrivelsen.  Om kommissionen inte har erhållit en motiverad 
begäran inom den föreskrivna fristen, kommer den att anse att Ni lämnat Ert samtycke 
till att denna skrivelse kommuniceras i sin helhet till tredje part och offentliggörs på det 
språk som är giltigt på följande webbadress: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm. 

Er begäran ska sändas via krypterad e-post till stateaidgreffe@ec.europa.eu eller med 
rekommenderat brev eller fax till: 
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European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
Rue de Spa 3 
1049 Bruxelles/Brussel 
Fax +32 2 2961242 

 

Högaktningsfullt, 

På kommissionens vägnar 
 

Neelie KROES 
Ledamot av kommissionen 


