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277/2016
Lag
om ändring av informationssamhällsbalken
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 111 och 249 § samt
fogas till lagen en ny 249 a § som följer:
111 §
Nyttjanderätt till fastigheters och byggnaders interna nät
Bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och med dem jämförbara sammanslutningar
som äger eller administrerar en fastighets interna eller flera fastigheters gemensamma fasta kommunikationsnät som är kopplat till ett allmänt kommunikationsnät, är skyldiga att
på icke-diskriminerande villkor ge det teleföretag som abonnenten har valt tillträde till
icke-upptagen kapacitet av fastighetens eller fastighetsgruppens interna kommunikationsnät för förmedling av kommunikationstjänster till abonnentens terminalutrustning inom
fastigheten. Det teleföretag som fått nyttjanderätt har rätt att ansluta sitt allmänna kommunikationsnät till fastighetens eller byggnadens interna kommunikationsnät.
Om en överenskommelse om nyttjanderätten inte har nåtts inom två månader från det
att begäran om nyttjanderätt mottogs, kan parterna föra ärendet till Kommunikationsverket för avgörande. Kommunikationsverket ska avgöra ärendet inom två månader från det
att ärendet blev anhängigt.
249 §
Planering och byggande av fastigheters och byggnaders fysiska infrastruktur och interna
nät
Fastigheters och byggnaders interna kommunikationsnät som ansluts till ett allmänt
kommunikationsnät ska uppfylla kraven enligt denna lag. Fastigheters och byggnaders interna kommunikationsnät ska i den mån det är möjligt planeras så att de abonnenter som
avses i 111 § kan välja teleföretag.
Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att den nya fastigheten eller byggnaden är
utrustad med fysisk infrastruktur som stöder snabba bredbandsförbindelser fram till nätanslutningspunkten. I fastigheten eller byggnaden ska det i samband med detta byggas ett
internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser och som uppfyller
kraven enligt 1 mom.
Det som föreskrivs i 2 mom. ska också tillämpas på sådana betydande totalrenoveringsprojekt i fastigheten eller byggnaden som omfattar strukturella ändringar, om det i fastigheten eller byggnaden inte finns ett internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser och det är byggnadstekniskt motiverat att bygga fysisk infrastruktur och
ett internt kommunikationsnät i samband med projektet.
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Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på projekt som avser
1) småhus,
2) fritidsbostäder,
3) byggnader som ägs och huvudsakligen används av ett offentligt samfund,
4) byggnader där det, med beaktande av byggnadens användningsändamål och av kostnaderna för byggandet, skulle vara uppenbart oskäligt att bygga fysisk infrastruktur och
ett internt kommunikationsnät som stöder snabba bredbandsförbindelser.
Kommunikationsverket får meddela föreskrifter om
1) de tekniska egenskaper hos kommunikationsnät som ska beaktas vid planeringen av
näten samt utformningen av och innehållet i planeringsdokumenten,
2) tekniska anslutningspunkter i kommunikationsnäten,
3) de tekniska krav som ska ställas på sådan fysisk infrastruktur i fastigheter och byggnader som stöder snabba bredbandsförbindelser samt konstaterande av dessa krav och av
fastigheters och byggnaders existerande interna kommunikationsnäts prestanda,
4) andra tekniska arrangemang som kan jämställas med dem som nämns i 1—3 punkten och som har betydelse för administreringen av fastigheters och byggnaders interna
kommunikationsnät.
249 a §
Teleföretags skyldigheter när det gäller fastigheters och byggnaders interna nät
Ett teleföretag får inte förutsätta att byggande, installation och underhåll av sådana interna kommunikationsnät i fastigheter och byggnader som är avsedda att anslutas till ett
allmänt kommunikationsnät (teleentreprenad) får utföras endast av en teleentreprenör
som valts av teleföretaget.
Ett teleföretag får inte förutsätta att en fastighets eller byggnads interna kommunikationsnät ansluts till teleföretagets kommunikationsnät så att det begränsar administreringen av fastighetens interna kommunikationsnät och möjligheten att välja teleföretag.
————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. Bestämmelserna i 249 § 2 och 3 mom. tillämpas
dock först på sådana byggprojekt och totalrenoveringsprojekt för vilka ansökan om
bygglov har lämnats in den 1 januari 2017 eller därefter.
Helsingfors den 22 april 2016
Republikens President
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