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RADIOFREKVENSFÖRESKRIFT
Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2016
Kommunikationsverket har med stöd av 96 § 1 mom. och 97 § 2 mom.
i informationssamhällsbalken av den 7 november 2014 (917/2014) meddelat
följande föreskrivit:

1 § Föreskriftens syften
Radiofrekvenserna används så som meddelas i denna föreskrift, för att säkerställa en rättvis tillgång till, effektiv och ändamålsenlig samt tillräckligt
störningsfri användning av radiofrekvenser.

2 § Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas inom radiofrekvensspektret 9 kHz - 400 GHz.
De radiosändare som är avsedda att användas på radiofrekvenserna skall
uppfylla denna föreskrifts krav på sändnings- och mottagningsfrekvenser,
kanalseparationer, bandbredder, duplexavstånd, sändningseffekter och
andra motsvarande radioegenskaper (radiogränssnitt).
Annan elutrustning, än radioanläggning (ISM-utrustning), som är avsedd
att generera radiovågor, och som används för vetenskapligt, industriellt,
medicinskt eller annat motsvarande ändamål, får användas endast på de
radiofrekvenser och på de villkor som fastställs i denna föreskrift.

3 § Användningen av radiofrekvenser
Den bifogade frekvensallokeringstabellen innehåller bestämmelser om radiofrekvensernas, frekvensbandens och delbandens fördelning enligt olika användningsändamål. De krav på radiogränssnitt och de frekvensområden som
tilldelats ISM-utrustningar, samt villkoren för användning av dem, som avses
i 2 § ingår också i frekvensallokeringstabellen.

____________________________
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG 4 § (399L0005); EGT Nr L 91, 7.4.1999, s. 10 och
Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/34/EG (398L0034); EGT Nr L 204 och dess senaste ändring 1998/48/EG; EGT Nr L 217.
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4 § Ikraftträdande
Denna föreskrift träder i kraft den 9 december 2016 och gäller tillsvidare.
Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrifter med
samma namn (Kommunikationsverket 4 T/2015 M) av den 15 december
2015.

5 § Erhållande av upplysningar och publicering
Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst:
Besöksadress

Östersjögatan 3 A, Helsingfors

Postadress

PB 313, 00181 Helsingfors

Telefon

0295 390 100

Telefax

0295 390 270

Webbplats

http://www.kommunikationsverket.fi/

FO-nummer

0709019-2

Helsingfors den 9 december 2016

Kirsi Karlamaa
Generaldirektör

Jarno Ilme
Direktör

