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Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekven-
savgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets 

frekvensförvaltningsprestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter

och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförval-
tningsprestationer (1454/2019) 2, 4, 5, 6, 12, 17 och 18 § och punkterna 1 och 3 i bilagan
samt

fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

2 §

Frekvensavgiftens storlek och uttag av avgiften

För prestationer som avses i 39 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
(917/2014) och som anges i 1 punkten, för prestationer som avses i 44 § i den lagen och
som anges i 2 punkten och för prestationer som avses i 50 § i den lagen och som anges i
2 a-punkten tar Transport- och kommunikationsverket ut en i 6 § 3 mom. i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedd årlig avgift som är högre än presta-
tionens självkostnadsvärde och som grundar sig på det ekonomiska värdet av och frek-
vensförvaltningsutgifterna för de radiofrekvenser som beviljats för användning, reserve-
rats eller skyddats. För motsvarande prestationer som anges i 3 punkten tas avgiften ut en-
ligt självkostnadsvärdet. Avgift tas ut för följande:

1) rätter till innehav och användning av radiosändare eller radionät, radiosystem eller
radiostation som kräver tillstånd (radiotillstånd),

2) radiofrekvensreserveringar,
2 a) skyddande av radiomottagningsstation mot störningar, samt
3) innehav av frekvenser som är avsedda för militärt försvar.
Frekvensavgiften för en prestation som avses i 1 mom. 1 punkten tas ut enligt bestäm-

melserna i 4–11 § och 14 §. Avgiftsperioden för den årliga frekvensavgiften är högst tret-
ton månader. En innehavare av radiotillstånd är skyldig att betala den årliga frekvensav-
giften trots att radiotillståndet sägs upp eller återkallas att upphöra under avgiftsperioden.

Frekvensreserveringsavgiften för en prestation som avses i 1 mom. 2 punkten tas ut
enligt bestämmelserna i 12 § och frekvensavgiften för en prestation som avses i 1 mom.
2 a-punkten enligt bestämmelserna i 12 a §. Frekvensförvaltningsavgiften för militär ra-
diokommunikation för en prestation som avses i 1 mom. 3 punkten tas ut enligt bestäm-
melserna i 13 §.
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4 §

Allmän frekvensavgift

Den frekvensavgift som tas ut i enlighet med de allmänna grunder för bestämmande av
avgiften som avses i 3 § 1 mom. bestäms enligt följande formel och enligt de koefficienter,
kalkylmässiga storheter och begrepp som definieras i 2–8 mom.:

B0 • K1 • Kinv • S • 1295,50 €
Radiofrekvensernas relativa bandbredd (B0) är frekvensmängden i förhållande till refe-

rensbandets bredd (Bref). Den frekvensmängd som tillämpas vid bestämmande av frek-
vensavgiften är den anvisade eller för radionätet eller radiosystemet reserverade frekven-
smängden (B) multiplicerad med en koefficient för användningsrätt (Kj) som baserar sig
på användningsrättens art. Den relativa bandbredden bestäms enligt följande formel:

B0 = (B • Kj) / Bref
Referensbandets bredd (Bref) är 25 kHz, med undantag för frekvensavgiften för radio-

länksändare över 960 MHz, där den referensbandsbredd som tillämpas är 14 MHz.
Värdena för koefficienten för användningsrätt anges i punkt 1 i bilagan. Om frekven-

serna har anvisats eller reserverats genom olika användningsrätter, är frekvensmängden
summan av de frekvensmängder som uträknats per användningsrätt.

Frekvensbandskoefficienten (K1) bestäms utifrån det frekvensområde som anvisats el-
ler reserverats för tillståndshavarens radiosändare eller de tillståndspliktiga radiosändarna
i ett radionät, radiosystem eller en radiostation. Om det har anvisats eller reserverats frek-
vensområden vars frekvensbandskoefficient är av olika storlek tillämpas den största av
koefficienterna för dessa områden. De frekvensbandskoefficienter som ska tillämpas an-
ges i punkt 2 i bilagan.

Invånarantalskoefficienten (Kinv) bestäms utifrån hur många invånare som finns inom
radiosändarens eller radionätets, radiosystemets eller radiostationens område med an-
vändningsrätt i förhållande till Finlands folkmängd. Invånarantalskoefficienten är 1 inom
det område med användningsrätt som täcker hela Finland. Invånarantalskoefficienten är
dock minst 0,05 för den beviljade rätten till innehav och användning av ett lokalt mobilnät
och ett fast tal 0,01 vid bestämmande av frekvensavgiften för den beviljade rätten till in-
nehav och användning av andra radiosändare, radiosystem eller radionät än mobilnät,
myndighetsradionät, masskommunikationsnät eller ett satellitsystems marknät i 2 GHz-
bandet eller radiosystem i ett fast trådlöst accessnät.

Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radio-
anläggningsgruppen, med vilken effekten av den grundavgift som avses i 8 mom. ställs i
relation till frekvensavgiften. De grundavgiftskoefficienter som ska tillämpas anges i
punkt 3 i bilagan.

Grundavgiften är en kalkylerad storhet som är fastställd för användningsrätten för en
frekvensmängd av referensbandets storlek. Storheten används vid bestämmande av frek-
vensavgiften för en radiosändare. Grundavgiften uppgår till 1 295,50 euro.

5 §

Radiosändare, radionät och radiosystem som omfattas av allmän frekvensavgift

Transport- och kommunikationsverket tar årligen ut en frekvensavgift som bestäms i
enlighet med 4 § för den av verket beviljade rätten till innehav och användning av följande
tillståndspliktiga radiosändare eller tillståndspliktiga basstationer eller radiosändare i ra-
dionät eller radiosystem:

1) basstationer i andra riksomfattande mobilnät än i riksomfattande mobilnät med my-
cket stor bandbredd och basstationer i andra än riksomfattande eller lokala mobilnät,

1 a) basstationer i riksomfattande mobilnät med mycket stor bandbredd,
2



975/2020  
1 b) basstationer i lokala mobilnät med mycket stor bandbredd och i andra lokala mo-
bilnät,

2) basstationer i myndighetsnät (VIRVE),
3) radiosystem i fast trådlöst accessnät,
4) radiosändare i televisionsnät och annat masskommunikationsnät,
5) fasta HF-sändare,
6) radiosondsystem,
7) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för forsk-

ning,
8) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet,
9) nödsändare för personligt bruk (PLB),
10) basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät,
11) radiosändare i system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring,
12) radiosändare i jordstationer för fast radio via satellit,
13) radiolänksändare,
14) annan radarstation än ett fartygs eller en luftfarkosts radarstation, och
15) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden, med undantag av radiostationer

som hör till satellitsystem.
Med riksomfattande mobilnät avses i denna förordning GSM-mobilnätet och UMTS-

mobilnätet, det digitala bredbandiga mobilnätet i 450 MHz-bandet och 2000 MHz-bandet,
ett markbundet system som lämpar sig för utbudet av elektroniska kommunikationstjäns-
ter i 700 MHz-bandet, 800 MHz-bandet och 2500 MHz-bandet samt ett riksomfattande
markbundet system som lämpar sig för utbudet av elektroniska kommunikationstjänster i
3500 MHz-bandet. Med andra än riksomfattande eller lokala mobilnät avses fartygs mo-
bilnät och luftfartygs mobilnät. Med riksomfattande mobilnät med mycket stor bandb-
redd avses riksomfattande mobilnät som fungerar inom frekvensområdet 26 GHz. Med
lokala mobilnät avses lokala mobilnät med mycket stor bandbredd som fungerar inom
frekvensområdet 26 GHz samt lokala mobilnät som fungerar inom frekvensområdet
2300–2320 MHz.

6 §

Närmare bestämmelser om uttag av allmän frekvensavgift

Vid bestämmande av frekvensavgifterna för radiosändare, radiosystem eller radionät
som avses i 5 § 1 mom. 10–15 punkten är radiofrekvensernas relativa bandbredd trots bes-
tämmelserna i 4 § 2 mom. kubikroten ur den i 4 § 2 mom. angivna radiofrekvensernas re-
lativa bandbredd.

En ändring i kommunindelningen som trätt i kraft efter 2008 påverkar inte invånaran-
talskoefficienten för basstationer för mobilnät eller radiosystem i fasta trådlösa accessnät
så att nätets eller systemets område med användningsrätt blir större.

Den relativa bandbredden för radiosändare i det riksomfattande koncessionsberoende
televisionsnätet fastställs utifrån den frekvensmängd som reserverats för televisionsnätet.
Den frekvensmängd som reserverats för televisionsnätet är frekvensmängden för det frek-
vensområde som i statsrådets frekvensplan fastställts för koncessionsberoende television-
sverksamhet dividerad med antalet riksomfattande kanalknippen som är tillgängliga på
frekvensområdet. Den relativa bandbredden för radiosändare i ett regionalt televisionsnät
är densamma som den relativa bandbredden för radiosändare i det riksomfattande konces-
sionsberoende televisionsnät som är avsett att fungera inom samma frekvensområde.
Frekvensavgiften för televisionsnät bestäms enligt nät.

Frekvensavgiften för basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät räk-
nas ut enligt nät och antennplats.
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Trots bestämmelserna i 4 § 1 mom. uträknas frekvensavgiften utifrån en (1) radiosän-
dare på samma radiofrekvens, om systemet för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverfö-
ring eller radiolänksystemet har fler än en radiosändare per antennplats på samma radiof-
rekvens.

Frekvensavgiften för en fast HF-sändare bestäms enligt antennplats.

12 §

Frekvensreserveringsavgift

För en sådan reservering av radiofrekvenser som avses i 44 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation tar Transport- och kommunikationsverket ut en lika stor av-
gift som för den rätt till innehav och användning av radiosändare som avses i 5 § eller
7–11 § i denna förordning. Trots bestämmelserna i 11 § 1 mom. tas frekvensavgift även
ut om den är under 18 euro eller under en fjärdedel av den årliga frekvensavgiften.

Om reserveringen förfaller på grund av att radiotillstånd beviljas för innehav och an-
vändning av en radiosändare, görs avdrag enligt detta moment från den årliga med stöd av
5 § eller 7–11 § bestämda frekvensavgiften för radiosändare det första året eller från den
med stöd av 10 § 1 mom. bestämda kortvariga frekvensavgiften för radiosändare. Avdra-
gets storlek är den i 5 § eller 7–11 § bestämda frekvensavgiften multiplicerad med rela-
tionstalet för å ena sidan differensen i antal dygn mellan frekvensreserveringens giltig-
hetstid och den faktiska giltighetstid som berodde på att reserveringen förföll och å andra
sidan 365. Avdrag görs dock inte från frekvensavgiften för radiosändare som avses i 5 §
1 mom. 10 eller 11 punkten, 7 § 1 mom. 1 punkten eller 8 § 1 mom. 2 eller 3 punkten eller
från den kortvariga frekvensavgiften.

Till frekvensavgiften för frekvensreserveringen räknas dock inte mobila stationer i pri-
vata radionät (PMR), i personsökningsnät, i annat maritimt radiosystem än ett fartygs ra-
diostation eller i en luftfartsradioanläggning som används på markytan. Om det inte till ett
nät eller system hör annat än mobila stationer uträknas frekvensavgiften för frekvensreser-
veringen utifrån en mobil station.

Frekvensavgiften för en frekvensreservering för ett system för fjärrkontroll, fjärrmät-
ning och dataöverföring bestäms dock utgående från en (1) radiosändare för varje radio-
kanal som reserverats för systemet.

12 a §

Frekvensavgift för skyddande av radiomottagningsstation mot störningar

För sådant skyddande av en radiomottagningsstation mot störningar som grundar sig på
ett beslut tas det i enlighet med 4–11 § årligen ut en frekvensavgift som är lika stor som
den som tas ut för i 5 § eller 7–9 § avsedda radiosändare, radionät eller radiosystem enligt
det primära användningsändamålet för det frekvensområde där de frekvenser som skyd-
dats genom beslutet finns. Om det finns skyddade frekvenser inom frekvensområden vars
frekvensbandskoefficienter är av olika storlek, tillämpas vid bestämmandet av frekvensa-
vgiften det frekvensområde vars frekvensbandskoefficient är störst. Som värde för koeffi-
cienten för användningsrätt tillämpas värdet för en lokal kanal med ensamrätt enligt punkt
1 i bilagan till denna förordning. Som värde för systemkoefficienten tillämpas det värde
som anges i punkt 4 i bilagan till denna förordning och som bestäms på basis av att ett ra-
dionät eller ett radiosystem har en mobil station.
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17 §

Kontrollavgift för radioanläggning eller radiostation

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedd fast avgift för i 42 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation avsedd kontroll av radiosändare och radiostationer som medför stora ris-
ker för störningar. De avgifter som tas ut för kontroll är följande:

1) kontroll på användningsplatsen 840,95 euro,
2) kontroll baserad på mätdata och uppgifter om anläggningen 100,00 euro.
För sådan kontroll av radioanläggning som avses i 5 kap. 25 § 2 mom. i polislagen

(872/2001) tas det ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd
kontrollavgift enligt prestationens självkostnadsvärde.

Transport- och kommunikationsverket tar ut ovan avsedda kontrollavgift även då an-
läggningen eller stationen är underkänd.

18 §

Avgift för koordinering av satellitsystem

Transport- och kommunikationsverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde för koordinering
av satellitsystem med Internationella teleunionen eller någon annan internationell organi-
sation.

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 de-

cember 2021.
För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av

denna förordning tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängig-
görandet.

Helsingfors den 9 december 2020

Kommunikationsminister Timo Harakka

Överinspektör Pirjo Karttunen
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Bilaga

STORLEKEN PÅ DE KOEFFICIENTER SOM SKA TILLÄMPAS I SAMBAND MED
FREKVENSAVGIFTER

1) Koefficienter för användningsrätt

De koefficienter för användningsrätt som ska tillämpas är följande:

Radioanläggningsgrupp Användningsrätt Kj

1) mobilnät, myndighetsnät (VIRVE), radiosys-
tem i fast trådlöst accessnät och masskommuni-
kationsnät

Nationell kanal med ensamrätt 5

Nationell kanal för begränsad 
användargrupp

2

Lokal kanal med ensamrätt 2

Lokal samkanal 1

2) radiolänksändare under 960 MHz, länksän-
dare för överföring av ljudradioprogram, privata 
radionät (PMR), personsökningsnät, system för 
fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 
och andra maritima radiosystem än fartygs 
radiostationer

Nationell kanal med ensamrätt 53

Lokal kanal med ensamrätt 23

Nationell kanal för begränsad 
användargrupp

2

Lokal samkanal 1

Nationell samkanal 0,4

3) sändare för radiostyrning Nationell kanal med ensamrätt 58

Lokal kanal med ensamrätt 28

Nationell kanal för begränsad 
användargrupp

2

Lokal samkanal 1

Nationell samkanal 0,4

4) radiolänksändare över 960 MHz Lokal samkanal 1

Nationell samkanal 0,01

5) radiosändare och radiosystem för militär 
radiokommunikation

Nationell kanal med ensamrätt 5

Lokal kanal med ensamrätt 2

Lokal samkanal 1

Nationell samkanal 0,4

6) övriga Alla kanaler 1
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3) Grundavgiftskoefficienter

Grundavgifternas koefficienter är följande:

Radioanläggningsgrupp S

1) radiosändare i masskommunikationsnät 0,018

2) andra mobilnät än mobilnät med mycket stor bandbredd 0,018

2 a) mobilnät med mycket stor bandbredd 0,006

3) ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet 0,018

4) myndighetsnät (VIRVE) 0,018

5) radiosystem i fast trådlöst accessnät 0,018

6) fartygs och luftfarkosters radiostationer 0,001

7) bärbar radiosändare för luftfart 0,001

8) nödsändare för personligt bruk (PLB) 0,15

9) amatörradiostationer med ökad sändningseffekt 0,004

10) radiosystem för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW avsett för 
forskning

0,4

11) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring 0,9

12) amatörradiosändare 0,014

13) andra amatörradiostationer som kräver specialtillstånd 0,014

14) radiomikrofonsändare 1

15) privata radionät (PMR) 2,1

16) sändare för radiostyrning 2,1

17) personsökningsnät 2,1

18) andra maritima radiosystem än fartygs radiostationer 0,021

19) radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudra-
dioprogram

3,1

20) fasta HF-sändare 3,8

21) luftfartsradioanläggningar som används på markytan 0,038

22) radiosondsystem 0,05

23) jordstationer för fast satellittrafik som ska koordineras 6

23 a) icke koordinerade jordstationer för fast satellittrafik 1,1

24) radiolänksändare över 960 MHz 25

25) radiosändare i föremål som skickats ut i rymden 30

26) andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation 1,5
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