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Till Finlands författningssamling nr 1454/2019 
(Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för 

Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer) 
 
På sidan 3 och 4, 6 §, står: 
Vid bestämmande av frekvensavgifterna för radiosändare, radiosystem eller radionät som avses i 5 § 1 mom. 11–16 
punkten är radiofrekvensernas relativa bandbredd trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. kubikroten ur den i 4 § 2 mom. 
angivna radiofrekvensernas relativa bandbredd. 
En ändring i kommunindelningen som trätt i kraft efter 2008 påverkar inte invånarantalskoefficienten för basstationer 
för mobilnät eller radiosystem i fasta trådlösa accessnät så att nätets eller systemets område med användningsrätt blir 
större. 
Om en innehavare av radiotillstånd har rätt att använda basstationer för ett markbundet system som lämpar sig för 
utbudet av elektroniska kommunikationstjänster i 3 500 MHz-bandet och basstationer för radiosystemet i ett fast 
trådlöst accessnät på samma frekvenser och delvis inom samma område, fastställs invånarantalskoefficienten (Kinv) för 
frekvensavgiften för radiosystemet i det fasta trådlösa accessnätet på basis av det område med användningsrätt som inte 
överlappar området med användningsrätt för det markbundna system som lämpar sig för utbudet av elektroniska 
kommunikationstjänster i 3 500 MHz-bandet. 
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 frekvensområde som i statsrådets frekvensplan fastställts för koncessionsberoende 
televisionsverksamhet 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 koncessionsberoende televisionsnät som är avsett att fungera inom samma 
frekvensområde. Frekvensavgiften för televisionsnät bestäms enligt nät. 
Frekvensavgiften för basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät räknas ut enligt nät och antennplats. 
Trots bestämmelserna i 4 § 1 mom. uträknas frekvensavgiften utifrån en (1) radiosändare på samma radiofrekvens, om 
systemet för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring eller radiolänksystemet har fler än en radiosändare per 
antennplats på samma radiofrekvens. 
Frekvensavgiften för en fast HF-sändare bestäms enligt antennplats. 
 
Bör vara: 
Vid bestämmande av frekvensavgifterna för radiosändare, radiosystem eller radionät som avses i 5 § 1 mom. 11–16 
punkten är radiofrekvensernas relativa bandbredd trots bestämmelserna i 4 § 2 mom. kubikroten ur den i 4 § 2 mom. 
angivna radiofrekvensernas relativa bandbredd. 
En ändring i kommunindelningen som trätt i kraft efter 2008 påverkar inte invånarantalskoefficienten 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 frekvensområde som i statsrådets frekvensplan fastställts för koncessionsberoende 
televisionsverksamhet 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 koncessionsberoende televisionsnät som är avsett att fungera inom samma 
frekvensområde. Frekvensavgiften för televisionsnät bestäms enligt nät. 
Frekvensavgiften för basstationer i privata radionät (PMR) och personsökningsnät räknas ut enligt nät och antennplats. 
Trots bestämmelserna i 4 § 1 mom. uträknas frekvensavgiften utifrån en (1) radiosändare på samma radiofrekvens, om 
systemet för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring eller radiolänksystemet har fler än en radiosändare per 
antennplats på samma radiofrekvens. 
Frekvensavgiften för en fast HF-sändare bestäms enligt antennplats. 
 
 


