
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 18 januari 2011

Statsrådets förordning

12/2011

om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om användningsplan i
landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i tele-

verksamhet som är beroende av koncession

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,
upphävs i statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområ-

den i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
(1158/2002) 7 c §, sådan den lyder i förordning 658/2010,

ändras 3 § 1 mom. och 7 d §, sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning 1330/2007 och
7 d § i förordning 658/2010, samt

fogas temporärt till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1330/2007 och 658/2010,
ett nytt 5 mom. som följer:

3 §

Televisionsnät

Det frekvensområde som ska användas för
televisionsverksamhet är 470—790 MHz.
Frekvensområdet 470—694 MHz får dess-
utom användas för radiomikrofoner.
— — — — — — — — — — — — —

Frekvensområdet 694—790 MHz får
också användas för radiomikrofoner.

7 d §

Markbundna system som kan tillhandahålla
elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhanda-
hålla elektroniska kommunikationstjänster får

använda frekvensområdena 791—821 MHz
och 832—862 MHz. Frekvensområdena får
också användas för radiomikrofoner.

De markbundna system som kan tillhanda-
hålla elektroniska kommunikationstjänster får
dessutom använda frekvensområdet
2 500—2 690 MHz i hela landskapet och
frekvensområdet 3 410—3 590 MHz på re-
gional nivå.

I landskapet finns med landskapsregering-
ens samtycke för elektronisk kommunika-
tionstjänst ett system inom frekvensområdet
2 570—2 620 MHz och tre system inom frek-
vensområdena 2 500—2 570 MHz och
2 620—2 690 MHz.

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2011. Bestämmelsen i 3 § 5 mom. gäller
till och med den 31 december 2020.



Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 januari 2011

Kommunikationsminister Suvi Lindén

Lagstiftningsråd Maaret Suomi
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