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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/1483 

av 8. august 2017 

om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om 

oppheving av vedtak 2006/804/EF 

[meddelt under nummer K(2017) 5464](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF(2) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av radiospektrum for en lang rekke 

kortdistanseutstyr, herunder alarmer, utstyr til lokal kommunikasjon, døråpnere, medisinske implantater og intelligente 

transportsystemer. Kortdistanseutstyr er typiske massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter som det er enkelt å 

ta med seg og bruke på tvers av landegrensene. Forskjeller i vilkår for spektrumtilgang hindrer fritt varebytte, øker 

produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig interferens med andre radioanvendelser og -tjenester. Rammeregler 

for kortdistanseutstyr fremmer nyskaping på en rekke anvendelsesområder. 

2) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU(3) skal medlemsstatene, i samarbeid med Kommisjonen 

og når det er hensiktsmessig, fremme kollektiv og delt bruk av spektrum for å øke effektiviteten og fleksibiliteten, og de 

skal sikre tilgangen til spektrum for radiofrekvensidentifikasjon (RFID) og tingenes internett. 

3) Ettersom kortdistanseutstyr blir stadig viktigere for økonomien og endringene innenfor teknologi og samfunnsmessige 

behov skjer raskt, kan det oppstå nye anvendelsesområder for slikt utstyr. Slike anvendelsesområder vil kreve 

regelmessige ajourføringer av de harmoniserte tekniske vilkårene for spektrumbruk. 

4) I samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF ga Kommisjonen 5. juli 2006 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) et permanent mandat til å ajourføre vedlegget til vedtak 2006/771/EF i takt med den 

teknologiske og markedsmessige utviklingen på området kortdistanseutstyr. 

5) Kommisjonsvedtak 2008/432/EF(4) og 2009/381/EF(5), kommisjonsbeslutning 2010/368/EU(6), Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2011/829/EU(7) og Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU(8) har allerede 

endret de harmoniserte tekniske vilkårene for kortdistanseutstyr i vedtak 2006/771/EF ved at vedlegget til sistnevnte 

vedtak ble erstattet. 

6) I sin rapport(9) fra juli 2016 som CEPT framla for Kommisjonen innenfor rammen av ovennevnte mandat, informerte 

CEPT om resultatene av undersøkelsen av «andre bruksrestriksjoner» i vedlegget til vedtak 2006/771/EF som de ble 

anmodet om å utføre, og de anbefalte Kommisjonen å endre en rekke tekniske aspekter i vedlegget. 

7) CEPT-analysen viser at når kortdistanseutstyr brukes uten enerett og på delt grunnlag, er det på den ene siden behov for 

rettssikkerhet med hensyn til muligheten for delt bruk av spektrum, noe som kan oppnås gjennom forutsigbare tekniske 

vilkår for delt bruk av harmoniserte frekvensbånd som sikrer pålitelig og effektiv bruk av disse frekvensbåndene. På den 

annen side er det også behov for tilstrekkelig fleksibilitet når det gjelder mulige anvendelsesområder for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 214 av 18.8.2017, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 240/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), ennå ikke kunngjort. 
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kortdistanseutstyret for å få størst mulig utbytte av nyskapende trådløs teknologi i Unionen. De fastsatte tekniske 

bruksvilkårene bør derfor harmoniseres for å unngå skadelig interferens og sikre størst mulig fleksibilitet, samtidig som 

pålitelig og effektiv bruk av frekvensbåndene til kortdistanseutstyr fremmes. 

8) Omfanget av kategoriene definert i vedlegget bør gi brukerne mulighet til å forutse hvilket annet kortdistanseutstyr som 

kan bruke samme frekvensbånd uten enerett og på delt grunnlag. Følgelig bør produsentene sikre at kortdistanseutstyr 

effektivt hindrer skadelig interferens med annet kortdistanseutstyr. Utstyr som brukes på vilkårene som er fastsatt i 

denne beslutning, bør også være i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU(10). 

9) I de spesifikke frekvensbåndene som omfattes av denne beslutning, kan kombinasjonen av kategoriseringen av 

kortdistanseutstyret og identifiseringen av de tekniske bruksvilkårene (frekvensbånd, grenseverdi for sendeeffekt/ 

feltstyrke/effekttetthet, tilleggsparametrer og andre bruksrestriksjoner) som gjelder for slike kategorier, skape et 

forutsigbart og harmonisert delingsmiljø for kortdistanseutstyr som muliggjør delt bruk av spektrum uten enerett, 

uavhengig av formålet med denne bruken. 

10) For å sikre rettssikkerheten og forutsigbarheten for slike harmoniserte delingsmiljøer bør bruken av harmoniserte 

frekvensbånd til kortdistanseutstyr som ikke inngår i en harmonisert kategori, eller som omfattes av mindre strenge 

tekniske parametrer, tillates bare i den utstrekning det relevante delingsmiljøet ikke svekkes. 

11) Den 2. juli 2014, i dokumentet «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 

13-78rev2), oppfordret Kommisjonen CEPT til å vurdere å samle andre eksisterende vedtak som gjelder 

kortdistanseutstyr, i vedtak 2006/771/EF. I sin rapport(9) fra juli 2016 reviderte CEPT de tekniske parametrene for 

RFID-utstyr og anbefalte Kommisjonen å oppheve vedtak 2006/804/EF(11) og inkludere de reviderte parametrene for 

RFID-utstyr i denne beslutning. 

12) I en tilføyelse til rapporten(12) fra juli 2016, framlagt i mars 2017 innenfor rammen av ovennevnte mandat, informerte 

CEPT Kommisjonen om ytterligere muligheter knyttet til en metode for teknisk harmonisering av radiospektrum for 

bruk av kortdistanseutstyr i frekvensbåndene 870–876 MHz og 915–921 MHz, idet det også tas hensyn til nye 

muligheter i frekvensbåndet 863–868 MHz som allerede er harmonisert for kortdistanseutstyr. Disse mulighetene 

gjelder hovedsakelig nye typer anvendelser knyttet til maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og tingenes internett i 

nettverk for kortdistanseutstyr der harmonisering på unionsplan kan gi stordriftsfordeler. 

13) Det framgår av CEPTs arbeid med tilføyelsen at de nye mulighetene i frekvensbåndet 863–868 MHz er helt i tråd med 

de harmoniserte delingsmiljøene opprettet ved vedtak 2006/771/EF og ajourføringer av vedtaket, og de bør derfor tas 

med i vedlegget. Frekvensbåndene 870–876 MHz og 915–921 MHz bør ikke tas med i vedlegget til nevnte vedtak på 

grunn av behovet for større fleksibilitet i gjennomføringen. 

14) Reguleringsvilkårene for kortdistanseutstyr kan forenkles med utgangspunkt i de samlede resultatene av CEPTs arbeid, 

f.eks. ved å slå sammen to vedtak som gjelder kortdistanseutstyr, og ved å forbedre de tekniske vilkårene. Ajourføringen 

av harmoniserte vilkår for spektrumtilgang for kortdistanseutstyr bør bidra til oppnåelse av målet fastsatt ved beslutning 

nr. 243/2012/EU om å fremme kollektiv bruk av spektrum i det indre marked for gitte kategorier av kortdistanseutstyr. 

15) Vedlegget til vedtak 2006/771/EF bør derfor endres, og vedtak 2006/804/EF bør oppheves. 

16) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2006/771/EF erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning.  
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Artikkel 2 

Vedtak 2006/804/EF oppheves med virkning fra 1. januar 2018. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene skal senest 2. mai 2018 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutning. 

Artikkel 4 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 8. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 

                                                                 
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2006/771/EF av 9. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 312 av 

11.11.2006, s. 66). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(4) Kommisjonsvedtak 2008/432/EF av 23. mai 2008 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr (EUT L 151 av 11.6.2008, s. 49). 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/381/EF av 13. mai 2009 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av 

kortdistanseutstyr (EUT L 119 av 14.5.2009, s. 32). 

(6) Kommisjonsbeslutning 2010/368/EU av 30. juni 2010 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk 

av kortdistanseutstyr (EUT L 166 av 1.7.2010, s. 33). 

(7) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/829/EU av 8. desember 2011 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av 

radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (EUT L 329 av 13.12.2011, s. 10). 

(8) Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av 

radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF (EUT L 334 av 13.12.2013, s. 17). 

(9) CEPT-rapport 59, RSCOM 16-24. 

(10) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62). 

(11) Kommisjonsvedtak 2006/804/EF av 23. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr 

(RFID-utstyr) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens) (EUT L 329 av 25.11.2006, s. 64). 

(12) Tilføyelse til CEPT-rapport 59, RSCOM 17-07. 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Harmoniserte frekvensbånd og tekniske parametrer for kortdistanseutstyr 

Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

1 9–59,750 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

2 9–315 kHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

30 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder  

bare for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

1. juli 2014 

3 59,750–60,250 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

4 60,250–74,750 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

5 74,750–75,250 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

6 75,250–77,250 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

7 77,250–77,750 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

8 77,750–90 kHz Induktivt utstyr[14] 72 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

9 90–119 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

10 119–128,6 kHz Induktivt utstyr[14] 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

11 128,6–129,6 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

12 129,6–135 kHz Induktivt utstyr[14] 66 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

13 135–140 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dBμA/m ved 10 meter   1. juli 2014 

14 140–148,5 kHz Induktivt utstyr[14] 37,7 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

15 148,5–5 000 kHz[17] Induktivt utstyr[14] –15 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

enhver båndbredde på 10 kHz. 

Dessuten er samlet feltstyrke –

5 dBμA/m ved 10 m for syste-

mer som benytter båndbredder 

over 10 kHz. 

  1. juli 2014 

17 400–600 kHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

–8 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

18 456,9–457,1 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

7 dBμA/m ved 10 meter  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr til lokalisering av begravde 

personer og verdifulle gjenstander. 

1. juli 2014 

19 984–7 484 kHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

9 dΒμΑ/m ved 10 meter Sendetidsbegrensning[vi]: 1 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Eurobalise-overføringer når det er 

tog i nærheten, og ved bruk av 27 MHz-

båndet til datasamband. 

1. juli 2014 

20 3 155–3 400 kHz Induktivt utstyr[14] 13,5 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

21 5 000–30 000 kHz[18] Induktivt utstyr[14] –20 dΒμΑ/m ved 10 meter i 

enhver båndbredde på 10 kHz. 

Dessuten er samlet feltstyrke –

5 dBμA/m ved 10 m for syste-

mer som benytter båndbredder 

over 10 kHz. 

  1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

22 6 765–6 795 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

23 7 300–23 000 kHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–7 dΒμΑ/m ved 10 meter Det skal benyttes antennerestriksjoner 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for Euroloop-overføringer når det er tog 

i nærheten, og ved bruk av 27 MHz-

båndet til datasamband. 

1. juli 2014 

24 7 400–8 800 kHz Induktivt utstyr[14] 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

25 10 200–11 000 kHz Induktivt utstyr[14] 9 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27a 13 553–13 567 kHz Induktivt utstyr[14] 42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

27b 13 553–13 567 kHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

60 dΒμΑ/m ved 10 meter Kravene til frekvensmasker og 

antenner for alle kombinerte frekvens-

segmenter må gi minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 

27c 13 553–13 567 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

42 dΒμΑ/m ved 10 meter   1. juli 2014 

28 26 957–27 283 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW effektiv utstrålt effekt 

(ERP) 

  1. juli 2014 

29 26 990–27 000 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

30 27 040–27 050 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

31 27 090–27 100 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

32 27 140–27 150 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

33 27 190–27 200 kHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 0,1 %. 

Utstyr for styring av modeller kan 

brukes uten sendetidsbegrensninger[11]. 

 1. juli 2014 

34 30–37,5 MHz Aktivt implanterbart medi-

sinsk utstyr[1] 

1 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske membranimplantater 

med ultralav effekt som brukes til blod-

trykksmåling, jf. definisjonen av aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr[7] i 

direktiv 90/385/EØF. 

1. juli 2014 

35 40,66–40,7 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP   1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

36 87,5–108 MHz Utstyr til nær 

kontinuerlig eller 

kontinuerlig 

overføring[8] 

50 nW ERP Kanalavstand opptil 200 kHz. Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for sendere med analog frekvens-

modulasjon (FM) for trådløs strømming 

av lyd og multimedia. 

1. juli 2014 

37a 169,4–169,475 MHz Hørselshjelpemidler[4] 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  1. juli 2014 

37c 169,4–169,475 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz. Sende-

tidsbegrensning[vi]: 1,0 %. For måle-

utstyr[5] er sendetidsbegrensningen[vi] 

10,0 %. 

 1. juli 2014 

38 169,4–169,4875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

 1. juli 2014 

39a 169,4875–169,5875 MHz Hørselshjelpemidler[4] 500 mW ERP Kanalavstand: høyst 50 kHz.  1. juli 2014 

39b 169,4875–169,5875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,001 %. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

    Mellom kl. 00.00 og 06.00 lokal tid 

kan det benyttes en sendetids-

begrensning[vi] på 0,1 %. 

  

40 169,5875–169,8125 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

 1. juli 2014 

82 173,965–216 MHz Hørselshjelpemidler[4] 10 mW ERP På grunnlag av avstemmings-

område[25]. Kanalavstand: høyst  

50 kHz. En terskel på 35 dBμV/m 

kreves for å sikre vern av en DAB-

mottaker plassert 1,5 m fra hør-

selshjelpemiddelet, med forbehold for 

målinger av DAB-signalstyrke utført 

på bruksstedet for hørselshjelpemid-

delet. Hørselshjelpemiddelet bør 

under alle omstendigheter sende med 

minst 300 kHz separasjon fra en 

operativ DAB-kanal. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

41 401–402 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 100 kHz. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7], som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til 

å overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 

42 402–405 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 300 kHz. 

Det kan benyttes andre teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon, herunder båndbredder over  

300 kHz, forutsatt at de gir minst 

samme ytelse som teknikkene beskre-

vet i de harmoniserte standardene 

vedtatt i henhold til direktiv 

2014/53/EU for å sikre kompatibilitet 

med andre brukere, særlig med meteo-

rologiske radiosonder. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

43 405–406 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

25 μW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Enkeltsendere 

kan kombinere tilstøtende kanaler for 

å øke båndbredden til opptil 100 kHz. 

Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som er særlig utformet for 

digital kommunikasjon (ikke tale) 

mellom aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7], som bæres på/i kroppen eller i 

nærheten av kroppen, og som brukes til 

å overføre ikke-tidskritiske fysiologiske 

opplysninger om den enkelte pasient. 

1. juli 2014 

44a 433,05–434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

1 mW ERP og –13 dBm/ 

10 kHz effekttetthet for bånd-

breddemodulasjon over 

250 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

44b 433,05–434,04 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

45a 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

1 mW ERP og –13 dBm/ 

10 kHz effekttetthet for 

båndbreddemodulasjon over 

250 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

45b 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 10 % Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

45c 434,04–434,79 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ERP Sendetidsbegrensning[vi]: 100 % ved 

kanalavstand på opptil 25 kHz. 

Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

83 446,0–446,2 MHz PMR 446[21] 500 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gir minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 

46a 863–865 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferens-

reduksjon som gir minst samme ytelse 

som teknikkene beskrevet i de 

harmoniserte standardene vedtatt i 

henhold til direktiv 2014/53/EU. 

Alternativt kan det benyttes en 

sendetidsbegrensning[vi] på 0,1 %. 

 1. januar 2018 

46b 863–865 MHz Utstyr til nær 

kontinuerlig eller 

kontinuerlig 

overføring[8] 

10 mW ERP  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for utstyr for trådløs strømming av lyd 

og multimedia. 

1. juli 2014 

84 863–868 MHz Bredbåndsutstyr for data-

overføring[16] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Båndbredde: ≤ 1 MHz. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i 

datanett[26]. 

1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

    Sendetid[vi]: ≤ 10 % for nettverks-

tilgangspunkter[26] 

Sendetid[vi]: ≤ 2,8 % i andre tilfeller 

  

47 865–868 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke andre analoge 

lydanvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

47a 865–868 MHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

2 W ERP 

Sendinger fra spørresendere 

(interrogatorer) på 2 W ERP er 

tillatt bare i de fire kanalene 

sentrert på 865,7 MHz, 866,3 

MHz, 866,9 MHz og 867,5 

MHz, hver med en største 

båndbredde på 200 kHz. 

RFID-spørresendere som brin-

ges i omsetning før datoen da 

vedtak 2006/804/EF oppheves, 

skal omfattes av de eldre 

bestemmelsene, dvs. at de har 

en løpende tillatelse til bruk i 

samsvar med bestemmelsene 

fastsatt i vedtak 2006/804/EF 

før datoen for oppheving. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. januar 2018 



   

 

3
0

.8
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

7
/7

0
9
 

 

Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

47b 865–868 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP 

Sending tillatt bare i frekvens-

båndene 865,6–865,8 MHz, 

866,2–866,4 MHz, 866,8–

867,0 MHz og 867,4–867, 

6 MHz. 

Adaptiv effektstyring (APC) 

kreves. Alternativt kan det 

brukes andre interferensredu-

serende teknikker med minst 

tilsvarende nivå av spektrum-

kompatibilitet. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Båndbredde: ≤ 200 kHz 

Sendetid[vi]: ≤ 10 % for nettverks-

tilgangspunkter[26] 

Sendetid[vi]: ≤ 2,5 % i andre tilfeller 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for datanett[26]. 

1. januar 2018 

48 868–868,6 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

49 868,6–868,7 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Hele frekvens-

båndet kan også brukes som en enkelt 

kanal for høyhastighetsoverføring av 

data. 

Sendetidsbegrensning[vi]: 1,0 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

50 868,7–869,2 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 0,1 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

51 869,2–869,25 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 % 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for trygghetsalarmer[6]. 

1. juli 2014 

52 869,25–869,3 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 0,1 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 

53 869,3–869,4 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

10 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 1,0 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 

54 869,4–869,65 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

500 mW ERP Det skal benyttes teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 10 %. 

Gjelder ikke analoge videoanvendelser. 1. juli 2014 

55 869,65–869,7 MHz Utstyr med kort sendetid / 

høy grad av pålitelig-

het[15] 

25 mW ERP Kanalavstand: 25 kHz. Sendetidsbe-

grensning[vi]: 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for alarmsystemer[22]. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

56a 869,7–870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

5 mW ERP Taleanvendelser tillatt med avanserte 

interferensreduserende teknikker. 

Gjelder ikke lyd- og videoanvendelser. 1. juli 2014 

56b 869,7–870 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW ERP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Alternativt kan 

det benyttes en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 1 %. 

Gjelder ikke andre analoge lyd-

anvendelser enn tale. Gjelder ikke 

analoge videoanvendelser. 

1. juli 2014 

57a 2 400–2 483,5 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 mW ekvivalent isotrop 

utstrålt effekt (EIRP) 

  1. juli 2014 

57b 2 400–2 483,5 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

57c 2 400–2 483,5 MHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring[16] 

100 mW EIRP og 100 mW/ 

100 kHz EIRP-tetthet når det 

brukes modulasjon med fre-

kvenshopping, og 10 mW/ 

MHz EIRP-tetthet når det 

brukes andre typer modu-

lasjon. 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 

58 2 446–2 454 MHz Radiofrekvensidentifika-

sjonsutstyr (RFID)[12] 

500 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

 1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

59 2 483,5–2 500 MHz Aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr[1] 

10 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Kanalavstand: 1 

MHz. Hele frekvensbåndet kan også 

brukes dynamisk som en enkelt kanal 

for høyhastighetsoverføring av data. I 

tillegg gjelder en sendetidsbegrens-

ning[vi] på 10 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for aktivt implanterbart medisinsk 

utstyr[7]. 

Perifere hovedenheter er bare til 

innendørs bruk. 

1. juli 2014 

59a 2 483,5–2 500 MHz Innsamling av 

medisinske data[20] 

1 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Modulasjons-

båndbredde: ≤ 3 MHz. I tillegg gjelder 

en sendetidsbegrensning[vi] på ≤ 10 

%. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area 

Network System)[23] til innendørs bruk i 

helseinstitusjoner. 

1. januar 2018 

59b 2 483,5–2 500 MHz Innsamling av 

medisinske data[20] 

10 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Modulasjons-

båndbredde: ≤ 3 MHz. I tillegg 

gjelder en sendetidsbegrensning[vi] på 

≤ 2 %. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for medisinske kroppsbårne systemer 

(MBANS – Medical Body Area 

Network System)[23] til innendørs bruk i 

pasientens hjem. 

1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

60 4 500–7 000 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

24 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

61 5 725–5 875 MHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

25 mW EIRP   1. juli 2014 

62 5 795–5 815 MHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

2 W EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for innkreving av 

bompenger. 

1. januar 2018 

63 6 000–8 500 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 7 dBm/50 MHz EIRP 

og –33 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt 

radioastronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 



   

 

N
r. 5

7
/7

1
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
0

.8
.2

0
1
8
 

 

Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

64 8 500–10 600 MHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

30 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

65 17,1–17,3 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

26 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte systemer. 

1. juli 2014 

66 24,05–24,075 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

67 24,05–26,5 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 26 dBm/50 MHz EIRP 

og –14 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt 

radioastronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

68 24,05–27 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

69a 24,075–24,15 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Grensene for 

oppholdstid og frekvensmodula-

sjonsområdet er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer. 

1. juli 2014 

69b 24,075–24,15 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

0,1 mW EIRP   1. juli 2014 

70a 24,15–24,25 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

70b 24,15–24,25 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

71 24,25–24,495 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–11 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodu-

lasjonsområder er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 

72 24,25–24,5 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

20 dBm EIRP (foroverrettet 

radar) 16 dBm EIRP 

(bakoverrettet radar) 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodula-

sjonsområde er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 

73 24,495–24,5 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

–8 dBm EIRP Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. Sendetidsbe-

grensninger[vi] og frekvensmodu-

lasjonsområde er som fastsatt i de 

harmoniserte standardene. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebasert radar i kjøretøyer som 

brukes i det harmoniserte frekvens-

området 24 GHz. 

1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

74a 57–64 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP, maksimal 

sendeeffekt på 10 dBm og 

maksimal spektral EIRP-

effekttetthet på 13 dBm/MHz 

  1. juli 2014 

74b 57–64 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

74c 57–64 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 35 dBm/50 MHz EIRP 

og –2 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

1. juli 2014 

75 57–66 GHz Bredbåndsutstyr for 

dataoverføring[16] 

40 dBm EIRP og 

13 dBm/MHz EIRP-tetthet 

Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Gjelder ikke faste anlegg utendørs. 1. juli 2014 

76 61–61,5 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

77 63–64 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

40 dBm EIRP  Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer for kommunikasjon fra 

kjøretøy til kjøretøy, fra kjøretøy til 

infrastruktur og fra infrastruktur til 

kjøretøy. 

1. juli 2014 

78a 75–85 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

Høyst 34 dBm/50 MHz EIRP 

og –3 dBm/MHz 

gjennomsnittlig EIRP. 

Det skal benyttes automatisk 

effektstyring og antennekrav i tillegg 

til tilsvarende teknikker for spekt-

rumtilgang og interferensreduksjon 

som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for nivåmåling. 

Etablerte lukkede områder rundt radio-

astronomistasjoner må respekteres. 

1. juli 2014 

78b 75–85 GHz Radioutstyr for måling av 

posisjon, hastighet og 

andre egenskaper[9] 

43 dBm EIRP[19] Det skal benyttes teknikker for 

spektrumtilgang og interferensreduk-

sjon som gir minst samme ytelse som 

teknikkene beskrevet i de harmoni-

serte standardene vedtatt i henhold til 

direktiv 2014/53/EU. 

Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for radar for tanknivåmåling[10]. 

1. juli 2014 

79a 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

Høyst 55 dBm EIRP og 

50 dBm gjennomsnittlig EIRP 

og 23,5 dBm gjennomsnittlig 

EIRP for pulsradar 

 Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for bakkebaserte kjøretøy- og infrastruk-

tursystemer. 

1. juli 2014 

79b 76–77 GHz Transport- og trafikk-

telematikkutstyr[13] 

Høyst 30 dBm EIRP og 

3 dBm/MHz gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

Sendetidsbegrensning[vi]: ≤ 56 %/s Dette settet med bruksvilkår gjelder bare 

for systemer som oppdager hindringer 

for rotorluftfartøyer[24]. 

1. januar 2018 

80a 122–122,25 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

10 dBm EIRP/250 MHz, og 

–48 dBm/MHz ved 30° eleva-

sjon 

  1. januar 2018 
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Bånd 

nr. 
Frekvensbånd[i] 

Kategori av 

kortdistanseutstyr[ii] 

Grenseverdi for 

sendeeffekt/feltstyrke/ 

effekttetthet[iii] 

Tilleggsparametrer (regler for 

kanalfordeling og/eller kanaltilgang og 

kanalbruk)[iv] 

Andre bruksrestriksjoner[v] 
Frist for 

gjennomføring 

80b 122,25–123 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. januar 2018 

81 244–246 GHz Uspesifisert 

kortdistanseutstyr[3] 

100 mW EIRP   1. juli 2014 

 

[i] Medlemsstatene skal tillate at tilstøtende frekvensbånd i denne tabellen brukes som et enkelt frekvensbånd, forutsatt at de særlige vilkårene for hvert av disse tilstøtende frekvensbåndene er oppfylt. 

[ii] Som definert i artikkel 2 nr. 3. 

[iii] Medlemsstatene skal tillate bruk av spektrum opptil den sendeeffekten, feltstyrken eller effekttettheten som angis i denne tabellen. I samsvar med artikkel 3 nr. 3 kan de innføre mindre strenge vilkår, dvs. tillate bruk 

av spektrum med høyere sendeeffekt, feltstyrke eller effekttetthet, forutsatt at dette ikke reduserer eller hindrer en hensiktsmessig sameksistens mellom kortdistanseutstyr i frekvensbånd som harmoniseres ved denne 

beslutning. 

[iv] Medlemsstatene kan bare innføre disse «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)», og skal ikke legge til andre parametrer eller krav til spektrumtilgang og interferensreduksjon. 

Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, innebærer at medlemsstatene kan utelate «tilleggsparametrer (regler for kanalfordeling og/eller kanaltilgang og kanalbruk)» i en gitt celle eller tillate høyere 

verdier, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

[v] Medlemsstatene kan bare innføre disse «andre bruksrestriksjoner», og skal ikke legge til flere. Ettersom det kan innføres mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, kan medlemsstatene utelate én eller flere 

av disse restriksjonene, forutsatt at dette ikke svekker det relevante delingsmiljøet i det harmoniserte frekvensbåndet. 

[vi] Med «sendetid» menes forholdet Σ(Ton)/(Tobs), uttrykt i prosent, der «Ton» er tiden en enkelt sender er på, og «Tobs» er observasjonsperioden. Ton måles i et observasjonsfrekvensbånd («Fobs»). Med mindre annet 

er angitt i dette tekniske vedlegget, er Tobs et sammenhengende tidsrom på én time og Fobs det gjeldende frekvensbåndet i dette tekniske vedlegget. Mindre strenge vilkår, som definert i artikkel 3 nr. 3, innebærer at 

medlemsstatene kan tillate en høyere verdi for «sendetid». 

[1] Kategorien aktivt implanterbart medisinsk utstyr omfatter radiodelen av aktivt implanterbart medisinsk utstyr som er bestemt til helt eller delvis å bli implantert i menneskekroppen eller et dyr ved et kirurgisk eller 

medisinsk inngrep, og eventuelt tilleggsutstyr til nevnte utstyr. 

[3] Kategorien uspesifisert kortdistanseutstyr omfatter alle typer radioutstyr, uansett anvendelse eller formål, som oppfyller de tekniske vilkårene som er angitt for et gitt frekvensbånd. Typiske bruksområder er telemetri, 

fjernstyring, alarmer, vanlig dataoverføring og andre lignende anvendelser. 

[4] Kategorien hørselshjelpemidler omfatter radiokommunikasjonssystemer som bedrer hørselshemmedes høreevne. Typiske systeminstallasjoner omfatter én eller flere radiosendere og én eller flere radiomottakere. 

[5] Kategorien måleutstyr omfatter radioutstyr som inngår i toveis radiokommunikasjonssystemer som tillater fjernovervåking, måling og overføring av data i intelligente nett-infrastrukturer, som for eksempel 

elektrisitets-, gass- og vannforsyning. 

[6] «Trygghetsalarmer» er radiokommunikasjonssystemer som sikrer personer i nød pålitelig kommunikasjon innenfor et begrenset område, slik at de kan tilkalle hjelp. Trygghetsalarmer brukes typisk av eldre og 

funksjonshemmede. 

[7] «Aktivt implanterbart medisinsk utstyr», som definert i rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr (EFT L 189 av 20.7.1990, 

s. 17). 

[8] Kategorien utstyr til nær kontinuerlig eller kontinuerlig overføring omfatter radioutstyr som er avhengig av lav tidsforsinkelse. Typiske bruksområder er personlige lyd- og multimediesystemer for trådløs strømming 

som brukes til kombinert lyd-/videooverføring og lyd-/videosynkroniseringssignaler, mobiltelefoner, underholdningssystemer i kjøretøyer eller hjemme, trådløse mikrofoner, trådløse høyttalere, trådløse 

hodetelefoner, bærbart radioutstyr, hørselshjelpemidler, trådløse «øresnegler» og trådløse mikrofoner til bruk i forbindelse med konserter eller andre sceneproduksjoner, og analoge FM-sendere med lav effekt (bånd 

nr. 36). 

[9] Kategorien radioutstyr for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper omfatter utstyr som brukes til å bestemme en gjenstands posisjon, hastighet og/eller andre egenskaper, eller til å innhente opplysninger om 

disse parametrene. Utstyret utfører vanligvis målinger for å innhente opplysninger om slike egenskaper. Alle typer radiokommunikasjon som bygger på punkt-til-punkt eller punkt-til-flerpunkt, faller utenfor denne 

definisjonen. 

[10] «Radar for tanknivåmåling» er en viss type utstyr for måling av posisjon, hastighet og andre egenskaper som brukes til måling av tanknivå, og som monteres i tanker av metall eller armert betong eller i lignende 

konstruksjoner av materialer som gir tilsvarende demping. Tanken tjener som beholder. 
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[11] «Utstyr for styring av modeller» er en viss type radioutstyr for fjernstyring og telemetri som brukes til å fjernstyre modeller (hovedsakelig miniatyrmodeller av kjøretøyer) i luften, på land eller på eller under vann. 

[12] Kategorien radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID) omfatter radiokommunikasjonssystemer som bruker brikker/spørresendere med radioutstyr (brikker) festet til dyr, mennesker eller gjenstander, og sender-

/mottakerenheter (spørresendere) som aktiverer brikkene og mottar data som disse sender tilbake. Typiske bruksområder er sporing og identifikasjon av gjenstander, f.eks. ved elektronisk vareovervåking og 

innhenting og overføring av data om gjenstandene som brikkene er festet til, enten brikkene drives uten batteri eller er helt eller delvis batteridrevne. Data fra brikkene valideres av spørresenderen og sendes videre til 

vertssystemet. 

[13] Kategorien transport- og trafikktelematikkutstyr omfatter radioutstyr som brukes på områdene transport (vei, jernbane, sjø og luft, avhengig av relevante tekniske begrensninger), trafikkstyring, navigasjon og 

mobilitetsstyring, og i intelligente transportsystemer (ITS). Typiske bruksområder er grensesnitt mellom ulike transportsystemer, kommunikasjon mellom kjøretøyer (f.eks. bil til bil), mellom kjøretøyer og faste steder 

(f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikasjon til og fra brukere. 

[14] Kategorien induktivt utstyr omfatter radioutstyr som bruker magnetfelter med induksjonssløyfesystemer for nærfeltskommunikasjon. Typiske bruksområder er startsperrer for biler, utstyr for identifikasjon av dyr, 

personer eller varer, alarmsystemer, kabelpåvisning, avfallshåndtering, trådløs lydoverføring, adgangskontroll, avstandssensorer, tyverisikring (herunder radiofrekvens-induktivsystemer), dataoverføring til håndholdte 

innretninger, trådløse styringssystemer og automatisk innkreving av bompenger. 

[15] Kategorien utstyr med kort sendetid / høy grad av pålitelighet omfatter radioutstyr som har lav samlet spektrumutnyttelse og spektrumtilgangsregler for kort sendetid som sikrer svært pålitelig spektrumtilgang og 

sending i delte frekvensbånd. Typiske bruksområder er alarmsystemer som bruker radiokommunikasjon for å varsle om en alarmsituasjon et annet sted, og trygghetsalarmer som sikrer personer i nød pålitelig 

kommunikasjon. 

[16] Kategorien bredbåndsutstyr for dataoverføring omfatter radioutstyr som bruker bredbåndmodulasjonsteknikker for å få tilgang til spektrum. Typiske bruksområder er trådløse tilgangssystemer, f.eks. radiobaserte 

lokalnett (WAS/RLAN) eller bredbåndsbasert kortdistanseutstyr i datanett. 

[17] I frekvensbånd 20 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[18] I frekvensbånd 22, 24, 25, 27a og 28 er feltstyrken høyere og bruksrestriksjonene flere ved induktive anvendelser. 

[19] Effektbegrensningen gjelder inne i en lukket tank og tilsvarer en spektraltetthet på –41,3 dBm/MHz EIRP utenfor en 500-liters prøvetank. 

[20] Kategorien innsamling av medisinske data omfatter overføring av data (ikke tale) til og fra ikke-implanterbart medisinsk utstyr for å overvåke, diagnostisere og behandle pasienter i helseinstitusjoner eller pasientenes 

hjem. 

[21] PMR 446-utstyr er håndholdt (ingen basestasjoner eller forsterkere) og bruker integrerte antenner bare for å gjøre delingen mest mulig effektiv og redusere interferensen til et minimum. PMR 446-utstyr brukes i 

likenett («peer-to-peer») over korte avstander og skal brukes verken som en del av et infrastrukturnett eller som forsterker. 

[22] Et alarmsystem er en innretning som har som hovedfunksjon å bruke støtten for radiokommunikasjon til å varsle et system eller en person et annet sted når et problem eller en bestemt situasjon oppstår. Radioalarmer 

omfatter trygghetsalarmer og sikkerhets- og sikringsalarmer. 

[23] Medisinske kroppsbårne systemer brukes til innsamling av medisinske data og er beregnet til bruk i helseinstitusjoner og pasientenes hjem. De er radiosystemer med lav effekt som brukes til overføring av data (ikke 

tale) til og fra medisinsk utstyr for å overvåke, diagnostisere og behandle pasienter som foreskrevet av godkjent helsepersonell, og er beregnet utelukkende til medisinsk bruk. 

[24] For å verne radioastronomitjenester eller andre tjenester av nasjonal betydning kan medlemsstatene benytte eksklusjonssoner eller andre tilsvarende tiltak for å hindre bruk av systemer som oppdager hindringer for 

rotorluftfartøyer. Rotorluftfartøyer er definert som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere sertifiseringer). 

[25] Utstyr skal bruke hele frekvensområdet på grunnlag av avstemmingsområdet. 

[26] Et nettverkstilgangspunkt er et fast jordbasert punkt som fungerer som kopling mellom nettet av utstyr for kortdistansekommunikasjon og tjenesteplattformer som ligger utenfor dette datanettet. Begrepet datanett viser 

til flere kortdistanseenheter, herunder nettverkstilgangspunktet, som nettkomponenter og til de trådløse forbindelsene mellom dem.» 

 


