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 Fjarskiptalög  81/2003 
 Reglugerð 1047/2011 um skipulag og úthlutun 

tíðna í fjarskiptum 
 Reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna 

384/2010 
 Rafsegulgeislun 
◦ Verkaskipting PFS og Geislavarna ríkisins 
◦ Tilmæli ITU – alþjóðafjarskiptasambandið 

 K.52 ofl. 
◦ Dæmi –USA Radíóáhugamenn 
◦ Forrit fyrir útreikninga 

 K.70 frá  ITU  
 ICNIRP fyrir radíóáhugamenn 

 

 







 6.gr. Skilyrði almennrar heimildar. 
◦ l. um ráðstafanir til að takmarka áhættu almennings af 

rafsegulsviðum sem stafar frá fjarskiptanetum 
◦ n. um að viðhalda heildstæði almennra fjarskiptaneta, þ.m.t. 

skilyrði um að koma í veg fyrir rafsegultruflanir milli 
fjarskiptaneta eða þjónustu 

 10. gr. Skilyrði um notkun tíðna og númera. 
◦ c. að búnaður og rekstur fjarskiptafyrirtækis geri skaðlegar 

truflanir og rafsegulgeislun sem almenningur getur orðið fyrir 
sem minnstar 

 61. gr. Notendabúnaður og tæki fyrir þráðlaus fjarskipti. 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur eftirlit með sölu 
notendabúnaðar fyrir fjarskipti og tækja fyrir þráðlaus 
fjarskipti. Eftirfarandi grunnkröfur eiga við um öll slík tæki:  

1. Um verndun heilsu og öryggis notanda jafnt og annarra manna. 

2. Um að tæki í notkun hafi ekki truflandi áhrif á 
rafsegulumhverfið 

 



  
Póst- og fjarskiptastofnun gefur út skírteini sem heimila 
einstaklingum að starfrækja ákveðnar tegundir þráðlauss 
búnaðar. 
[Ekki er gerð krafa um sérstaka þjálfun þeirra sem starfrækja 
þráðlausan búnað nema í þeim tilfellum að búnaðurinn gegni 
öryggishlutverki eða þegar sendiafl er umfram 100 W. Heimilt er 
að gefa út skírteini talstöðvavarðar sem heimilar handhafa að 
starfrækja fjarskiptabúnað í skipum. Ráðherra er heimilt að 
kveða nánar á um útgáfu skírteinis talstöðvavarðar og 
hæfniskröfur í reglugerð.]1) 

  
Póst- og fjarskiptastofnun gefur út leyfi til radíóáhugamanna að 
fengnum umsóknum þeirra og umsögn hagsmunasamtaka 
áhugamanna. Erlendir ríkisborgarar geta sótt um leyfi til 
bráðabirgða eða til lengri tíma. [Ráðherra]2) setur reglugerð3) um 
starfsemi radíóáhugamanna 



6. gr.Alþjóðleg ráðstöfun tíðna til tiltekinna 
nota. 

 Tíðnisviðum sem á alþjóða tíðniráðstefnum er 
ráðstafað til tiltekinnar notkunar, sem í eðli 
sínu er alþjóðleg og ekki bundin við einstök 
ríki, t.d. fjarskipti við flugvélar og skip, 
flugöryggis- og leiðsöguþjónustu, fjarskipti 
radíóáhugamanna o.s.frv. er óheimilt að 
úthluta til annarra nota á Íslandi. 

 



 
 Tíðnirétthafi skal gera ráðstafanir til að halda í lágmarki áhættu 

almennings af rafsegulgeislun sem stafar frá radíóbúnaði. Leitast 
skal við að staðsetja fjarskiptavirki þar sem almenningur verður 
fyrir sem minnstum áhrifum af slíkri geislun. 

 Tíðnirétthafi skal fara eftir fyrirmælum og reglum sem stjórnvöld 
kunna að setja um rafsegulgeislun, þ.m.t. að fylgt sé ákveðnum 
stöðlum. 

 Ef í ljós kemur að rafsegulgeislun frá fjarskiptavirkjum er yfir 
viðmiðunarmörkum í reglum eða viðeigandi stöðlum skal 
fyrirtækið bæta úr því án tafar eða að öðrum kosti hætta notkun 
viðkomandi fjarskiptavirkis. 

 Ef samanlögð rafsegulgeislun frá fjarskiptavirkjum sem staðsett 
eru nálægt hvort öðru fer yfir viðmiðunarmörk, án þess að 
nokkur einstakur búnaður fari yfir mörkin, skal það fyrirtæki sem 
síðast setti upp búnað bæta úr ástandinu eða hætta notkun hans. 
 



 Radíóáhugamannaþjónusta:  

Þráðlaus fjarskiptaþjónusta sem hefur að 
tilgangi eigin þjálfun, samskipti á ljósvakanum 
og tæknilegar athuganir sem radíóáhugamenn 
annast, þ.e. einstaklingar sem fengið hafa til 
þess heimild. Þjónustan er eingöngu í þágu 
einstaklinga og má ekki nota til fjárhagslegs 
ávinnings. 



 

 Radíóáhugamenn skulu ganga úr skugga um að 
allar lagnir sem tengja búnað þeirra við 
rafmagnsnetið, svo og búnaðurinn sjálfur, 
samræmist opinberum reglum um raforkuvirki. 
Spenna á rásum í heimasmíðuðum búnaði N-
leyfishafa skal ekki vera hærri en 50 volt.  

 Allur sendibúnaður leyfishafa skal hafa 
tíðnistöðugleika í samræmi við kröfur 
alþjóðaradíóreglugerðarinnar. Óæskileg útgeislun 
skal einnig vera takmörkuð við ákvæði 
alþjóðaradíóreglugerðarinnar. 



 Radíóáhugamenn skulu eftir mætti aðstoða 
eftirlitsmenn Póst- og fjarskiptastofnunar við 
leit að truflunum sem taldar eru stafa frá 
stöðvum radíóáhugamanna, m.a. með því að 
aðstoða við miðun á truflanavaldi. Slík aðstoð 
skal vera endurgjaldslaus nema um annað 
hafi verið samið fyrirfram. 



 

 Eftirlitsmönnum Póst- og fjarskiptastofnunar skal 

heimilaður aðgangur að búnaði radíó- 

áhugamanna sem fellur undir ákvæði þessarar 

reglugerðar í því skyni að kanna hvort hann 

samræmist reglugerðinni. Leiki á grunur um að 

búnaður radíóáhugamanns valdi truflunum á 

annarri fjarskiptastarfsemi skal hann veita 

eftirlitsmönnum Póst- og fjarskiptastofnunar 
aðstoð við að stöðva truflanirnar. 



 Póst- og fjarskiptastofnun er heimilt að 
undangenginni rannsókn að fella leyfi radíó-
áhugamanns úr gildi ef um alvarlegt brot á 
ákvæðum leyfisbréfs, laga um fjarskipti eða 
þessarar reglugerðar er að ræða. 



 6.11 Radíóáhugamannaþjónusta  

Þjónusta fyrir radíóáhugamenn (radíóamatöra) er 
viðurkennd af hálfu ITU með formlegri 
þjónustuskilgreiningu í fjarskiptareglum og 
sérstaklega úthlutuðu tíðnisviði fyrir þá.  

Það er mat PFS að auka þurfi fræðslu og eftirlit 
með þessari þjónustu og meta hvort ástæða sé til 
að endurskoða hámarkssendistyrk sem leyfður er í 
þéttbýli. Þá verður metið hvort ástæða er til að 
gera kröfur um tiltekna lágmarksfjarlægð loftnets 
frá íbúðarhúsnæði m.t.t. alþjóðlegra viðmiða  



 4.gr .... 

 Póst- og fjarskiptastofnun getur sett 
takmarkanir á stefnumögnun loftneta eða 
útgeislað afl ef ljóst er að hætta sé á að annar 
fjarskiptabúnaður, þ.m.t. útvarpsviðtæki, 
yfirstýrist af sendingu radíóáhugamanns. 
Einnig getur stofnunin sett takmarkanir á 
útgeislað afl ef sýnt þykir að heilsu manna 
geti stafað hætta af útgeisluðu afli. 





 Verkaskipting PFS og Geislavarna 

 Geislavarnir Ríkisins 
◦ Mælingar 

◦ Meta hvort umhverfi og aðstæður séu með þeim 
hætti að mönnum sé hætta búin hvað þetta varðar.  

 PFS 
◦ Takmarkanir á sendiafli ef þarf 

◦ Fræðsla 

 



◦ ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-
varying electric, magnetic and electromagnetic field 
(up to 300 GHz), 1998 

 Notað í mörgum löndum 

 Ef ekki er til sérstakarreglur um viðmið 

 European Commission  hefur mælt með að ríkin noti 
ICNIRP sjá (1999/519/EEC) 

 http://www.icnirp.de 

  ICNIRP : Notað af ITU 

http://www.icnirp.de/
http://www.icnirp.de/


 Dæmi erlendis 
◦  USA 

 FCC, 96-326, Guidelines for Evaluating the 
Environmental Effects of Radiofrequency 
Radiation 

 Evaluating Compliance with FCC Guidelines for 
Human Exposure to  Radiofrequency 
Electromagnetic Fields 

 Additional Information for Amateur Radio 
Stations 

 

http://transition.fcc.gov/Bureaus/Engineering_
Technology/Documents/bulletins/oet65/oet65
b.pdf 



E-field limits
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 Viðkvæm svæði líkamans 
◦ Tvö svæði líkamans, augun og eistum, eru 

sérstaklega viðkvæm fyrir RF hitan vegna lítils 
blóðflæðis. 

 

 Börn 
◦ Lítil  

◦ Óvitar 

 

 



 

 spectrum management issues 

 radiocommunication system characteristics 
and operation 



25 

ITU-T Recommendations K.52 and K.61 

•guidance on complying with safety limits for human exposure to e.m. fields from a 

telecommunication installation or mobile handset 

•adopts a step-by-step approach to determine an exceedance zone (within which field 

exceeds reference limits) 

•compliance achieved if exceedance zone is not accessible to personnel under normal 

conditions 

ITU-T Recommendation K.70 

•Mitigation Techniques to limit human exposure to EM fields in the vicinity of 

radiocommunication stations 

•Software provided that implements methodology 



 Nauðsynlegt til að sannreyna 
◦ Veitir öryggi með útreikningum 

 Í flóknum aðstæðum 
◦ Margir sendar 
◦ Jaðardæmi 

 
 sjá ITU-T Recommendation K.61, Guidance to 

measurement and numerical prediction of 
electromagnetic fields for compliance with 
human exposure limits for 
telecommunication installations 
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Assessment of hazard and need  

for precautionary measures 

E.M Radiation from a  

telecommunication installation 

E.M. Safety Limits 

Recommendation ITU-R BS.1698 

ITU-T Recommendation K.52 

ITU-T Recommendation K.61 

ITU-T Recommendation K.70 

Mitigation Techniques to 

limit human exposure 





 Compliance zone 
◦ Potential exposure to EMF is below the 

applicable limits 

 Occupational zone 
◦ Potential exposure to EMF is below the 

limits for occupational exposure but 
exceeds the limits for general public 
exposure 

 Zone where limit exceeded 
◦ Potential exposure to EMF exceeds the 

limits for both occupational and general 
public exposure 







 



 





Sama hæð 



Bygging er 
minni 





 





 USA: FCC  

 

Evaluating Compliance with FCC Guidelines for 
Human Exposure to Radiofrequency 
Electromagnetic Fields 

 

  Additional Information for Amateur Radio 
Stations 



Worst 
case 



http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/i
nfo/pdf/Table4567.pdf 



Ef vandamál koma upp skoða lausnir 
Hugsanlegar lausnir 
• Hækka loftnetið 
• Færra loftnetið 
• Ofl ! 



 ITU K.70  forrit frá ITU 

 

 Nýtt forrit IARU Svæðis 1 sem reiknar geislun 
frá loftnetum og öryggismörk. 
◦ ICNIRPcalc 

◦ Sjá http://www.iaru-r1.org 

 

 Mælingar staðfesta 

 

http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=fileinfo&id=410
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/
http://www.iaru-r1.org/


 



 



 















Takk fyrir, 


