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Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag 

från krav på medgivande vid uthyrning av 

tillstånd att använda radiosändare;  

PTSFS 2013:7 

Utkom från trycket 

den 23 december 2013 

beslutade den 10 december 2013. 

Med stöd av 10 a § förordningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation föreskriver Post- och telestyrelsen följande. 

 

1§ Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från krav på 

medgivande från Post- och telestyrelsen för uthyrning av tillstånd eller del av 

tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 § andra stycket lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation. 

Undantag från kravet på medgivande enligt första stycket gäller inte i de 

fall det krävs tillstånd för användning av radiosändare även enligt annan lag 

än lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation eller enligt bestämmelser 

meddelade med stöd av annan sådan lag.  

 

2§ Undantag från kravet på medgivande enligt 1 § gäller för uthyrning av 

tillstånd att använda en viss radiosändare (enskilt tillstånd) i de fall 

hyrestiden uppgår till högst sex månader under en tolvmånaders period per 

hyrestagare och uthyrning.  

 

3§ Undantag från kravet på medgivande enligt 1 § gäller för uthyrning av 

tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare inom ett visst 

frekvensutrymme (blocktillstånd) i de fall uthyrningen omfattar totalt högst 

tio radiosändare per hyrestagare, oavsett om hyrestagaren hyr från en eller 

flera tillståndshavare.  

Undantaget i första stycket gäller inte i de fall uthyrningen avser tillstånd 

att använda radiosändare i geografiska områden där det enligt 

tillståndsvillkoren fordras koordinering med och samtycke från Försvarets 

radioanstalt eller Försvarsmakten. 

 

4 § Vid tillämpning av undantagen från kravet på medgivande i 2 och 3 §§ 

ska närstående företag anses som en och samma hyrestagare. Som närstående 

ska i detta sammanhang anses alla företag som ingår i samma koncern enligt 

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Om ett företag eller en koncern 

innehar minst hälften av rösterna för samtliga andelar i ett annat företag, ska 

även detta företag och dess eventuella dotterbolag anses som närstående till 

det ägande företaget och till alla företag i den ägande koncernen.   
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_________________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

GÖRAN MARBY 

Karolina Asp 


