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ANSÖKAN
Lokalt sändartillstånd i
26 GHz-bandet

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan!

Ansökan avser1

Nytt tillstånd

Ändring av befintligt tillstånd

Återkallelse/uppsägning
Tillståndsnummer: …………….

Sökande2
Namn

Organisationsnummer

Adress

e-postadress
Kontaktperson på företaget3

Postnummer

Postort

Telefon och telefax

Fakturaadress och eventuellt referensnummer (om särskild fakturaadress önskas)4

Typ av radiosändare och frekvensönskemål5
Fält för ytterligare information

Önskat frekvensblock (MHz)6

Total önskad kanalbredd7

24250 – 25100, minsta frekvensblock är 50 MHz med steg om 50 MHz

………………… MHz

Uppgifter om tillståndsytan
Postnummer8

Postort9

Fastighetsbeteckning10

Fastighetsägare11

Benämning på antennplats (gatuadress, byggnad)12

Högst placerade antenn: höjd över mark

………… m13

Koordinat för centrumpunkt14
SWEREF99 TM
RT90
WGS84
X = …………………………(Latitud

Bifogar karta av sökt
tillståndsyta15

…………° …………'

…………")

Y = …………………………(Longitud …………° …………'

…………")
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Utrymme för övriga upplysningar16

Ansökan skickas till17
pts@pts.se
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Tel. 08-678 55 00 Fax. 08-678 55 05
http://www.pts.se
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Underskrift18
Ort och datum
Namn
Namnförtydligande
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Anvisningar till ansökan om tillstånd att söka lokala tillstånd
1.

Ansökan avser: Markera om ansökan avser nytt tillstånd, ändring av tidigare tillstånd eller återkallelse
(uppsägning) av tillstånd. Om ansökan gäller ändring av ett tidigare tillstånd ska du fylla i tillståndsnumret
och de uppgifter som ska ändras i förhållande till det tidigare tillståndet. Om ansökan gäller återkallelse
behöver du bara fylla i tillståndsnumret och datera och underteckna ansökan. Observera att för ansökan om
överlåtelse av tillstånd så ska annan blankett användas.

2.

Sökande är det företag eller den person som tillståndet ska utfärdas på.

3.

Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.

4.

Fakturaadress ifylls endast om denna är annan än tillståndets utdelningsadress. Särskilt referensnummer för
fakturering kan anges här.

5.

Typ av radiosändare och frekvensönskemål.

6.

Vilket frekvensband ansökan avser, om inte hela frekvensutrymmet önskas kommer PTS att tilldela inom
frekvensbandet där det finns ledigt.

7.

Här anges önskad frekvensmängd minst 50 MHz max 400 MHz.

8.

Ange postnummer för centrumpunkt.

9.

Ange postort för centrumpunkt.

10. Fastighetsbeteckning på fastigheten som ansökan avser.
11. Fastighetsägare till fastigheten som ansökan avser.
12. Benämning på antennplats, detta avser en precisering av antennplatsens läge. Skriv i första hand gatuadress,
i andra hand namn på känd byggnad eller dylikt och i tredje hand fastighetsbeteckning.
13. Antennhöjden över marknivån för den högst placerade antennen anges. Således ska byggnader räknas in i
antennhöjden. PTS räknar ut platsens medelmarknivå och därefter antennens höjd över denna och
bedömer räckvidden i förhållande till det skyddsavstånd som behövs.
14. Det är mycket viktigt för PTS frekvensplanering att alla lämnar koordinatuppgifter för centrumpunkter
angivna i samma system. PTS använder i sin databas systemet RT90 2,5 gon V0:-15. Båda formaten
XY och lat/long kan användas. Minst sju siffrors noggrannhet är lämplig i XY-formatet. I lat/long lämnas
uppgiften i grader, minuter, sekunder. Felaktigt angiven position kan medföra en tilldelning som orsakar
störningar. Eventuella kostnader p.g.a. sådan tilldelning kan få bekostas av den sökande. Hjälp med
positionsangivelser kan fås t.ex. via www.lantmateriet.se
15. Karta över det område man sker ett lokalt tillstånd skall bifogas enligt instruktionen eller med motsvarande
information.
16. Utrymme för övriga upplysningar Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information
som det inte finns utrymme för på annan plats i ansökan.
17. Ansökan skickas till Ansökan skickas till: Post- och telestyrelsen, box 5398, 102 49 STOCKHOLM, tel. 08678 55 00, fax 08-678 55 05, webbsida http://www.pts.se
18. Underskrift Ansökan ska undertecknas av behörig person.
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