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ANSÖKAN 
om tillstånd att använda 
radiosändare för trådlös mikrofon 
eller hörseltekniska hjälpmedel 

Ansökan avser1 

Nytt tillstånd Återkallelse av hela tillståndet Förlängning Ändring 

Tillståndsnummer: 

Sökande2 
Namn (företag, förening, person ) Organisations- eller personnummer 

Adress Kontaktperson
3

Postnummer Postort Telefon 

E-postadress Fax 

Fakturaadress (om särskild fakturaadress önskas) 

Ange antal radiosändare4 
Frekvens 174-240 MHz Antal Max effekt (mW) Bandbredd (kHz) 

Frekvens 470-694 MHz Antal Max effekt (mW) Bandbredd (kHz) 

Frekvens 1785-1805 MHz Antal Max effekt (mW) Bandbredd (kHz) 

Övriga upplysningar5 Underskrift6 
Ort och datum 

Namnteckning (firmatecknare) 

Namnförtydligande 

Läs anvisningarna innan du fyller i ansökan! 
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Anvisningar till ansökan att använda radiosändare för trådlös mikrofon 
eller tekniska hörselhjälpmedel 

För att använda radiosändare krävs det normalt tillstånd. I Sverige är det Post- och 
telestyrelsen (PTS) som utfärdar dessa tillstånd. Vissa radiosändare är undantagna 
från tillståndsplikt, dvs. de   får användas utan tillstånd. T.ex. gäller detta för trådlösa 
mikrofoner inom frekvensbandet 863- 865 MHz med en uteffekt på maximalt 10 
mW och för tekniska hörselhjälpmedel inom frekvensbanden 169,400-169,475 och 
169,4875-169,5875 MHz med en uteffekt på maximalt 10 mW. Alla undantagna 
radiosändare finns beskrivna i PTS författningssamling PTSFS som finns att finna 
på webbadressen http://www.pts.se 

Du ansöker om tillstånd för radiosändare för trådlös mikrofon eller tekniska 
hörselhjälpmedel på      denna blankett. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i 
ansökan. Om uppgifter saknas måste PTS begära in kompletterande uppgifter, och 
då tar ansökan längre tid att behandla. 

Den utrustning som används ska vara CE-märkt och uppfylla de väsentliga krav 
om störningsfrihet och säkerhet som gäller inom EU, enligt EU:s direktiv RED 
(2014/53/EU) om radio- och teleterminalutrustning. 

Frekvenstillstånd debiteras en årlig avgift enligt PTS föreskrifter om avgifter för 
användning av radiosändare. Föreskriften är upptagen i PTS författningssamling 
PTSFS och finns tillgänglig på       webbadressen http://www.pts.se 

Ansökan skickas till: 
Post- och telestyrelsen (PTS) 
Box 6101 
102 32 STOCKHOLM 
Tel. 08-678 5500 
Fax. 08-678 5505 
Webbsida http://www.pts.se 

Siffrorna nedan hänvisar till respektive siffra på ansökningsblanketten. 

1 Ansökan avser
Markera om ansökan avser nytt tillstånd, återkallelse av hela tillståndet, förlängning 
eller ändring av ett befintligt tillstånd. Du ska även ange tillståndsnumret. Om 
ansökan avser återkallelse av ett  helt tillstånd behöver du bara ange 
tillståndsnumret, datera och underteckna ansökan. Observera       att för ansökan om 
överlåtelse av tillstånd ska en särskild blankett för överlåtelse användas. 

2 Sökande
Sökande är det företag, förening eller person som tillståndet ska utfärdas på. 

3 Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren. 

4 Ange antal sändare, uteffekt   och kanalbandbredd. 

http://www.pts.se/
http://www.pts.se/
http://www.pts.se/
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5Övriga upplysningar 
Använd detta utrymme om du behöver lämna ytterligare information som 
det inte finns      utrymme för på annan plats i ansökan. 

6Underskrift 
För företag ska ansökan undertecknas av den person som är firmatecknare enligt 
registreringsbevis eller enligt fullmakt. Observera att ansökan måste vara 
undertecknad för att kunna behandlas av PTS. 
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