
Ansökan om överlåtelse av tillstånd 

Överlåtande part  
Namn (företag, förening, fysisk person, etc.) 
  

[1] Person- eller organisationsnummer 
  

Adress 
  

[2] Kontaktperson 

  
Postnummer 
  

Postort 
  

Telefon 
  

Förvärvande part  
Namn (företag, förening, fysisk person, etc.) 
  

[3] Person- eller organisationsnummer 
  

Adress 
  

[4] Kontaktperson 

  
Postnummer 
  

Postort 
  

Telefon 
  

Fakturaadress, (om annan än ovan angivna adress) 
  

Ansökan avser  
[5] Tillståndstyp 
        Nummertillstånd Radiosändartillstånd Frekvenstillstånd
[6] Tillståndsnummer 
  
[7] Del av tillstånd 

Hela tillståndet Del av tillstånd
[8] Om del av tillstånd, ange vilken del ansökan avser 
  
[9] Antal bilagor 
  

[19] Övriga upplysningar 

För överlåtande part För förvärvande part  
Ort och datum  
  

Ort och datum  
  

Underskrift av fysisk person eller behörig företrädare  
  

Underskrift av fysisk person eller behörig företrädare  
  

Namnförtydligande  
  

Namnförtydligande  
  

_____________________________________________________________________________________  
   
Post- och telestyrelsen   
   
Postadress:   Besöksadress:   Telefon: 08-678 55 00  
Box 5398    Valhallavägen 117   Telefax: 08-678 55 05  
102 49 Stockholm   www.pts.se   pts@pts.se  

Email adress 

Email adress 

Ev. fakturareferens:



   
  

Anvisning för ansökan om överlåtelse av tillstånd eller 
del av tillstånd att använda nummer eller radiosändare 

Inledning 

Enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får tillstånd 
eller del av tillstånd att använda nummer eller radiosändare överlåtas efter  
medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. I denna anvisning 
redovisas det praktiska tillvägagångssättet för att ansöka om sådan överlåtelse.  

Definitioner 

På ansökningsblanketten och i denna anvisning menas med överlåtande part den 
som innehar det tillstånd ansökan avser. Med förvärvande part avses den som önskar 
förvärva tillståndet från överlåtande part.  
Med nummertillstånd avses tillstånd att använda nummer ur en nationell
nummerplan.  
Med radiosändartillstånd avses tillstånd att använda enskild radiosändare. Tillståndet 
kan omfatta ett angivet antal sändare och kan ange position, effekt eller andra för 
användningen relevanta uppgifter.  
Med frekvenstillstånd avses tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvens- 
utrymme. Tillståndet omfattar ett frekvensutrymme och ett geografiskt område.

Exempel på frekvenstillstånd är GSM och FWA. 

Inlämnande av ansökan 

En ansökan för varje tillstånd som önskas överlåtas skall ges in till Post- och 
telestyrelsen (PTS). 
Ansökan skall vara behörigen undertecknad av båda parter (överlåtande och 
förvärvande part).  
Sökanden bör tydligt ange vilka uppgifter som anses vara sekretessbelagda. Vid 
begäran om utlämnande av allmänna handlingar kommer PTS att ta ställning till om  
sekretess skall gälla för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Ansökningarnas uppställning och innehåll 

För att en ansökan skall kunna prövas av PTS krävs korrekt ifylld ansökan samt 
eventuell övrig information som kan vara relevant för PTS prövning av  
överlåtelsen, se exempel på bilagor nedan. 

PTS kan komma att begära in kompletterande information i de fall PTS anser att 
sådan information krävs för att behandla ansökan.  
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Noter 

[1]  Överlåtande parts organisationsnummer eller personnummer. Detta skall 
bekräftas med registreringsbevis eller motsvarande i de fall överlåtande part 
är en juridisk person  

[2]  Person som äger rätt att företräda överlåtande part 

[3]  Förvärvande parts organisationsnummer eller personnummer. Detta skall 
bekräftas med registreringsbevis eller motsvarande i de fall förvärvande part 
är en juridisk person  

[4]  Person som äger rätt att företräda förvärvande part 

[5]  Angivelse av vilken typ av tillstånd ansökan avser. I det fall ansökan gäller 
ett frekvenstillstånd och tillstånd att använda enskilda radiosändare har 
tilldelats inom den angivna användningen, skall dessa ingå i överlåtelsen och 
anges i ansökan 

[6]  Tillståndsnummer för det tillstånd ansökan avser 

[7]  Angivelse av om ansökan gäller hela tillståndet eller del av tillståndet 

[8]  I de fall ansökan avser del av tillstånd, angivelse av vilken del av tillståndet 
ansökan gäller. Detta kan även beskrivas i bilaga till ansökan  

[9]  Angivelse av antal bilagor till ansökan 

[10]  Eventuell övrig information. Kan även lämnas som bilaga till ansökan 

Bilagor till ansökan 

Beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser kan information utöver vad som 
anges i blanketten behövas för att PTS skall kunna pröva ansökan. Nedan  
beskrivs ett par exempel på material som kan vara relevant, beroende på vilket 
tillstånd ansökan avser.  

•  

•  

Registreringsbevis, inte äldre än ett år, från Patent- och registreringsverket 
eller andra handlingar som visar vem eller vilka som är behöriga 
firmatecknare avseende både överlåtande och förvärvande part, i de fall 
överlåtande eller förvärvande part är en juridisk person  

Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av nummertillstånd 

Information som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd  
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•  

•  

•  

Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av frekvenstillstånd 

Underlag som visar att förvärvande part har möjlighet att fullfölja de krav 
som finns beskrivna i tillståndsvillkoren för det aktuella tillståndet 

Uppgifter om ägarförhållanden och eventuella koncernstrukturer (för 
förvärvande part) 

Annat som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd  

Prövning av ansökan 

Prövning av inkomna ansökningar om överlåtelser av tillstånd att använda 
radiosändare eller nummer kommer att ske enligt 3 kap. 23 § lagen om elektronisk 
kommunikation.  
Enligt 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation skall medgivande till 
överlåtelse lämnas om  

1.  förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att 
tillståndet meddelades, 

2.  det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på 
konkurrensen, 

3.  överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om 
denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget 
Europeiska unionens funktionssätt, och 

4.  det inte finns något annat särskilt skäl mot det. 

Vid medgivande till överlåtelse får PTS meddela de nya eller ändrade villkor som 
överlåtelsen föranleder.  
För att en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare  
eller tillstånd att använda nummer ska kunna prövas måste årsavgiften för tillståndet  
vara betald.  
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Annat som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd  

•  

•  

•  

Tillstånd från Radio- och TV-verket att sända närradio eller privat 
lokalradio (för förvärvande part)  

Kopia på eventuella certifikat som krävs för användning av radiosändaren 
(för förvärvande part)  

Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av radiosändartillstånd 



Postadress: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 STOCKHOLM 

Tel: 08-678 55 00 
E-mail: pts@pts.se

Vid frågor om överlåtelser kontakta PTS på något av följande sätt: 

 

Information om gällande lagstiftning och den prövning som genomförs av 
inkomna ansökningar finns tillgänglig på PTS hemsida http://www.pts.se. 

Frågor och information 
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evfi
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Ansökan om överlåtelse av tillstånd 

  Överlåtande part   
Namn (företag, förening, fysisk person, etc.) 

          
[1] Person- eller organisationsnummer 

          
Adress 

          
[2] Kontaktperson 

          
Postnummer 

          
Postort 

          
Telefon 

          

  Förvärvande part   
Namn (företag, förening, fysisk person, etc.) 

          
[3] Person- eller organisationsnummer 

          
Adress 

          
[4] Kontaktperson 

          
Postnummer 

          
Postort 

          
Telefon 

          
Fakturaadress, (om annan än ovan angivna adress) 

          

  Ansökan avser   
[5] Tillståndstyp 
        Nummertillstånd
Radiosändartillstånd
Frekvenstillstånd
[6] Tillståndsnummer 

          
[7] Del av tillstånd 
Hela tillståndet
Del av tillstånd
[8] Om del av tillstånd, ange vilken del ansökan avser 

          
[9] Antal bilagor 
[19] Övriga upplysningar 
För överlåtande part 

  För förvärvande part   

  Ort och datum   

          

  Ort och datum   

          

  Underskrift av fysisk person eller behörig företrädare   

          

  Underskrift av fysisk person eller behörig företrädare   

          

  Namnförtydligande   

          

  Namnförtydligande   

          
_____________________________________________________________________________________                  
                  Post- och telestyrelsen                                    Postadress:                           Besöksadress:                           Telefon: 08-678 55 00         Box 5398                                    Valhallavägen 117                           Telefax: 08-678 55 05         102 49 Stockholm                           www.pts.se                           pts@pts.se         
Email adress 
Email adress 
Ev. fakturareferens:

    
    
Anvisning för ansökan om överlåtelse av tillstånd eller 
del av tillstånd att använda nummer eller radiosändare 
Inledning 

  Enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får tillstånd 
eller del av tillstånd att använda nummer eller radiosändare överlåtas efter   

  medgivande från den myndighet som meddelat tillståndet. I denna anvisning 
redovisas det praktiska tillvägagångssättet för att ansöka om sådan överlåtelse.   
Definitioner 
På ansökningsblanketten och i denna anvisning menas med överlåtande part den som innehar det tillstånd ansökan avser. Med förvärvande part avses den som önskar förvärva tillståndet från överlåtande part.  

  Med nummertillstånd avses tillstånd att använda nummer ur en nationell 
nummerplan.   

  Med radiosändartillstånd avses tillstånd att använda enskild radiosändare. Tillståndet 
kan omfatta ett angivet antal sändare och kan ange position, effekt eller andra för 
användningen relevanta uppgifter.   
Med frekvenstillstånd avses tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvens-
utrymme. Tillståndet omfattar ett frekvensutrymme och ett geografiskt område.
Exempel på frekvenstillstånd är GSM och FWA. 
Inlämnande av ansökan 
En ansökan för varje tillstånd som önskas överlåtas skall ges in till Post- och 
telestyrelsen (PTS). 
Ansökan skall vara behörigen undertecknad av båda parter (överlåtande och förvärvande part).  
Sökanden bör tydligt ange vilka uppgifter som anses vara sekretessbelagda. Vidbegäran om utlämnande av allmänna handlingar kommer PTS att ta ställning till om 
sekretess skall gälla för uppgifterna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
Ansökningarnas uppställning och innehåll 
För att en ansökan skall kunna prövas av PTS krävs korrekt ifylld ansökan samt eventuell övrig information som kan vara relevant för PTS prövning av  
överlåtelsen, se exempel på bilagor nedan. 
PTS kan komma att begära in kompletterande information i de fall PTS anser att sådan information krävs för att behandla ansökan.  
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Noter 

  [1]   
Överlåtande parts organisationsnummer eller personnummer. Detta skall bekräftas med registreringsbevis eller motsvarande i de fall överlåtande part är en juridisk person  

  [2]   
Person som äger rätt att företräda överlåtande part 

  [3]   

  Förvärvande parts organisationsnummer eller personnummer. Detta skall 
bekräftas med registreringsbevis eller motsvarande i de fall förvärvande part 
är en juridisk person   

  [4]   
Person som äger rätt att företräda förvärvande part 

  [5]   
Angivelse av vilken typ av tillstånd ansökan avser. I det fall ansökan gäller 
ett frekvenstillstånd och tillstånd att använda enskilda radiosändare har 
tilldelats inom den angivna användningen, skall dessa ingå i överlåtelsen och 
anges i ansökan 

  [6]   
Tillståndsnummer för det tillstånd ansökan avser 

  [7]   
Angivelse av om ansökan gäller hela tillståndet eller del av tillståndet 

  [8]   

  I de fall ansökan avser del av tillstånd, angivelse av vilken del av tillståndet 
ansökan gäller. Detta kan även beskrivas i bilaga till ansökan   

  [9]   
Angivelse av antal bilagor till ansökan 

  [10]   
Eventuell övrig information. Kan även lämnas som bilaga till ansökan 
Bilagor till ansökan 

  Beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser kan information utöver vad som 
anges i blanketten behövas för att PTS skall kunna pröva ansökan. Nedan   
beskrivs ett par exempel på material som kan vara relevant, beroende på vilket tillstånd ansökan avser.  

  •   

  •   
Registreringsbevis, inte äldre än ett år, från Patent- och registreringsverket 
eller andra handlingar som visar vem eller vilka som är behöriga 

  firmatecknare avseende både överlåtande och förvärvande part, i de fall 
överlåtande eller förvärvande part är en juridisk person   
Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av nummertillstånd 

  Information som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd   
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  •   

  •   

  •   
Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av frekvenstillstånd 
Underlag som visar att förvärvande part har möjlighet att fullfölja de krav 
som finns beskrivna i tillståndsvillkoren för det aktuella tillståndet 
Uppgifter om ägarförhållanden och eventuella koncernstrukturer (för 
förvärvande part) 

  Annat som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd   
Prövning av ansökan 

  Prövning av inkomna ansökningar om överlåtelser av tillstånd att använda 
radiosändare eller nummer kommer att ske enligt 3 kap. 23 § lagen om elektronisk 
kommunikation.   

  Enligt 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation skall medgivande till 
överlåtelse lämnas om   

  1.   
förvärvaren uppfyller de krav som ställts på sökanden i samband med att 
tillståndet meddelades, 

  2.   
det inte finns skäl att anta att överlåtelsen inverkar menligt på 
konkurrensen, 

  3.   
överlåtelsen inte leder till ändrad användning av radiofrekvenserna, om 
denna är harmoniserad enligt bestämmelser antagna med stöd av fördraget 
Europeiska unionens funktionssätt, och 

  4.   
det inte finns något annat särskilt skäl mot det. 
Vid medgivande till överlåtelse får PTS meddela de nya eller ändrade villkor somöverlåtelsen föranleder. 
För att en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare 
eller tillstånd att använda nummer ska kunna prövas måste årsavgiften för tillståndet 
vara betald. 
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  Annat som kan vara avgörande för PTS prövning av ansökan om 
överlåtelse av aktuellt tillstånd   

  •   

  •   

  •   

  Tillstånd från Radio- och TV-verket att sända närradio eller privat 
lokalradio (för förvärvande part)   

  Kopia på eventuella certifikat som krävs för användning av radiosändaren 
(för förvärvande part)   
Exempel på bilagor till ansökan om överlåtelse av radiosändartillstånd 
Postadress: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 STOCKHOLM 
Tel: 08-678 55 00
E-mail: pts@pts.se
Vid frågor om överlåtelser kontakta PTS på något av följande sätt:     
Information om gällande lagstiftning och den prövning som genomförs av 
inkomna ansökningar finns tillgänglig på PTS hemsida http://www.pts.se. 
Frågor och information 
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