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Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag 

från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om 
undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.  

När nya undantag från tillståndsplikt införs kan det innebära att vissa typer av 
radioanvändande som tidigare varit belagda med tillståndsplikt inte längre är 
det. Det innebär att berörda användare då inte längre behöver ansöka om 
tillstånd eller betala in avgifter till PTS.  

Ändrade villkor eller ändrade formuleringar innebär i de flesta fall ändrade 
förutsättningar för användning av undantagen. Det kan exempelvis handla om 
höjda effekter eller mindre begränsande specifikationer av 
användningsområden.  

Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska  
parter som berörs på ett betydande sätt av den nya regleringen få tillfälle att 
yttra sig över föreskrifterna och konsekvensutredningen. I bilaga 1 till 
föreskrifterna återfinns föreskrifterna indelade efter användningsområde där 
respektive remissinstans lätt kan identifiera sina intresseområden och därmed 
utvärdera PTS förslag.  

Vänligen finn bifogat föreskrifter, sändlista och konsekvensutredning. Vi är 
tacksamma om ni kan meddela oss så snart som möjligt om ni tycker att någon 
mottagare saknas på sändlistan.  

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 
30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till 
pts@pts.se. 
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Nu gällande föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, 
PTSFS 2015:4, senast ändrade genom PTSFS 2017:1, finns att söka på 
www.pts.se. I samband med att de nya föreskrifterna träder ikraft hösten 2018  
kommer föreskrifterna och tillhörande information uppdateras på PTS 
webbsida.  

Med vänlig hälsning 

Cecilia Östrand 
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