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Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 3, 4 a, 11 och 12 §§ 

förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 

samt 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. 

Tillämpningsområde m.m. 

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om avgifter för 

– den som inkommer med en anmälan om att bedriva verksamhet enligt 

2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 

– den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om 

elektronisk kommunikation, 

– den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § 

lagen om elektronisk kommunikation, 

– den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen om 

elektronisk kommunikation, 

– den som använder radiosändare men som enligt 3 kap. 3 § lagen om 

elektronisk kommunikation är undantagen från tillståndsplikt, 

– den som ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen 

om elektronisk kommunikation, 

– den som har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen om 

elektronisk kommunikation, 

– den som ansöker om tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § 

postlagen (2010:1045), 

– den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen 

– den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 

2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 

transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 

1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk 

identifiering) och för 

– den som omfattas av artikel 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande 

paketleveranstjänster. 
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2 § Den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation är 

skyldig att anmäla sin verksamhet ska lämna uppgift om årsomsättning till Post- och 

telestyrelsen. Med årsomsättning avses i dessa föreskrifter omsättningen under 

närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av 

anmälningsplikten. 

Om uppgifter om årsomsättningen inte lämnas, eller om uppgifterna är 

bristfälliga, görs en uppskattning av årsomsättningen med ledning av anmälarens 

senaste årsredovisning. En uppskattning av årsomsättningen görs även under 

anmälarens första verksamhetsår. 

Avgifter för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om 

elektronisk kommunikation 

Handläggningsavgift 

3 § Den som inkommer med en anmälan om att bedriva verksamhet enligt 2 kap. 

1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betala en 

handläggningsavgift om 1 000 kronor. 

Årlig avgift 

4 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning som 

understiger 5 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift om 4 000 kronor. 

Om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver 

verksamheten betala en årlig avgift om 0,155 procent av årsomsättningen. 

Avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och 

påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation (beredskapsavgift) 

5 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning om 

30 000 000 kronor eller mer, ska betala en årlig avgift om högst 0,156 procent av 

årsomsättningen. 

Storleken på det totala avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda 

elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid 

fastställs av regeringen i enlighet med 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation. Den årliga avgiften kan därför slutligt komma att bestämmas till en 

lägre procentsats än vad som anges i första stycket. 

Avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen 

6 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning som 

understiger 5 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift om 100 kronor för 

marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392). 

Om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver 

verksamheten betala en årlig avgift om 0,0065 procent av årsomsättningen för 

marknadskontroll enligt radioutrustningslagen. 
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Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av 

bredbandsnät 

7 § Tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda enligt 2 kap. 

1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning 

som understiger 5 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift om 400 kronor för 

tvistlösning och tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av 

bredbandsnät. 

Om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver 

verksamheten betala en årlig avgift om 0,008 procent av årsomsättningen för 

tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. 

Avgifter för den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om 

elektronisk kommunikation 

Handläggningsavgift 

8 § Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation kan åläggas att betala en 

handläggningsavgift, om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid prövningen, 

samt vid ansökan om ändring av ett sådant tillstånd. 

Den som ansöker om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda 

radiosändare enligt 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation samt den som 

ansöker om medgivande till uthyrning av tillstånd att använda radiosändare enligt 

3 kap. 24 § samma lag, kan åläggas att betala en handläggningsavgift. 

Handläggningsavgifternas storlek framgår av bilagan till denna författning. 

9 § Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare, där tillstånds-

prövningen sker efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation, kan åläggas att betala en handläggningsavgift. 

Avgiftens storlek samt fördelningen mellan de betalningsansvariga framgår av de 

föreskrifter eller beslut som Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det 

aktuella inbjudningsförfarandet. 

Årlig avgift 

10 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betala en årlig avgift i enlighet med 

vad som framgår av bilagan till denna författning. 

För den som har tillstånd att använda radiosändare som börjar gälla under löpande 

kalenderår ska den årliga avgiften betalas med ett belopp som motsvarar återstående 

del av detta kalenderår. 

För den som har tillstånd att använda radiosändare, som inte gäller längre tid än 

sex kalendermånader, ska den årliga avgiften betalas med den del som motsvarar 

giltighetstidens längd i förhållande till ett kalenderår. 

11 § Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen 

ska betala en årlig avgift i enlighet med vad som framgår av bilagan till denna 

författning. 
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Avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen 

12 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska betala en årlig avgift för 

marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392), i enlighet med vad som 

framgår av bilagan till denna författning. 

För den som har tillstånd att använda radiosändare som börjar gälla under löpande 

kalenderår ska avgiften enligt första stycket betalas med ett belopp som motsvarar 

återstående del av detta kalenderår. 

För den som har tillstånd att använda radiosändare, som inte gäller längre tid än 

sex kalendermånader, ska avgiften enligt första stycket betalas med den del som 

motsvarar giltighetstidens längd i förhållande till ett kalenderår. 

Avgifter för den som har tillstånd att använda nummer enligt lagen om 

elektronisk kommunikation 

Handläggningsavgift 

13 § Den som ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation, där tillståndsprövningen sker efter 

allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 22 § samma lag, kan åläggas att betala en 

handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek framgår av de föreskrifter som 

Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det aktuella inbjudningsförfarandet. 

Årlig avgift 

14 § Den som har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation ska betala en årlig avgift i enlighet med vad som 

framgår av bilagan till denna författning. 

Den årliga avgiften grundas på det antal nummer samt vilken nummertyp 

tillståndshavaren innehar per den 9 januari det kalenderår som den årliga avgiften 

avser. 

Avgifter för den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt postlagen 

Ansökningsavgift 

15 § Den som ansöker om tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § 

postlagen (2010:1045) ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. 

Årlig avgift 

16 § Den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen 

(2010:1045) ska betala en årlig avgift om 

– 4 000 kronor om antalet utdelade brev, närmast föregående kalenderår, 

understeg 4 000 000, 

– högst 0,0134 kronor per utdelat brev, om antalet utdelade brev närmast 

föregående kalenderår uppgick till minst 4 000 000. 

För tillstånd som börjar gälla under löpande kalenderår ska den årliga avgiften 

betalas med ett belopp som motsvarar återstående del av detta kalenderår. 

Om avgiften fastställs under tillståndshavarens första verksamhetsår kan Post-

och telestyrelsen göra en uppskattning av antalet brev som kommer att delas ut 
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under det innevarande kalenderåret. Om uppgift om antal utdelade brev i annat fall 

saknas eller är bristfällig, kan Post- och telestyrelsen göra en uppskattning av antalet 

utdelade brev för det närmast föregående kalenderåret. 

Ett avgiftstak har fastställts i 2 § förordningen (2016:602) om finansiering av 

Post- och telestyrelsens verksamhet. Beroende på det totala antalet utdelade brev 

närmast föregående år kan den årliga avgiften för tillståndshavare därför slutligt 

komma att bestämmas till ett lägre belopp än vad som anges i första stycket. 

Avgift för obeställbara brev 

17 § De som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen 

(2010:1045) ska sammantaget betala en avgift om 270 000 kronor per 

kalendermånad för obeställbara brev som inkommer till Post- och telestyrelsen. 

Denna avgift fördelas mellan de tillståndshavare som har inkommit med minst 100 

obeställbara brev en viss kalendermånad. Fördelningen sker i förhållande till varje 

sådan tillståndshavares andel av det totala antalet inkomna obeställbara brev samma 

månad. 

18 § Utöver vad som anges i 17 § ska den som har tillstånd att bedriva post-

verksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen (2010:1045) betala en avgift för varje 

obeställbart brev som inkommer till Post- och telestyrelsen. 

Om antalet obeställbara brev under en kalendermånad uppgår till 100 eller mer är 

avgiften 17 kronor per brev. 

Om antalet obeställbara brev under en kalendermånad understiger 100 är avgiften 

25 kronor per brev. 

Den tillståndshavare som inkommer med färre än 10 obeställbara brev till Post-

och telestyrelsen under ett kalenderår betalar ingen avgift. 

Avgift för den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 

om gränsöverskridande paketleveranstjänster 

19 § Den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om 

gränsöverskridande paketleveranstjänster och som har en årsomsättning avseende 

paketleveranstjänster som understiger 10 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift 

om 500 kronor. 

Om årsomsättningen avseende paketleveranstjänster uppgår till 10 000 000 

kronor eller mer, ska den som bedriver verksamheten betala en årlig avgift om högst 

0,011 procent av årsomsättningen. 

Avgift för tillhandahållare av betrodda tjänster enligt lagen med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering 

20 § Den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt artikel 3.20 

EU:s förordning om elektronisk identifiering ska betala en årlig avgift om 25 000 

kronor. 

Den som blir sådan tillhandahållare som avses i första stycket under löpande 

kalenderår, ska betala en årlig avgift som motsvarar återstående del av detta 

kalenderår. 
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Gemensamma bestämmelser 

21 § Om Post- och telestyrelsen vid tillsyn eller efter en begäran från en som är 

anmäld finner att den anmälde inte bedriver någon verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation, upphör skyldigheten att betala årlig avgift vid utgången av 

innevarande år. 

Sker avanmälan inom 30 dagar från det datum då fakturan för årets avgift skickas 

till den som är anmäld ska ingen avgift betalas för innevarande år. 

22 § Om ett tillstånd återkallas efter beslut av Post- och telestyrelsen, upphör 

skyldigheten att betala årlig avgift vid utgången av innevarande år. Detsamma gäller 

om Post- och telestyrelsen beslutar om återkallelse av tillstånd efter att 

tillståndshavaren själv begärt det. 

Sker återkallelse av tillstånd inom 30 dagar från det datum då den första fakturan 

för årets avgift skickas till tillståndshavaren ska ingen avgift betalas för innevarande 

år. 

Med återkallelse av tillstånd avses även ändringar av tillstånd att använda 

radiosändare som innebär en minskning av antalet radiosändare och ändringar av 

tillstånd att använda nummer som innebär en minskning av antalet nummer eller 

nummerserier. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 då Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (2019:3) ska upphöra att gälla. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

DAN SJÖBLOM 

Karolina Asp 
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PTSFS 2020:6 

Bilaga 

Avgifter för tillstånd att använda radiosändare och för tillstånd att 

använda nummer 

I. Förkortningar 

I denna bilaga avses med 

CUG IC: Closed User Group Interlock Code 

DNIC: Data Network Identification Codes (datanätsidentifikationskod) 

ERMES operatörskod: European Radio Messaging System (ett personsök-

ningssystem) 

ERP: Effective Radiated Power (effektivt utstrålad effekt) 

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System (globalt regelverk för 

nödsignalering från fartyg) 

IIN: Issuer Identifier Numbers (utgivaridentiteter) 

ISPC: International Signalling Point Codes (internationella signalpunktskoder) 

MNC: Mobile Network Codes (mobila nätkoder) 

MTOW: Maximum Takeoff Weight (maximal startvikt) 

(T)MNC: TETRA Mobile Network Codes (TETRA mobila nätkoder) 

NDC: National Destination Code (nationell destinationskod) 

NSPC: National Signalling Point Codes (nationella signalpunktskoder) 

II. Avgifter för tillstånd att använda radiosändare 

A. Handläggningsavgift enligt 8 § uppgår till 700 kronor per timme. 

B. Årliga avgifter för tillstånd enligt 10 § första stycket och årliga avgifter för 

marknadskontroll enligt 12 § första stycket följer av punkterna 1–2 nedan. 

Årliga avgifter för tillstånd att använda radiosändare som inte gäller längre 

tid än sex kalendermånader uppgår som lägst till 300 kronor (280 kronor 

avser avgift för tillstånd och 20 kronor avser avgift för marknadskontroll). 

7 



1. Tillstånd att använda 

radiosändare inom ett 

visst frekvensutrymme 

Årlig avgift för tillstånd att använda radiosändare 

inom ett visst frekvensutrymme för elektroniska 

kommunikationstjänster. 

Årlig avgift per kalenderår = Tilldelad bandbredd i 

MHz * Pris per MHz * Tjänstenyckel * 

Fördelningsnyckel 

Pris per MHz: 

Den årliga avgiften uppgår som lägst till 200 kronor 

oavsett bandbredd. 

Tjänstenyckel för tillstånd att använda radiosändare inom 

ett visst frekvensutrymme för elektroniska 

kommunikationstjänster i hela landet eller i en enskild 

kommun. 

Hela landet 

Över 600 000 personer 

400 000–599 999 personer 

200 000–399 999 personer 

100 000–199 999 personer 

50 000–99 999 personer 

25 000–49 999 personer 

12 500–24 999 personer 

0–12 499 personer 

Fördelningsnyckel för tillstånd att använda 

radiosändare inom ett visst frekvensutrymme för 

elektroniska kommunikationstjänster. 

0–1 GHz 

1–3 GHz 

3–10 GHz 

10–20 GHz 

20–30 GHz 

111 856 kronor 

1 

0,081 

0,051 

0,029 

0,013 

0,00764 

0,00382 

0,00191 

0,00095 

0,6 

0,28 

0,06 

0,03 

0,02 
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30–40 GHz 

40–50 GHz 

50–60 GHz 

60–70 GHz 

70- GHz 

Årlig avgift för marknadskontroll för användning av 

radiosändare inom ett visst frekvensutrymme för 

elektroniska kommunikationstjänster. 

0,01 

0,005 

0,0025 

0,00125 

0,000625 

3,3 procent av den 

årliga avgiften per 

tillstånd att använda 

radiosändare 
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2. Tillstånd att använda viss radiosändare 

Årlig avgift för tillstånd att använda 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470-694 MHz, 703-713 MHz och 758-

768 MHz 

Årlig avgift per kalenderår = Tilldelad bandbredd i 

MHz * Pris per MHz * Tjänstenyckel * 

Fördelningsnyckel 

Pris per MHz. 111 856 kronor 

Tjänstenyckel för televisionssändare i frekvensbanden 

470–694 MHz, 703–713 MHz och 758–768 MHz för 

digital sändning i hela landet. 

Hela landet 
1 

Fördelningsnyckel för tillstånd för användning av 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470–694 MHz, 703–713 MHz och 

758–768 MHz. 

0–1 GHz 0,6 

Årlig avgift för marknadskontroll för användning av 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470–694 MHz, 703–713 MHz och 

758–768 MHz. 

3,3 procent av den årliga 

avgiften per tillstånd att 

använda radiosändare 
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Årliga avgifter för övriga radiosändare 

Mobilstationsnät för mobila elektroniska 

kommunikationstjänster som inte är tilldelade för att 

användas inom ett visst frekvensutrymme 

213 kronor per 

bassändare (202 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 11 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen 

radioplanerar där tillståndsplikt gäller för bassändare 

och mobil sändare 

496 kronor per 

bassändare (479 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) eller 

för första mobila 

sändaren då bassändare 

inte förekommer 

153 kronor per mobil 

sändare (142 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 11 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen 

radioplanerar där terminalerna är undantagna från 

tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens 

föreskrifter 

1 177 kronor per 

bassändare (1 145 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 32 kronor avser 

avgift för marknads-

kontroll) 

Prov och demonstration, sändare enbart för 

provanvändning på av Post- och telestyrelsen 

förutbestämda frekvenser upp till 461 MHz 

627 kronor per tillstånd 

(600 kronor avser avgift 

för tillstånd och 27 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i trådlös mikrofon 251 kronor per sändare 

(240 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll), dock 

högst 2 510 kronor per 

tillstånd (2 400 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 110 kronor avser 

avgift för marknads-

kontroll) 

Sändare för vilttelemetri 257 kronor per tillstånd 

(246 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med upp till 

fem sändare på för ändamålet speciellt avsatta 

frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för 

frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för 

frekvenser under 50 MHz 

360 kronor per tillstånd 

(349 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med sex 

eller flera sändare på för ändamålet speciellt avsatta 

frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för 

frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för 

frekvenser under 50 MHz 

1 177 kronor per tillstånd 

(1 145 kronor avser 

avgift för tillstånd och 32 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare för amatörradio 311 kronor per sändare 

(300 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 

startvikt (MTOW) 

över 5 700 kg 

1 194 kronor per tillstånd 

(1 145 kronor avser 

avgift för tillstånd och 49 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 977 kronor per tillstånd 

startvikt (MTOW) över (938 kronor avser avgift 

2 000 kg dock högst 5 700 kg för tillstånd och 39 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 501 kronor per tillstånd 

startvikt (MTOW) av högst 2 000 kg (479 kronor avser avgift 

för tillstånd och 22 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Övriga (exempelvis segelflygplan, motorseglare, 251 kronor per tillstånd 

ballonger, ultralätta flygplan, hembyggen samt (240 kronor avser avgift 

bärbara sändare i luftfartsradio) för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i landstation i luftfartsradio och sjöfartsradio 496 kronor per 

bassändare (479 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

257 kronor per mobil 

sändare (240 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för marknads-

kontroll) 

Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga fartyg 469 kronor per tillstånd 

utrustade enligt GMDSS (458 kronor avser avgift 

eller övriga fartyg i yrkesmässig trafik för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i sjöfartsradio 410 kronor per tillstånd 

(399 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga 218 kronor per tillstånd 

fritidsfartyg (207 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för 736 kronor per sändare 

bestämning av position, hastighet eller andra (709 kronor avser avgift 

kännetecken hos ett föremål med ledning av för tillstånd och 27 

radiovågornas utbredningsegenskaper kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 14 595 kronor per 

samt ljudrundradiosändare med en effekt över 500 W sändare (14 322 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 273 kronor avser 

avgift för marknads-

kontroll) 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 8 414 kronor per sändare 

samt ljudrundradiosändare med en effekt mellan 3– (8 250 kronor avser 

500 W avgift för tillstånd och 

164 kronor avser avgift 

för marknadskontroll) 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 841 kronor per sändare 

samt ljudrundradiosändare med en effekt upp till 3 W (824 kronor avser avgift 

för tillstånd och 

17 kronor avser avgift 

för marknadskontroll) 

Sändare i frekvensband över 10 GHz i 490 kronor per sändare 

radiolänkförbindelse i fast belägna stationer (479 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i 752 kronor per sändare 

radiolänkförbindelse i fast belägna stationer (720 kronor avser avgift 

för tillstånd och 32 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz 

Sändare i jordstation i frekvensband från 14–14,5 GHz 

och 29,5–30 GHz 

Sändare i jordstation i övriga frekvensband 

Annan sändare, som inte nämnts ovan och som inte är 

undantagen från tillståndsplikt enligt Post- och 

telestyrelsens föreskrifter 

18 034 kronor per 

sändare (17 761 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 273 kronor avser 

avgift för mark-

nadskontroll) 

617 kronor per sändare 

(600 kronor avser avgift 

för tillstånd och 17 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

4 065 kronor per sändare 

(4 011 kronor avser 

avgift för tillstånd och 54 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

251 kronor per sändare, 

(240 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll), dock 

högst 2 510 kronor per 

tillstånd (2 400 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 110 kronor avser 

avgift för marknads-

kontroll) 

C. Årlig avgift för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt samt för 

den verksamhet Försvarets materielverk bedriver på uppdrag av 

Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt, enligt 11 §, uppgår 

sammanlagt till 1 500 000 kronor. 

Avgiften fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till det 

arbete som respektive myndighet föranleder för Post- och telestyrelsen. 

D. Årlig avgift för Polisen, enligt 11 §, uppgår till 763 889 kronor. 
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III. Avgifter för tillstånd att använda nummer 

Årliga avgifter för tillstånd att använda nummer, 

enligt 13 §, följer av punkterna 1–4 nedan. 

1. Geografiska nummer 

Abonnentnummer för riktnummerområdena 

08 (Stockholm), 031 (Göteborg) 

och 040 (Malmö) 

Abonnentnummer för övriga riktnummerområden 

2. Icke-geografiska nummer 

Frisamtalsnummer, betalteletjänster, 

massanropstjänster, tjänster med delad kostnad, 

mobilnummer, personliga nummer, nummer för 

geografiskt oberoende tjänster, samt nummer för 

operatörsspecifika tjänster. För operatörsspecifika 

tjänster baseras avgiften på 0+9 siffror oavsett 

nummerlängd. 

Personsökningsnummer, telematiktjänster samt mobila 

bredbandstjänster 

3. Korta nummer 

Operatörsprefix, nationella företagsnummer ur 90-serien 

och nummer ur 11-serien 

för nummerupplysning, hälso- och sjukvårdsupplysning 

samt polis, m.m. 

Tresiffriga dirigeringsadresser (NDC) 

4. Nummer ur tekniska planer 

Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet, MNC, ISPC 

samt IIN 

DNIC, ERMES operatörskod, CUG IC samt (T)MNC) 

NSPC som omfattas av Post- och telestyrelsens 

föreskrifter (2003:4) om tillstånd 

för användning av kapacitet ur tekniska planer, ändrade 

genom PTSFS 2006:6 

0,35 kronor per nummer 

0,15 kronor per 

nummer 

0,15 kronor per 

nummer 

0,05 kronor per 

nummer 

10 000 kronor per 

prefix/ nummer 

50 000 kronor per 

adress 

10 000 kronor per 

nummer 

1 000 kronor per 

nummer 

100 kronor per 

nummer 
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