
1(3) 

 

Blankett S3 140901-1 

ANSÖKAN 
om tillstånd att använda 
radiosändare i luftfartyg 

     
 

Ansökan avser1 �Nytt tillstånd   
 �Ändring av tillstånd nr: ………………... 
 �Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: …………….  

 
Sökande2 
Namn 

                                                                      
Person- eller organisationsnummer 

                                                                         
Adress 

                                                                     
                                                                        

e-postadress 

                                                                         
Kontaktperson 3 

                                                                         
Postnummer 

                   
Postort 

                                                  
Telefon, telefax 

                                                                        
Om faktureringsadressen är en annan än ovanstående, ange adressen och eventuellt referensnummer4 

                                                                                                                                                    

 
Ägare/Innehavare5 
Sökande är 

�Ägare    
�Innehavare 

Om sökanden inte är ägare, ange ägarens namn 

                                                                                                           

 
Luftfartyg6 
Registreringsbeteckning 

SE- 
………….

 
Ange luftfartygets fabrikat och modell samt bifoga till ansökan en kopia av 
nationalitets- och registreringsbevis 

                                                                                                              

 
Viktklasser7 

 
Utrustning (ange antalet sändare för varje typ av radioutrustning som finns 

ombord)8 
Antal sändare Typ av utrustning Beskrivning, frekvensområde, anmärkning 

 HF/SSB T/R                                                                                

 VHF T/R                     

 DME  

 SSR-transponder  

 Höjdradar  

 Väderradar  

 ELT Nödradiosändare, 121,5 MHz / 243 MHz 

 ELT Nödradiosändare, 406 MHz 

 ACAS II  

   

   

   

   

 

 � 1. Segelflyg, ultralätta och experimentklassade flygplan 

 � 2. Motorflygplan, ange luftfartygets maximala startvikt (MTOW):   

       � t.o.m. 2000 kg   � > 2000 kg t.o.m. 5700 kg   � >5700 kg 



2(3) 

 

Blankett S3 140901-1 

 
Övriga upplysningar9 

 

 

 
 
Ansökan skickas till10 Underskrift11

 

Post- och telestyrelsen 
Box 5398 
102 49  STOCKHOLM 
 
Tel. 08-678 55 00   Fax. 08-678 55 05 
http://www.pts.se 

Ort och datum 

 

Namn 

 

Namnförtydligande 
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Information och anvisningar till ansökan om tillstånd att använda radiosändare 

i luftfartyg 

 
För användning av radiosändare ombord på 
svenskt luftfartyg krävs tillstånd. Post- och 
telestyrelsen (PTS) är tillståndsgivare.  
 
Du ansöker om tillstånd på denna blankett. 
Tillståndet ska omfatta alla radiosändare som 
finns ombord på luftfartyget och som inte är 
undantagna från tillståndsplikt.  
 
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i 
ansökan. Om uppgifter saknas eller är oklara 
måste PTS begära in komplettering. 
Ansökan tar då längre tid att behandla. 
 
Sändarutrustning för luftfartsradio ska 
vara godkänd enligt de för sådan utrustning 
fastställda kraven.  
 
För användning av flygradioutrustning krävs 
behörighet enligt Transportstyrelsens 
bestämmelser. 
 
Luftfartygets ägare, eller innehavare, måste 
informera PTS om ändringar som berör 
luftradiotillståndet. PTS får inte fortlöpande 
uppdaterad information från 
Transportstyrelsens luftfartygsregister. 
  
Den som har tillstånd att använda 
radiosändare debiteras en årlig avgift i 
enlighet med PTS föreskrifter. 
Föreskrifterna återfinns på webbadressen 
http://www.pts.se . 
 
 

                                                 
Första sidan 
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. Ändring av enbart adress kan meddelas på 
telefon 08-678 56 80 eller via e-post pts@pts.se. Vid 
ändring av ägare/innehavare kan en 
ansökningsblankett om överlåtelse fyllas i som finns 
tillgänglig på webbadressen http://www.pts.se. 
Alternativt ansöker den nya ägaren/innehavaren om 
ett nytt tillstånd och den tidigare ägaren/innehavaren 
återkallar sitt tillstånd. 

                                                                       
Återkallelse/uppsägning av tillstånd ska ske skriftligt 
till PTS, Box 5398, 102 49  Stockholm. Alternativt 
kan fax 08-678 5505 eller e-post pts@pts.se 
användas. Du behöver bara fylla i tillståndsnumret 
och datera och underteckna ansökan. 

2 Sökande 
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 Ägare/Innehavare 

Ange om sökande är registrerad ägare och eller 
registrerad innehavare av luftfartyget samt om annan 
ägare förekommer.  
6 Luftfartyg 
Ange luftfartygets registreringsbeteckning respektive 
dess fabrikat och modell. Bifoga till ansökan en kopia 
av nationalitets- och registreringsbevis från 
Transportstyrelsen. 

7 Viktklasser 

Viktklasserna är uppdelade på 2 huvudtyper enligt 
1. Segelflygplan, ultralätta och 

experimentklassade flygplan 
2. Motorflygplan där relevant viktklass, 

MTOW (Taximum Take-Off Weight) ska 
anges för luftfartyget.  

8 Utrustning 

För varje typ av radioutrustning, ange antalet sändare 
som finns ombord. Komplettera med övrig 
utrustning som finns ombord och som inte är 
specificerad i listan (t.ex. bärbara radiosändare). 

9 Övriga upplysningar 

Använd detta utrymme om du behöver lämna 
ytterligare information som det inte finns utrymme 
för på annan plats i ansökan. 

10 Ansökan skickas till  

Ansökan skickas till: Post- och telestyrelsen, Box 
5398, 102 49  STOCKHOLM, tel. 08-678 55 00, fax 
08-678 56 05, webbadress http://www.pts.se 

11 Underskrift 

Ansökan ska undertecknas av behörig person. 

http://www.pts.se/
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