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Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter;

PTSFS 2010:6
Utkom från trycket
den 11 november 2010

beslutade den 3 november 2010.
Med stöd av 11 § förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och
telestyrelsens verksamhet samt 17 och 37 §§ förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1§

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om avgifter
– den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation,
– den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen
om elektronisk kommunikation,
– den som ansöker om 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 har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen om
elektronisk kommunikation,
– den som ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 §
lagen om elektronisk kommunikation,
– tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning
för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk
kommunikation, den som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma
lag och den som använder radiosändare men som enligt lagen är undantagen
från tillståndsplikt,
– den som har tillstånd att bedriva postverksamhet som gäller
postbefordran (postbefordringsföretag) enligt postlagen (2010:1045), samt för
– den som efter anmälan till Post- och telestyrelsen enligt 8 § lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer avser att utfärda
kvalificerade certifikat till allmänheten (certifikatutfärdare).

1

Verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk
kommunikation
2§
Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 §
lagen om elektronisk kommunikation ska betala årsavgift.
Om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser understiger
5 000 000 kr uppgår årsavgiften till 1 000 kr.
Om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser är lika stor
eller överstiger 5 000 000 kr är årsavgiften 0,14 procent av årsomsättningen i
den verksamhet som anmälan avser.
Om anmälan kommer in till Post- och telestyrelsen under löpande
kalenderår ska en handläggningsavgift om 1 000 kr betalas.
Vad som avses med årsomsättning anges i 23 §.
Beredskapsavgift
3§
Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 §
lagen om elektronisk kommunikation ska betala en avgift för finansiering av
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk
kommunikation.
Årsavgiften är för helt år 0,150 procent av årsomsättningen i den
verksamhet som anmälan avser. Det totala avgiftsuttaget får dock aldrig vara
högre än vad som anges i det årliga regleringsbrevet. Om årsomsättningen
understiger 30 000 000 kr ska ingen avgift betalas.
Vad som avses med årsomsättning anges i 23 §.

Användning av radiosändare
4§
Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 §
lagen om elektronisk kommunikation ska betala årsavgift från den tidpunkt då
tillståndet börjar gälla. Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår
ska avgift betalas för den del av året som tillståndet omfattar.
Om tillståndet gäller kortare tid än tolv månader ska avgiften beräknas
på grundval av årsavgiften i förhållande till tillståndstidens längd. Den sammanlagda avgiften för tillståndet och avgiften för tillsyn enligt 12 § andra
stycket ska dock fastställas till minst 300 kr.
5§
Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3
kap. 6 § lagen om elektronisk kommunikation ska betala en
handläggningsavgift om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid
prövningen av en ansökan att använda radiosändare eller en ansökan om
ändring eller överlåtelse av ett sådant tillstånd.
Post- och telestyrelsen avgör om ändringen är av sådan omfattning att
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det är fråga om ett nytt tillstånd.
6§
Post- och telestyrelsen får ta ut en handläggningsavgift av den som
ansöker om tillstånd att använda radiosändare om tillståndsprövningen sker
efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 7-8 §§ lagen om elektronisk
kommunikation. Handläggningsavgiftens storlek, på vilka sökanden avgiften
ska fördelas och hur den debiteras framgår av föreskrifter eller beslut som
Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det aktuella
inbjudningsförfarandet.
7§
Avgifterna framgår av bilagan till denna författning, med undantag
för avgifter enligt 6 §.

Avgifter för Försvarsmakten,
materielverk och Polisen

Försvarets

radioanstalt,

Försvarets

8§
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk
och Polisen ska betala årsavgift i enlighet med bilagan till denna författning.

Tillstånd att använda nummer
9§
Den som har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 § lagen
om elektronisk kommunikation ska betala årsavgift. Av bilagan till denna
författning framgår hur stor årsavgiften är för tillstånd att använda nummer.
Årsavgiften grundas på det antal nummer tillståndshavaren innehar den
9 januari det året (avgiftsåret).
10 §
Post- och telestyrelsen får ta ut en handläggningsavgift av den som
ansöker om tillstånd att använda nummer om tillståndsprövningen sker efter
allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 22 § lagen om elektronisk
kommunikation. Handläggningsavgiftens storlek, på vilka sökanden avgiften
ska fördelas och hur den debiteras framgår av de föreskrifter som Post- och
telestyrelsen meddelar om det aktuella inbjudningsförfarandet.

Tillsyn enligt lagen om radio- och teleterminalutrustning
Avgifter för verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk
kommunikation
11 §
Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om
elektronisk kommunikation ska betala årsavgift för tillsyn enligt lagen om
radio- och teleterminalutrustning. Årsavgiften är
– 100 kr om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser
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understiger 5 000 000 kr,
– 0,004 procent av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan
avser om årsomsättningen är lika med eller överstiger 5 000 000 kr.
Om anmälan kommer in till Post- och telestyrelsen under löpande
kalenderår ska avgift om 100 kr betalas. Vad som avses med årsomsättning
anges i 23 §.

Avgifter för tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk
kommunikation
12 §
Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om
elektronisk kommunikation ska, från den tidpunkt då tillståndet börjar gälla,
betala årsavgift för tillsyn enligt lagen om radio- och teleterminalutrustning.
Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår ska avgift betalas för den
del av året som tillståndet omfattar.
Om tillståndet gäller kortare tid än tolv månader ska avgiften beräknas
på grundval av årsavgiften i förhållande till tillståndstidens längd. Den
sammanlagda avgiften för tillståndet enligt 4 § andra stycket och avgiften för
tillsynen ska dock fastställas till minst 300 kr.
13 §

Avgifternas storlek framgår av bilagan till denna författning.

Avgifter för Försvarsmakten,
materielverk och Polisen

Försvarets

radioanstalt,

Försvarets

14 §
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk
och Polisen ska betala årsavgift i enlighet med bilagan till denna författning.

Postverksamhet
15 §
Postbefordringsföretag ska betala årsavgift från den tidpunkt
tillståndet börjar gälla. Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår
ska avgift betalas för den del av året som tillståndet omfattar.

16 §
Postbefordringsföretag ska betala en avgift för obeställbara brev
som sänds in till Post- och telestyrelsen.
Avgiften erläggs som grundavgift och delavgift, eller som särskild
avgift.
Om antalet insända brev för ett postbefordringsföretag inte uppgår till
tio under ett kalenderår erläggs ingen avgift.
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17 §
Årsavgiften beräknas på grundval av postbefordringsföretagets förmedling av adresserade brevförsändelser närmast föregående kalenderår och
uppgår till
– 3 600 kr om förmedlingen av försändelser understeg 1 000 000
försändelser,
– 12 400 kr om förmedlingen av försändelser var lika med 1 000 000
försändelser eller upp till 3 000 000 försändelser,
– 25 900 kr om förmedlingen av försändelser var lika med 3 000 000
försändelser eller upp till 5 511 000 försändelser,
– 470 kr per 100 000 försändelser om förmedlingen var lika med eller
översteg 5 511 000 försändelser.
Om årsavgiften ska fastställas för tillståndshavares första verksamhetsår
eller om uppgift om antal förmedlade försändelser saknas eller är bristfälliga
uppskattar Post- och telestyrelsen antal förmedlade försändelser.
Årsavgiften kan sättas ned om den är uppenbart oskälig med hänsyn till
omfattningen av den tillsyn som postbefordringsföretagets verksamhet
fordrar.
18 §
Grundavgiften för obeställbara brev uppgår till totalt 260 000 kr
per månad. Om fler än ett postbefordringsföretag sänder in obeställbara brev
till Post- och telestyrelsen ska den angivna grundavgiften fördelas mellan
företagen i förhållande till varje företags andel av det totala antalet insända
brev den aktuella månaden.
19 §
Delavgiften för obeställbara brev uppgår till 15 kr för varje insänt
obeställbart brev.
20 §
Om antalet insända brev från ett postbefordringsföretag inte
uppgår till 100 per månad ska företaget endast betala särskild avgift. Särskild
avgift för obeställbara brev uppgår till 25 kr per insänt brev.
21 §
Avgiften för obeställbara brev debiteras i efterskott för
kalendermånad. Om avgiften för ett företag en viss månad understiger 235 kr
sker debiteringen vid det senare tillfälle då avgifterna sammanlagt uppgår till
detta belopp, eller senast februari i kommande kalenderår.

Kvalificerade elektroniska signaturer
22 §
En certifikatutfärdare som är anmäld enligt 8 § lagen om
kvalificerade elektroniska signaturer ska betala årsavgift om 5 000 kr för helt
år.
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Allmänt om debitering
23 §
Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående
räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 2 kap.
1 § lagen om elektronisk kommunikation. Om avgiften fastställs under
anmälarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättningen i
annat fall saknas eller är bristfälliga, kommer Post- och telestyrelsen att göra
en uppskattning av årsomsättningen.
24 §
Den första årsavgiften debiteras när ett tillstånd att använda
radiosändare meddelas av Post- och telestyrelsen.
Påföljande årsavgifter debiteras för helt kalenderår, i regel under
avgiftsårets sex första månader.
För nummertillstånd debiteras årsavgiften i samband med avstämningen
enligt 9 §.
Debitering av årsavgiften för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt,
Försvarets materielverk och Polisen sker i särskild ordning.
Handläggningsavgift enligt 5 § i denna föreskrift debiteras i samband
med att en ansökan om tillstånd att använda radiosändare prövas eller när en
anmälan enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation inkommer
under året.
25 §
Om de sammanlagda årsavgifterna för ett avgiftsområde överstiger
hundra basbelopp kan den avgiftsskyldige få debiteringen uppdelad på högst
fyra tillfällen.
Avgiftsområdena är: tillstånd för postverksamhet, tillstånd för
radiosändare, tillstånd för nummer och anmälningspliktig verksamhet.
Med basbelopp avses det basbelopp som gäller för avgiftsåret enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
26 §
Om ett tillstånd återkallas efter beslut av Post- och telestyrelsen
upphör skyldigheten att betala årsavgift vid utgången av avgiftsåret.
Detsamma gäller om verksamhet som är avgiftspliktig upphör och
tillståndshavaren har anmält detta till Post- och telestyrelsen.
Inkommer tillståndshavaren med en skriftlig begäran om återkallelse av
tillstånd eller en anmälan om att verksamheten upphör till Post- och
telestyrelsen inom 30 dagar från det datum som framgår av den första
utskickade fakturan avseende det aktuella avgiftsåret upphör skyldigheten att
betala årsavgift för avgiftsåret
Med återkallelse av ett tillstånd att använda radiosändare enligt denna
paragraf avses även sådan ändring av tillståndet, som innebär en minskning av
antalet radiosändare.
Med återkallelse av tillstånd att använda nummer enligt denna paragraf
avses även sådan ändring av tillståndet som innebär en minskning av antalet
nummerserier.
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27 §
För att en ansökan om tillstånd att använda nummer ska kunna
prövas ska tillståndshavaren inte ha några tidigare fakturerade årsavgifter som
förfallit till betalning för eventuella andra nummertillstånd.
28 §
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.
Vid överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare eller nummer
tillgodoräknas den nye innehavaren de för året betalda avgifterna.
29 §
Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i fakturan skickar
Post- och telestyrelsen en betalningspåminnelse. En påminnelseavgift enligt
förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. och
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) ska i detta fall erläggas.
30 §
Erlagd avgift återbetalas inte utom i sådana fall som avses i 26 §
andra stycket. Om det sammanlagda beloppet understiger 2 000 kr återbetalas
det dock inte.
31 §
För avgifter som bestämts enligt dessa föreskrifter gäller
bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130).

_________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011, då Post och
telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2009:2, ändrade genom PTSFS 2010:3) om
avgifter ska upphöra att gälla.
På Post- och telestyrelsens vägnar
GÖRAN MARBY

Tord Pettersson
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ANVÄNDNING AV RADIOSÄNDARE

PTSFS 2010:6
Bilaga

A.

Handläggningsavgiften enligt 5 § är 680 kr per timme

B.

Årsavgifter för helt år:

1. Tillstånd att använda radiosändare inom ett
visst frekvensutrymme
Tillstånd att använda radiosändare inom ett visst
frekvensutrymme för elektroniska
kommunikationstjänster.
Årsavgift för helt år = Tilldelad bandbredd i MHz *
Pris per MHz * Tjänstenyckel * Fördelningsnyckel

Pris per MHz.
95 000 kr
Minimiavgiften är 200 kr oavsett bandbredd.

Tjänstenyckel för tillstånd att använda radiosändare
inom ett visst frekvensutrymme för elektroniska
kommunikationstjänster i en kommun.
Hela landet

1

Över 600 000 personer

0,081

400 000-599 999 personer

0,051

200 000-399 999 personer

0,029

100 000-199 999 personer

0,013

50 000-99 999 personer

0,00764

25 000-49 999 personer

0,00382

12 500-24 999 personer

0,00191

0-12 499 personer

0,00095
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Fördelningsnyckel för tillstånd att använda
radiosändare inom ett visst frekvensutrymme för
elektroniska kommunikationstjänster.

0-1 GHz

0,6

1-3 GHz

0,28

3-10 GHz

0,06

10-20 GHz

0,03

20-30 GHz

0,02

30- GHz

0,01

2. Tillstånd att använda viss radiosändare
Tillstånd för användning av televisionssändare för
digital sändning i frekvensbandet 470-790 MHz.
Årsavgift för helt år = Tilldelad bandbredd i MHz *
Pris per MHz * Tjänstenyckel * Fördelningsnyckel

Pris per MHz.
Tjänstenyckel för televisionssändare i
frekvensbandet 470-790 MHz för digital sändning i
hela landet

95 000 kr

1

Fördelningsnyckel gällandes för tillstånd för
användning av televisionssändare för digital
sändning i frekvensbandet 470-790 MHz.

0-1 GHz

0,6

Mobilstationsnät för mobila elektroniska
kommunikationstjänster som inte är blocktilldelat

165 kr per bassändare
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Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen
radioplanerar där tillståndsplikt gäller för
bassändare och mobil sändare

400 kr per bassändare
eller för första mobila
sändaren då bassändare inte
förekommer
105 kr per mobil sändare

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen
radioplanerar där de mobila sändarna är undantagna
från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens
föreskrifter

1 000 kr per bassändare

Prov och demonstration, sändare enbart för
provanvändning

520 kr per tillstånd

Sändare i trådlös mikrofon

210 kr per sändare, dock
högst 2 100 kr per tillstånd

Sändare för vilttelemetri

210 kr per tillstånd

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

300 kr per tillstånd

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

1 000 kr per tillstånd

Experimentsändare för amatörradio

260 kr per sändare

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal
startvikt (MTOW) över 5 700 kg

1 000 kr per tillstånd

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal
startvikt (MTOW) över 2 000 kg dock högst 5 700
kg

820 kr per tillstånd

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal
startvikt (MTOW) av högst 2 000 kg

420 kr per tillstånd

Övriga (segelflygplan, motorseglare, ballonger,
ultralätta flygplan, hembyggen samt bärbara sändare
i luftfartsradio)

210 kr per tillstånd

Sändare i landstation i luftfartsradio och
sjöfartsradio

420 kr per bassändare
210 kr per mobil sändare
10

Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga
fartyg utrustade enligt GMDSS eller övriga fartyg i
yrkesmässig trafik

400 kr per tillstånd

Bärbara sändare i sjöfartsradio

350 kr per tillstånd

Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga
fritidsfartyg

180 kr per tillstånd

Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för
bestämning av position, hastighet eller andra
kännetecken hos ett föremål med ledning av
radiovågornas utbredningsegenskaper

620 kr per sändare

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240 MHz
samt ljudrundradiosändare med en effekt över 500
W

12 500 kr per sändare

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240 MHz
samt ljudrundradiosändare med en effekt mellan 3500 W

7 200 kr per sändare

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240 MHz
samt ljudrundradiosändare med en effekt upp till 3
W

720 kr per sändare

Sändare i frekvensband över 10 GHz
radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

400 kr per sändare

Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i
radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

600 kr per sändare

Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz

15 500 kr per sändare

Sändare i jordstation i frekvensband från 14,0 GHz
till 14,5 GHz och 29,5-30 GHz

520 kr per sändare

Sändare i jordstation i övriga frekvensband

3 500 kr per sändare

Annan sändare, som inte nämnts ovan och som inte
är undantagen från tillståndsplikt enligt Post- och
telestyrelsens föreskrifter

210 kr per sändare, dock
högst 2 100 kr per tillstånd

C.
Årsavgiften för Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt samt för Försvarets materielverk för den verksamhet som
Materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets
radioanstalt är 1 200 000 kr.
Avgiften ska fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till
det arbete som enligt Post- och telestyrelsens bedömning respektive
myndighet föranleder för Post- och telestyrelsen.
D.

Årsavgiften för Polisen är 1 200 000 kr.
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TILLSYN ENLIGT LAGEN OM RADIO- OCH TELETERMINALUTRUSTNING
A. Handläggningsavgiften enligt 5 § är 20 kr per timme
B.

Årsavgifter för helt år:

1. Tillstånd att använda radiosändare inom
ett visst frekvensutrymme
Tillstånd att använda radiosändare inom ett
visst frekvensutrymme för elektroniska
kommunikationstjänster.

3 procent av årsavgiften
per tillstånd

2. Tillstånd att använda viss radiosändare

Tillstånd för användning av televisionssändare
för digital sändning i frekvensbandet 470-790
MHz
Mobilstationsnät för mobila elektroniska
kommunikationstjänster som inte är
blocktilldelat
Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen
radioplanerar där tillståndsplikt gäller för
bassändare och mobil sändare

3 procent av årsavgifte
per tillstånd
10 kr per bassändare

15 kr per bassändare
eller för första mobila
sändaren då bassändare inte
förekommer
10 kr per mobil sändare

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen
radioplanerar där de mobila sändarna är
undantagna från tillståndsplikt enligt Post- och
telestyrelsens föreskrifter

30 kr per bassändare

Prov och demonstration, sändare enbart för
provanvändning

25 kr per tillstånd

Sändare i trådlösa mikrofoner
Sändare för vilttelemetri

10 kr per sändare, dock
högst 100 kr per tillstånd
10 kr per tillstånd
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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

10 kr per tillstånd

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

30 kr per tillstånd

Experimentsändare för amatörradio

10 kr per sändare

Sändare i flygplan och helikoptrar med en
maximal startvikt (MTOW) över 5 700 kg

45 kr per tillstånd

Sändare i flygplan och helikoptrar med en
maximal startvikt (MTOW) över 2 000 kg dock
högst 5 700 kg

35 kr per tillstånd

Sändare i flygplan och helikoptrar med en
maximal startvikt (MTOW) av högst 2 000 kg

20 kr per tillstånd

Övriga (segelflygplan, motorseglare, ballonger,
ultralätta flygplan, hembyggen samt bärbara
sändare i luftfartsradio)

10 kr per tillstånd

Sändare i landstation i luftfartsradio och
sjöfartsradio

15 kr per bassändare

Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga
fartyg utrustade enligt GMDSS eller övriga
fartyg i yrkesmässig trafik

10 kr per tillstånd

Bärbara sändare i sjöfartsradio

10 kr per tillstånd

Sändare i sjöfartsradio ombord på icke
radiopliktiga fritidsfartyg

10 kr per tillstånd

Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för
bestämning av position, hastighet eller andra
kännetecken hos ett föremål med ledning av
radiovågornas utbredningsegenskaper

25 kr per sändare

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240
MHz samt ljudrundradiosändare med en effekt
över 500 W

250 kr per sändare

15 kr per mobil sändare

13

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240
MHz samt ljudrundradiosändare med en effekt
mellan 3-500 W

150 kr per sändare

Televisionssändare i frekvensbandet 174-240
MHz samt ljudrundradiosändare med en effekt
upp till 3 W

15 kr per sändare

Sändare i frekvensband över 10 GHz
radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

10 kr per sändare

Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i
radiolänkförbindelse i fast belägna stationer

30 kr per sändare

Sändare i jordstation i frekvensband under
10 GHz

250 kr per sändare

Sändare i jordstation i frekvensband från
14,0 GHz till 14,5 GHz

15 kr per sändare

Sändare i jordstation i övriga frekvensband

50 kr per sändare

Annan sändare, som inte nämnts ovan och som
inte är undantagen från tillståndsplikt enligt
Post- och telestyrelsens föreskrifter

10 kr per sändare, dock
högst 100 kr per tillstånd

C.
Årsavgiften för Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt samt för Försvarets materielverk för den verksamhet som
Materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets
radioanstalt är 20 000 kr.
Avgiften ska fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till
det arbete som enligt Post- och telestyrelsens bedömning respektive
myndighet föranleder för Post- och telestyrelsen.
D.

Årsavgiften för Polisen är 20 000 kr.
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ANVÄNDNING AV NUMMER
Årsavgifter för helt år:
1.
Geografiska och icke-geografiska
nummer (abonnentnummer, frisamtalsnummer, betalteletjänster, tjänster med delad
kostnad, mobilnummer, personsökningsnummer, personliga nummer, nummer för geografiskt oberoende tjänster, telematiktjänster
samt nummer för operatörsspecifika tjänster
där avgiften baseras på 0+9 siffror oavsett
nummerlängd m.m.)

0,35 kr per nummer för
riktnummerområdena 08
(Stockholm), 031 (Göteborg) och 040 (Malmö)

2.
Korta nummer (operatörsprefix,
tresiffriga dirigeringsadress och nummer ur
11-serien för nummerupplysning, hälso- och
sjukvårdsupplysning samt polis, m.m.)

35 000 kr per
operatörspre-fix

0,05 kr per nummer för
telematiktjänster och personsökningsnummer
0,15 kr per övrigt
nummer.

50 000 kr per tresiffrig
dirigeringsadress (NDC)
10 000 kr per nummer
för nummer ur 11-serien

3.
Nummer ur tekniska planer
(dirigeringsprefix vid nummerportabilitet,
DNIC, MNC, ISPC, ERMES operatörskod,
IIN, CUG IC, (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

10 000 kr per nummer
100 kr per nummer för
NSPC
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