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ANSÖKAN

om tillstånd att använda
radiosändare i
yrkesfartyg
Ansökan avser1

Nytt tillstånd
Ändring av tillstånd nummer:_____________
Återkallelse/uppsägning av tillstånd nummer:_____________

Sökande2
Namn

Person- eller organisationsnummer

Adress

e-postadress
Kontaktperson 3

Postnummer

Postort

Telefon och telefax

Fakturaadress och eventuellt referensnummer (om särskild fakturaadress önskas)4

Fartyg5
Fartygets namn

Anropssignal, fylls i om den redan finns för fartyget*

Ev. fartygets tidigare namn

Fartygets storlek, längd x bredd *

………………m
Typ av fartyg

Handels

Fiske

Sjöräddning

I statlig tjänst

Fritids

…………………

* Fritidsfartyg större än 15 meter och yrkesfartyg över 5 meter gäller att de ska registreras i Sjöfartsregistret, telefon 0771-898 898,
www.transportstyrelsen.se Vid registrering erhålls anropssignal. För övriga fartyg tilldelar PTS signal.
Markera utrustning/frekvensband som ska registreras i tillståndet6
Telefoni

VHF
Flyg VHF
(118-136 MHz)
1,6 – 4 MHz

Satellit

Inmarsat B
Inmarsat C

EPIRB*

121
MHz
406
MHz

On-board
(UHF)

457/467
MHz

SART

92009500 MHz

Inmarsat M

AIS

161/162
MHz

Radio-telex
t.ex. NBDP

410-520
kHz
1,6 - 4
MHz
4 – 27,5
MHz

4 – 27,5
Inmarsat D
MHz
OBS. Nödradiosändare EPIRB ska även anmälas till Sjöräddningscentralen, JRCC, telefon: 031 - 64 80 00, www.sjofartsverket.se.
Eventuell tilldelning av MMSI-nummer7
Ja, tilldelning av MMSI-nr önskas för följande funktion/utrustning:
MMSI till en fast utrustning
MMSI till en handburen utrustning

Information om redan tilldelade Inmarsat-nummer8
Tilldelade Inmarsat-nummer:

Blankett F1-xxxxx

……….
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Övriga upplysningar9

Ansökan skickas till10

Underskrift11

Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM

Ort och datum

Tel. 08-678 55 00 Fax. 08-678 55 05
http://www.pts.se

Namnförtydligande

Blankett F1-xxxx

Namn
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Information och anvisningar till ansökan om tillstånd att använda radiosändare
på fartyg

För användning av radiosändare ombord
på fartyg krävs tillstånd. I Sverige är det
Post- och telestyrelsen (PTS) som utfärdar
dessa tillstånd.
Du ansöker om tillstånd på denna blankett.
Tillståndet är personligt och ska omfatta
alla tillståndspliktiga radiosändare som
finns ombord på fartyget.
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i
ansökan. Om uppgifter saknas eller är oklara
måste PTS begära in kompletterande
uppgifter, och då tar ansökan längre tid att
behandla.
Sändarutrustning för maritim mobil
trafik ska vara godkänd enligt de för sådan
utrustning fastställda kraven.a
Tillståndet gäller inte för utrustning som
karaktäriseras att sändning på kanal70 endast
kan stoppas manuellt på stationen (klass C),
då denna utrustning inte längre uppfyller
gällande krav.
För att använda vissa typer av radiosändare
ombord på fartyg, bl.a. på VHF området,
krävs giltigt certifikat. Certifikat krävs
inte för att söka tillstånd.
Tillståndet omfattar inte något
abonnemang för trafik över
kustradionät. Abonnemang tecknas direkt
med respektive avräkningsorgan.
Sjöassistans (SW01) lämnar upplysningar
om abonnemang genom Stockholm Radio
på telefon 08-601 79 30. Utöver SW01
finns andra, av PTS godkända,
avräkningsorgan.
PTS samarbetar med sjöräddningscentralerna och överför dagligen
a

Utrustningen ska minst uppfylla väsentliga
egenskapskrav enligt lagen (2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning eller rådets direktiv 96/98/EG
av den 20 december 1996 om marin utrustning och
relevanta standarder.

Blankett F1-xxxx

information gällande samtliga
fartygsradiotillstånd. Det är viktigt att PTS
har korrekta uppgifter gällande ägare,
anropssignal, fartygsnamn, nödradiosändare, kommunikationsmöjligheter etc.
Radiotillstånd debiteras en årlig avgift i
enlighet med PTS föreskrifter om avgifter
för användning av radiosändare.
Föreskriften är upptagen i PTS
författningssamling och finns tillgänglig på
webbadressen http://www.pts.se .
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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/fartygsnamn kan
meddelas skriftligt utan blanketten, enklast via e-post.
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.
Om ett fartyg med tillståndspliktiga radiosändare
överlåtits till någon som inte har ett gällande tillstånd,
måste den nya ägaren söka om ett sådant. Vill den
tidigare ägaren inte ha sitt tillstånd kvar, krävs en
skriftlig uppsägning.
2

Sökande

Sökande är det företag eller den person som
tillståndet ska utfärdas på.
3

Kontaktperson

Person som äger rätt att företräda tillståndshavaren.
4 Fakturaadress

Fakturaadress ifylls endast om denna är annan än
tillståndets utdelningsadress. Särskilt referensnummer
för fakturering kan anges här.
5

Fartyg

Fartygets namn och vid namnbyte anges tidigare
namn. För fritidsfartyg större än 15 meter och
yrkesfartyg över 5 meter gäller att de ska registreras i
Sjöfartsregistret, www.transportstyrelsen.se, tel.
0771-503503. Vid registrering erhålls anropssignal. För
övriga fartyg tilldelar PTS anropssignal.
6

Markera utrustning/frekvensband som ni

önskar tillstånd för

OBS. Nödradiosändare EPIRB ska även anmälas till
Sjöräddningscentralen, JRCC, telefon: 031 - 64 80 00,
www.sjofartsverket.se
7

Eventuell tilldelning av MMSI-nummer

MMSI (Maritime Mobile Service Identities) är ett
9-ställigt unikt nummer som PTS tilldelar fartyg vid
behov. MMSI-numret kan användas i ett digitalt
selektivanropssystem som kallas DSC (Digital
Selective Calling). Numret kan också användas för
EPIRB och AIS.

Blankett F1-xxxx

Handburna VHF-apparater har en egen nummerserie.
8
Information om redan tilldelade Inmarsatnummer

Här anges eventuellt redan tilldelat MMSI-nummer i
för kommunikation i Inmarsat-systemet
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, webbsida http://www.pts.se
11

Underskrift

Ansökan ska undertecknas av behörig person.

