
 

      

     
     

 

 

   

         
     

   

            

            

       

        
 

                                         
    

            
  

    

             

              

    

  

   

    

          
   

   

          
        

   

          
    

  

      
      

  

        
       

  

    

         

      

       

      

          

          
 

  

          
 

  

           

             

 

  

        

      

       

   

        
    

   

      

   

  

 

Avgifter  för  användning  av  de  vanligaste  förekommande  radiosändarna 
För  fullständig  information  om  PTS  avgifter  hänvisas  till  
PTS  föreskrifter  om  avgifter  gällande  från  den  1  januari  
2023 

Årsavgifter  för  helt  år  2023,  vilka  inkluderar  radio- och  RED-avgift  
(avgift  för  marknadskontroll): 

Om  tillståndstiden  är  kortare  än  ett  år  sker  motsvarande  reducering  av  årsavgiften. 
Total 
årsavgift 

Mobila elektroniska kommunikationstjänster, ej blocktilldelade Per sändare 228 kr 
Per bassändare eller för första 
mobila sändaren då bassändare ej 
förekommer 

531 kr 

Per mobil sändare 163 kr 
Mobilstationsnät som PTS radioplanerar där de mobila sändarna är 
undantagna från tillståndsplikt enligt PTS föreskrifter 

Per bassändare 1 260 kr 

Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband under 10 GHz Per 10 MHz 541 kr 
Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband över 10 GHz Per 50 MHz 270 kr 

Prov och demonstration, sändare för provanvändning Per tillstånd 671 kr 
Sändare för trådlös ljudöverföring, t.ex. trådlös mikrofon och 
hörseltekniska hjälpmedel 

Per sändare 
Dock högst per tillstånd 

268 kr 
2 680 kr 

Sändare för vilttelemetri Per tillstånd 274 kr 
Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med upp till fem sändare Per tillstånd 385 kr 
Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med sex eller flera sändare Per tillstånd 1 260 kr 

Sändare för amatörradio Per sändare 333 kr 

Per bassändare 531 kr 
Per mobil sändare 274 kr 

Sändare i radiobestämning Per sändare 787 kr 

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

Per tillstånd 1 277 kr 

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

Per tillstånd 1 045 kr 

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

Per tillstånd 536 kr 

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

Per tillstånd 268 kr 

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

Per tillstånd 503 kr 

Sändare i sjöfartsradio Per tillstånd 439 kr 
Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga fritidsfartyg Per tillstånd 233 kr 

Effekt över 502 W Per sändare 15 642 kr 
Effekt 3 - 502 W Per sändare 9 016 kr 
Effekt upp till 3 W Per sändare 901 kr 
Televisionssändare 

Sändare för digital sändning, blocktilldelade tillstånd, se 
avgiftsföreskriften 

120 031 kr/MHz 

Sändare i frekvensband över 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast 
belägna stationer 

Per sändare 551 kr 

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

Per sändare 822 kr 

Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz Per sändare 19 332 kr 
Sändare i jordstation i frekvensband från 14,0 GHz - 14,5 GHz och 
29,5-30 GHz 

Per sändare 661 kr 

Sändare i jordstation i övriga frekvensband Per sändare 4 358 kr 

Lägsta avgiften för tillfälligt tillstånd Per tillstånd 300 kr 
Handläggningsavgift - tillkommer vid särskild frekvensplanering Per timme 700 kr 

Landmobila kommunikationssystem 

Luftfartyg 

Mobilstationsnät som PTS radioplanerar där tillståndsplikt gäller för 
bassändare och mobil sändare 

Fartyg 

Luftfarts- och maritim radio 

Sändare i landstation i luftfartsradio och sjöfartsradio 

Televisions-/Ljudrundradiosändare 

Avgifter för tillfälliga tillstånd 

Fast radio (radiolänk) 

Jordstationer 




