
Anmälningsblankett anmälningspliktig verksamhet 
Anmälan enligt 2 kap. 1 § (2003:389) lagen om elektronisk kommunikation

Post- och Telestyrelsen
Box 5398 
102 49  STOCKHOLM  

Mer information om 

anmälningsplikten 

1. OBS: Ladda ner och spar blanketten på din dator 
2. Skriv i blåa textfält med din dator, skriv ut och underteckna manuellt.
3. Skanna in och maila till anmalningsplikt@pts.se eller skicka som vanlig 

post till PTS, Box 5398, 102 49  STOCKHOLM.
4. Bifoga aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.

1. Anmälan avser
   Nyanmälan 

  Avanmälan av anmälningspliktig verksamhet 

  Ändring av tidigare registrerade uppgifter, ange vad som ändrats: 

2. Kontaktperson för företaget
Kontaktpersonens för- och efternamn  Personnummer (ååmmdd-xxxx), om e-tjänster ska kunna användas

E-postadress till kontaktpersonen Telefon Mobiltelefon 

3. Kontaktuppgifter för företaget
Företagsnamn Organisationsnummer 

Postadress 

Postnummer Postort Land

Företagets e-postadress Företagets telefonnummer Företagets webbadress 

4. Anmälningspliktig verksamhet
Allmänna kommunikationsnät, Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster

  Radiobaserat accessnät       Fast kretskopplad samtalstjänst   Fast IP-baserad samtalstjänst 

  Annat accessnät   Mobil samtalstjänst   Internettjänst 

  Andra kommunikationsnät, Ange:   Annan allmänt tillgänglig kommunikationstjänst, Ange:

5. Start- eller slutdatum samt omsättning
Start- eller slutdatum för den 
anmälningspliktiga verksamheten 

Omsättning för hela verksamheten senast 
avslutade räkenskapsår 

Omsättning för anmälningspliktig verksamhet 
senast avslutat räkenskapsår 

6. Kort beskrivning av verksamheten och övrig information

7. Underskrift
Underskrift (firmatecknare) 

Namnförtydligande Ort och datum 

mailto:anmalningsplikt@pts.se
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/anmalningsplikt/vem-ar-anmalningspliktig/
https://www.pts.se/sv/bransch/telefoni/anmalningsplikt/vem-ar-anmalningspliktig/
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