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Post- och telestyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (2016:602) om
finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet samt 11 kap. 1 § förordningen
(2022:511) om elektronisk kommunikation att 1-9, 11, 12 och 20 §§ ska ha följande
lydelse.
Tillämpningsområde m.m.
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om avgifter för
– den som inkommer med en anmälan om att bedriva verksamhet enligt
2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation,
– den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen om
elektronisk kommunikation,
– den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 §
lagen om elektronisk kommunikation,
– den som har 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 ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 4 kap. 3 § lagen
om elektronisk kommunikation,
– den som har tillstånd att använda nummer enligt 4 kap. 3 § lagen om
elektronisk kommunikation,
– den som ansöker om tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 §
postlagen (2010:1045),
– den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen
– den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli
2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska
transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk
identifiering) och för
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– den som omfattas av artikel 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande
paketleveranstjänster.
2 § Den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation är
skyldig att anmäla sin verksamhet ska lämna uppgift om årsomsättning till Post- och
telestyrelsen. Med årsomsättning avses i dessa föreskrifter omsättningen under
närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av
anmälningsplikten.
Om uppgifter om årsomsättningen inte lämnas, eller om uppgifterna är
bristfälliga, görs en uppskattning av årsomsättningen med ledning av anmälarens
senaste årsredovisning. En uppskattning av årsomsättningen görs även under
anmälarens första verksamhetsår.
Avgifter för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om
elektronisk kommunikation
Handläggningsavgift
3 § Den som inkommer med en anmälan om att bedriva verksamhet enligt 2 kap.
1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska betala en
handläggningsavgift om 1 000 kronor.
Avgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och
påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation (beredskapsavgift)
4 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning om
30 000 000 kronor eller mer, ska betala en årlig avgift om högst 0,173 procent av
årsomsättningen.
Avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen
5 § Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning som
understiger 5 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift om 100 kronor för
marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392).
Om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver
verksamheten betala en årlig avgift om 0,0065 procent av årsomsättningen för
marknadskontroll enligt radioutrustningslagen.
Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av
bredbandsnät
6 § Tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som är anmälda enligt 2 kap.
1 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation och som har en årsomsättning
som understiger 5 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift om 400 kronor för
tvistlösning och tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av
bredbandsnät.
Om årsomsättningen uppgår till 5 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver
verksamheten betala en årlig avgift om 0,0077 procent av årsomsättningen för
tvistlösning och tillsyn enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.
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Avgifter för den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om
elektronisk kommunikation
Handläggningsavgift
7 § Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation kan åläggas att betala en
handläggningsavgift, om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid prövningen,
samt vid ansökan om ändring av ett sådant tillstånd.
Den som ansöker om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda
radiosändare enligt 3 kap. 25 § lagen om elektronisk kommunikation samt den som
ansöker om medgivande till uthyrning av tillstånd att använda radiosändare enligt
3 kap. 28 § samma lag, kan åläggas att betala en handläggningsavgift.
Handläggningsavgifternas storlek framgår av bilagan till denna författning.
8 § Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare, där tillståndsprövningen sker efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 10 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation, kan åläggas att betala en
handläggningsavgift.
Avgiftens storlek samt fördelningen mellan de betalningsansvariga framgår av de
föreskrifter eller beslut som Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det
aktuella inbjudningsförfarandet.
Årlig avgift
9 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation ska betala en årlig avgift i enlighet med
vad som framgår av bilagan till denna författning.
För den som har tillstånd att använda radiosändare som börjar gälla under löpande
kalenderår ska den årliga avgiften betalas med ett belopp som motsvarar återstående
del av detta kalenderår.
För den som har tillstånd att använda radiosändare, som inte gäller längre tid än
sex kalendermånader, ska den årliga avgiften betalas med den del som motsvarar
giltighetstidens längd i förhållande till ett kalenderår.

Avgift för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen
11 § Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation ska betala en årlig avgift för
marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392), i enlighet med vad som
framgår av bilagan till denna författning.
För den som har tillstånd att använda radiosändare som börjar gälla under löpande
kalenderår ska avgiften enligt första stycket betalas med ett belopp som motsvarar
återstående del av detta kalenderår.
För den som har tillstånd att använda radiosändare, som inte gäller längre tid än
sex kalendermånader, ska avgiften enligt första stycket betalas med den del som
motsvarar giltighetstidens längd i förhållande till ett kalenderår.
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Avgifter för den som har tillstånd att använda nummer enligt lagen om
elektronisk kommunikation
Handläggningsavgift
12 § Den som ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 4 kap. 3 § lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation, där tillståndsprövningen sker efter
allmän inbjudan till ansökan enligt 4 kap. 6 § samma lag, kan åläggas att betala en
handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek framgår av de föreskrifter som
Post- och telestyrelsen meddelar i samband med det aktuella inbjudningsförfarandet.
Gemensamma bestämmelser
20 § Om Post- och telestyrelsen vid tillsyn eller efter en begäran från en som är
anmäld finner att den anmälde inte bedriver någon verksamhet som är
anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:482) om elektronisk
kommunikation, upphör skyldigheten att betala årlig avgift vid utgången av
innevarande år.
Sker avanmälan inom 30 dagar från det datum då fakturan för årets avgift skickas
till den som är anmäld ska ingen avgift betalas för innevarande år.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 juni 2022.
På Post- och telestyrelsens vägnar

DAN SJÖBLOM
Karolina Asp
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