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Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2022:17 

Utkom från trycket 

den 16 december 2022 

beslutade den 12 december 2022. 

 

Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 3, 4 a, 11 och 12 §§ 

förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 

samt 11 kap. 1 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation. 

 

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 

- den som omfattas av artikel 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 
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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 0,186 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 250 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 0,005 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 tillstånds-

prövningen 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.  

10 § Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen 

ska betala en årlig avgift i enlighet med vad som framgår av bilagan till denna 

författning. 

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. 

Årlig avgift 

13 § Den årliga avgiften, som regleras i förordningen (2016:602) om finansiering av 

Post- och telestyrelsens verksamhet, grundas på det antal nummer samt vilken 

nummertyp tillståndshavaren innehar per den 9 januari det kalenderår som den årliga 

avgiften avser. 

Avgifter för den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt postlagen 

Ansökningsavgift  

14 § Den som ansöker om tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § 

postlagen (2010:1045) ska betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor. 

Årlig avgift 

15 § Den som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen 

(2010:1045) ska betala en årlig avgift om 

- 4 000 kronor om antalet utdelade brev, närmast föregående kalenderår, understeg 

4 000 000, 

- högst 0,0181 kronor per utdelat brev, om antalet utdelade brev närmast föregående 

kalenderår uppgick till minst 4 000 000.  

För tillstånd som börjar gälla under löpande kalenderår ska den årliga avgiften 

betalas med ett belopp som motsvarar återstående del av detta kalenderår. 

Om avgiften fastställs under tillståndshavarens första verksamhetsår kan Post- 

och telestyrelsen göra en uppskattning av antalet brev som kommer att delas ut 

under det innevarande kalenderåret. Om uppgift om antal utdelade brev i annat fall 

saknas eller är bristfällig, kan Post- och telestyrelsen göra en uppskattning av antalet 

utdelade brev för det närmast föregående kalenderåret.  

Ett avgiftstak har fastställts i 2 § förordningen (2016:602) om finansiering av 

Post- och telestyrelsens verksamhet. Beroende på det totala antalet utdelade brev 

närmast föregående år kan den årliga avgiften för tillståndshavare därför slutligt 

komma att bestämmas till ett lägre belopp än vad som anges i första stycket. 

Avgift för obeställbara brev  

16 § De som har tillstånd att bedriva postverksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen 

(2010:1045) ska sammantaget betala en avgift om  450 000 kronor per 

kalendermånad för obeställbara brev som inkommer till Post- och telestyrelsen. 

Denna avgift fördelas mellan de tillståndshavare som har inkommit med minst  

100 obeställbara brev en viss kalendermånad. Fördelningen sker i förhållande till 
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varje sådan tillståndshavares andel av det totala antalet inkomna obeställbara brev 

samma månad.  

17 § Utöver vad som anges i 16 § ska den som har tillstånd att bedriva post-

verksamhet enligt 2 kap. 1 § postlagen (2010:1045) betala en avgift om 29 kronor 

för varje obeställbart brev som inkommer till Post- och telestyrelsen.  

Den tillståndshavare som inkommer med färre än 10 obeställbara brev till Post- 

och telestyrelsen under ett kalenderår betalar ingen avgift. 

Avgift för den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 

om gränsöverskridande paketleveranstjänster 

18 § Den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om 

gränsöverskridande paketleveranstjänster och som har en årsomsättning avseende 

paketleveranstjänster som understiger 10 000 000 kronor, ska betala en årlig avgift 

om 500 kronor.  

Om årsomsättningen avseende paketleveranstjänster uppgår till  

10 000 000 kronor eller mer, ska den som bedriver verksamheten betala en årlig 

avgift om högst 0,0068 procent av årsomsättningen. 

Avgift för tillhandahållare av betrodda tjänster enligt lagen med 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering  

19 § Den som är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster enligt artikel 3.20 

EU:s förordning om elektronisk identifiering ska betala en årlig avgift om  

25 000 kronor.  

Den som blir sådan tillhandahållare som avses i första stycket under löpande 

kalenderår, ska betala en årlig avgift som motsvarar återstående del av detta 

kalenderår. 

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 avgift som avses i 

5 § förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet 

skickas till den som är anmäld ska ingen avgift betalas för innevarande år. 

21 § Om ett tillstånd återkallas efter beslut av Post- och telestyrelsen, upphör 

skyldigheten att betala årlig avgift vid utgången av innevarande år. Detsamma gäller 

om Post- och telestyrelsen beslutar om återkallelse av tillstånd efter att 

tillståndshavaren själv begärt det. 

Sker återkallelse av tillstånd inom 30 dagar från det datum då den första fakturan 

för årets avgift skickas till tillståndshavaren ska ingen avgift betalas för innevarande 

år.  

Med återkallelse av tillstånd avses även ändringar av tillstånd att använda 

radiosändare som innebär en minskning av antalet radiosändare och ändringar av 
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tillstånd att använda nummer som innebär en minskning av antalet nummer eller 

nummerserier. 

 

 

 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023. 

2. Genom föreskrifterna upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter  

(PTSFS 2021:7) om avgifter. 

 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

 

 

DAN SJÖBLOM  

 

Karolina Asp 
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            PTSFS 2022:17  

Bilaga 

Avgifter för tillstånd att använda radiosändare  

 

I. Förkortningar 

 I denna bilaga avses med   

 ERP: Effective Radiated Power (effektivt utstrålad effekt) 

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System (globalt regelverk för 

nödsignalering från fartyg) 

MTOW: Maximum Takeoff Weight (maximal startvikt) 

 

 

II. Avgifter för tillstånd att använda radiosändare 

 

A. Handläggningsavgift enligt 7 § uppgår till 700 kronor per timme. 

 

B. Årliga avgifter för tillstånd enligt 9 § första stycket och årliga avgifter för 

marknadskontroll enligt 11 § första stycket följer av punkterna 1–2 nedan.  

 

Årliga avgifter för tillstånd att använda radiosändare som inte gäller längre 

tid än sex kalendermånader uppgår som lägst till 300 kronor (280 kronor 

avser avgift för tillstånd och 20 kronor avser avgift för marknadskontroll). 
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1. Tillstånd att använda 

radiosändare inom ett 

visst frekvensutrymme  

 

Årlig avgift för tillstånd att använda radiosändare 

inom ett visst frekvensutrymme för elektroniska 

kommunikationstjänster.  

 

Årlig avgift per kalenderår = Tilldelad bandbredd i 

MHz * Pris per MHz * Tjänstenyckel * 

Fördelningsnyckel   

 

Pris per MHz: 

 

Den årliga avgiften uppgår som lägst till 200 kronor 

oavsett bandbredd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 031 kronor 

Tjänstenyckel för tillstånd att använda radiosändare inom 

ett visst frekvensutrymme för elektroniska 

kommunikationstjänster i hela landet eller i en enskild 

kommun. 

 

 

Hela landet 1 111 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 

Fördelningsnyckel för tillstånd att använda 

radiosändare inom ett visst frekvensutrymme för 

elektroniska kommunikationstjänster. 

 

 

0–1 GHz 0,52  

1–3 GHz 0,26  

3–10 GHz 0,13  

10–20 GHz 0,065  

20–30 GHz 0,0325  
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30–40 GHz 

40–50 GHz 

50–60 GHz 

60–70 GHz 

70- GHz 

 

Årlig avgift för marknadskontroll för användning av 

radiosändare inom ett visst frekvensutrymme för 

elektroniska kommunikationstjänster. 

0,0163  

0,0081 

0,0041 

0,0020  

0,0010  

 

 

3,3 procent av den 

årliga avgiften per 

tillstånd att använda 

radiosändare 

  

 

2. Tillstånd att använda viss radiosändare  
 

Årlig avgift för tillstånd att använda 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470-694 MHz, 703-713 MHz och 758-

768 MHz  

 

Årlig avgift per kalenderår = Tilldelad bandbredd i 

MHz * Pris per MHz * Tjänstenyckel * 

Fördelningsnyckel   

 

Pris per MHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 031 kronor 

 

Tjänstenyckel för televisionssändare i frekvensbanden 

470–694 MHz, 703–713 MHz och 758–768 MHz för 

digital sändning i hela landet. 

Hela landet 

 

 

 

 

1 

Fördelningsnyckel för tillstånd för användning av 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470–694 MHz, 703–713 MHz och 

758–768 MHz.  

 

 

0–1 GHz 

Årlig avgift för marknadskontroll för användning av 

televisionssändare för digital sändning i 

frekvensbanden 470–694 MHz, 703–713 MHz och 

758–768 MHz. 

0,52  

 

3,3 procent av den årliga 

avgiften per tillstånd att 

använda radiosändare 
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Årliga avgifter för övriga radiosändare 

 

Mobilstationsnät för mobila elektroniska 

kommunikationstjänster som inte är tilldelade för att 

användas inom ett visst frekvensutrymme  

 

 

228 kronor per 

bassändare (217 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 11 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen 

radioplanerar där tillståndsplikt gäller för bassändare 

och mobil sändare 

531 kronor per 

bassändare (514 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) eller 

för första mobila 

sändaren då bassändare 

inte förekommer 

 

163 kronor per mobil 

sändare (152 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 11 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

 

Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen 

radioplanerar där terminalerna är undantagna från 

tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens 

föreskrifter 

 

1 260 kronor per 

bassändare (1 228 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 32 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

Prov och demonstration, sändare enbart för 

provanvändning på av Post- och telestyrelsen 

förutbestämda frekvenser upp till 461 MHz 

671 kronor per tillstånd 

(644 kronor avser avgift 

för tillstånd och 27 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare för trådlös ljudöverföring, t.ex. trådlös 

mikrofon och hörseltekniska hjälpmedel 

268 kronor per sändare 

(257 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll), dock 

högst 2 680 kronor per 

tillstånd (2 570 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 110 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare för vilttelemetri 274 kronor per tillstånd 

(263 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

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 

 

 

385 kronor per tillstånd 

(374 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

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 

 

 

 

1 260 kronor per tillstånd 

(1 228 kronor avser 

avgift för tillstånd och 32 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

Sändare för amatörradio 333 kronor per sändare 

(322 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

 

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 

startvikt (MTOW)  

över 5 700 kg 

 

1 277 kronor per tillstånd 

(1 228 kronor avser 

avgift för tillstånd och 49 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 

startvikt (MTOW) över  

2 000 kg dock högst 5 700 kg 

1 045 kronor per tillstånd 

(1 006 kronor avser 

avgift för tillstånd och 39 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal 

startvikt (MTOW) av högst 2 000 kg 

536 kronor per tillstånd 

(514 kronor avser avgift 

för tillstånd och 22 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Övriga (exempelvis segelflygplan, motorseglare, 

ballonger, ultralätta flygplan, hembyggen samt 

bärbara sändare i luftfartsradio) 

268 kronor per tillstånd 

(257 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i landstation i luftfartsradio och sjöfartsradio 531 kronor per 

bassändare (514 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

274 kronor per mobil 

sändare (257 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 17 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga fartyg 

utrustade enligt GMDSS  

eller övriga fartyg i yrkesmässig trafik 

 

503 kronor per tillstånd 

(492 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i sjöfartsradio 

 

439 kronor per tillstånd 

(428 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga 

fritidsfartyg 

 

233 kronor per tillstånd 

(222 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för 

bestämning av position, hastighet eller andra 

kännetecken hos ett föremål med ledning av 

radiovågornas utbredningsegenskaper 

 

 

787 kronor per sändare 

(760 kronor avser avgift 

för tillstånd och 27 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 

samt ljudrundradiosändare med en effekt om maximalt 

3 W 

 

 

901 kronor per sändare 

(884 kronor avser avgift 

för tillstånd och 

17 kronor avser avgift 

för marknadskontroll) 

 

 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 

samt ljudrundradiosändare med en effekt från 3 W 

men lägre än 502 W 

9 016 kronor per sändare 

(8 852 kronor avser 

avgift för tillstånd och 

164 kronor avser avgift 

för marknadskontroll) 

 

 

Televisionssändare i frekvensbandet 174–240 MHz 

samt ljudrundradiosändare med en effekt om 502 W 

eller högre 

 

 

 

 

15 642 kronor per 

sändare (15 369 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 273 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i frekvensband över 10 GHz i 

radiolänkförbindelse i fast belägna stationer 

 

551 kronor per sändare 

(540 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i 

radiolänkförbindelse i fast belägna stationer 

 

822 kronor per sändare 

(790 kronor avser avgift 

för tillstånd och 32 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 
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Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz 

 

19 332 kronor per 

sändare (19 059 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 273 kronor avser 

avgift för mark-

nadskontroll) 

 

 

Sändare i jordstation i frekvensband från 14–14,5 GHz 

och 29,5–30 GHz 

 

 

661 kronor per sändare 

(644 kronor avser avgift 

för tillstånd och 17 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Sändare i jordstation i övriga frekvensband 

 

4 358 kronor per sändare 

(4 304 kronor avser 

avgift för tillstånd och 54 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband 

under 10 GHz 

 

 

 

 

 

Lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensband  

över 10 GHz  

 

 

 

 

 

Annan sändare, som inte nämnts ovan och som inte är 

undantagen från tillståndsplikt enligt Post- och 

telestyrelsens föreskrifter 

 

541 kronor per 10 MHz 

(517 kronor avser avgift 

för tillstånd och 24 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

 

270 kronor per 50 MHz 

(258 kronor avser avgift 

för tillstånd och 12 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll) 

 

 

268 kronor per sändare, 

(257 kronor avser avgift 

för tillstånd och 11 

kronor avser avgift för 

marknadskontroll), dock 

högst 2 680 kronor per 

tillstånd (2 570 kronor 

avser avgift för tillstånd 

och 110 kronor avser 

avgift för 

marknadskontroll) 
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C. Årlig avgift för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt samt för  

den verksamhet Försvarets materielverk bedriver på uppdrag av  

Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt, enligt 10 §, uppgår 

sammanlagt till 1 500 000 kronor. 

 

Avgiften fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till  

det arbete som respektive myndighet föranleder för Post- och  

telestyrelsen. 

 

D. Årlig avgift för Polisen, enligt 10 §, uppgår till 819 715 kronor. 

 


