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Tilladelse B334688 til at anvende frekvenser i landmobil radiotjeneste  

 

 

Med henvisning til din ansøgning modtaget i Energistyrelsen den 28. maj 2020 

gives hermed tilladelse til anvendelse af frekvens (er), som fremgår af bilag 1 til 

denne tilladelse. 

 

Tilladelsen er givet i henhold til § 6, stk. 1, i frekvensloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1100 af 10. august 2016.  

 

Tilladelsen har en varighed, der er fastsat til 31. december 2024, jf. § 1, stk. 1, i 

bekendtgørelse nr. 1148 af 21. november 2019 om tilladelser til at anvende 

radiofrekvenser. Tilladelsen kan efter dens udløb som udgangspunkt fornys ved, at 

tilladelsesindehaveren rettidigt betaler Energistyrelsens opkrævning af 

frekvensafgift for tilladelsen. 

 

Vilkår for tilladelsen 

For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af lovens § 14: 

 

1) Der må ikke etableres basisstation på den eller de tildelte frekvenser.  

 

2) Frekvenser, der fremgår af bilag 1, må anvendes på position ”hele landet” 

og sendeeffekt, båndbredde, antennetype m.v. skal til enhver tid være i 

overensstemmelse med oplysningerne, der fremgår af bilag 1. 

 

3) Frekvenser, der er omfattet af denne tilladelse må ikke anvendes til 

oprettelse af faste radioforbindelser. 

 

4) Frekvens(er/erne) er koordineret ud fra anvendelsen af det antal 

mobile/bærbare radioanlæg, der er angivet på oversigten. En eventuel 

ændring i dette antal skal meddeles Energistyrelsen. 

 

5) Ved position ”hele landet” forstås, at en frekvens må benyttes på op til 5 

samtidige geografiske positioner. En geografisk position skal i denne 

sammenhæng forstås som et område, der er defineret ved de anvendte 

radioanlægs rækkevide. For bærbare radioanlæg vil der typisk være tale 

om et område med en radius på mindre end 5 km. Skal frekvensen 
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anvendes fra flere end 5 samtidige geografiske positioner, skal der 

udstedes to eller flere tilladelser til den samme frekvens. 

 

Frekvenserne må anvendes i hele Danmark, hvormed forstås dansk landterritorium 

og dansk søterritorium, jf. bekendtgørelse nr. 242 af 21. april 1999 om afgrænsning 

af Danmarks søterritorium med senere ændringer. 

 

 

Yderligere oplysninger 

For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1148 af 21. 

november 2019 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser. 

 

Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder lov om radioudstyr og 

elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf1, herunder krav om 

anvendelse af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede 

grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter 

de tidligere gældende regler om typegodkendelse. 

 

Frekvensafgifter 

Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. frekvenslovens § 50. Frekvens-

afgiften opkræves én gang årligt forud for perioden. 

 

Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne frekvensafgifter ikke betales jf. lovens § 25. 

 

Faktura vedrørende frekvensafgiften for denne frekvenstilladelse fremsendes 

særskilt. 

 

Vilkår og ændringer 

Energistyrelsen kan i særlige tilfælde med et varsel på op til et år fastsætte nye 

vilkår eller ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Energistyrelsen i særlige tilfælde kan 

tilbagekalde tilladelser, jf. lovens §§ 23 og 24. 

 

Energistyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft 

overtræder frekvensloven, regler, der er fastsat i medfør af loven, eller de vilkår, der 

gælder for tilladelsen, jf. lovens § 26. 

 

Tilladelsen kan overdrages til en anden bruger og tilbageleveres til Energistyrelsen 

helt eller delvist (frekvensmæssigt eller i forhold til det geografiske 

anvendelsesområde), jf. lovens § 21. 

 

                                                      
1 Jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016 om lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og bekendtgørelse nr. 1107 af 

6. november 2019 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. 
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Hvis tilladelsesindehaveren er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), 

skal tilladelsesindehaveren i medfør af § 5 i bekendtgørelse om tilladelse til at 

anvende radiofrekvenser underrette Energistyrelsen om planer om at overdrage 

tilladelsen helt eller delvist, inden overdragelsen finder sted. Hvis styrelsen ikke 

modtager oplysninger om en planlagt overdragelse, kan det straffes med bøde. 

Oplysninger om aktuelle planer om overdragelse offentliggøres i Frekvensregisteret 

på styrelsens hjemmeside. 

 

Diverse 

Ved henvendelser til Energistyrelsen om tilladelsen oplyses kundenummer eller 

tilladelsesnummer. 

 

Relevante love og bekendtgørelser kan findes på Energistyrelsens hjemmeside 

http://www.ens.dk.  

 

Denne version af tilladelse B334688 erstatter den tidligere udstedte version af  

10. september 1996. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Inge Gerhardt-Pedersen 

http://www.ens.dk/

