Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2021
Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016, som ændret ved lov nr. 1833 af 8. december
2020. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven.
For perioden 1. januar til 31. december 2021 er afgifterne, som angivet i det nedenstående.

Frekvensafgifter
Energistyrelsen opkræver i henhold til § 50 i lov om radiofrekvenser afgifter for anvendelse
af frekvenser. Energistyrelsen opkræver en frekvensafgift hos indehavere af individuelle tilladelser til at anvende frekvenser.
Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift.
Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni
afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

Afgiftsgruppe 1
Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer
eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd MHz
0-470
470-1.000
1.000-3.000
3.000-9.500
9.500-33.400
33.400-57.000
Over 57.000

Afgift i kroner
56.405
112.811
56.405
5.640
564
282
94

Afgiftsgruppe 2
Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition.
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Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften
til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd MHz
0-470
470-1.000
1.000-3.000
3.000-9.500
9.500-21.000
21.000-33.400
33.400-57.000
Over 57.000

Afgift i kroner
5.531
5.531
2.766
277
11
6
3
1

Afgiftsgruppe 3
Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, der er kanalinddelt med en
kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk
afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til
frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á
25 kHz på en konkret sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i
kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz kanaler. Afgiftsstørrelsen
for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet
færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd MHz
0-470
470-1.000
1.000-3.000
3.000-9.500
9.500-33.400
Over 33.400

Afgift i kroner (<30 mobile
enheder)
52
52
26
3
3
3

Afgift i kroner (30 mobile
enheder)
208
208
104
12
12
12

Afgiftsgruppe 4
Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, der er udstedt til en frekvens
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eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme frekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften
i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse

Frekvensbånd MHz

Afgift i kroner

0-470
470-1.000
1.000-3.000
3.000-9.500
9.500-33.400
Over 33.400

1.593
3.186
1.593
159
16
8

Afgiftsgruppe 5
Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter
tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen
for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme frekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til
antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5
udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd MHz
0-470
470-1.000
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Afgift i kroner
1.579.782
3.159.565

Afgiftsgruppe 6
Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio
Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der
er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd MHz

Afgift i kroner

0-470

43.035

Afgiftsgruppe 7
Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for
afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen
på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd MHz

Afgift i kroner

0-470

72.064

Afgiftsgruppe 8
Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser, som er udstedt til lokale FMsendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme
FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af
FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør
følgende:
Afgift i kroner pr. FM -frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd MHz
0-470
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Afgift i kroner
146

Afgiftsgruppe 9
Afgiftsgruppe 9 omfatter tilladelser til at anvende frekvenser til forsøgsformål udstedt i henhold til frekvenslovens regler om forsøgstilladelser. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 9 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 9 udgør følgende:
Afgift i kroner pr. tilladelse til forsøgsformål

Frekvensbånd MHz

Afgift i kroner

0-100.000

600

Opsigelse af frekvenstilladelser – tilbagebetaling af frekvensafgift
Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende frekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift
til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til
den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen
modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår.
Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.
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