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Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i
Grønland
I medfør af § 37 i anordning nr. 38 af 23. januar 2004
om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser
fastsættes:
Gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse

12)
13)
14)
15)

Radiofonistationer, pr. position, pr. frekvens – kr. 495.
Satellitjordstationer, pr. position, under 3 GHz, pr.
MHz – kr. 506.
Satellitjordstationer, pr. position, over 3 GHz, pr. 28
MHz – kr. 506.
Offentlig mobilkommunikation, landsdækkende, pr.
200 kHz – kr. 1.001.
Offentlig mobildata, lokalt (by, bydele og/eller bygd),
pr. 200 kHz – kr. 250.
DVB-T, pr. position, pr. kanal – kr. 503.
SNG jordstation – kr. 503.
VSAT jordstation – kr. 503.
Audio- og videotransmission, pr. frekvens – kr. 503.
Reportage, pr. frekvens – kr. 503.

§ 1. For oprettelse og udstedelse af tilladelse til frekvens‐
anvendelse skal et engangsgebyr betales med følgende be‐
løb:
1) Oprettelsesgebyr – kr. 218.

16)

§ 2. For tilladelser til frekvensanvendelse i den maritime
radiotjeneste og luftfartsradiotjenesten skal der betales et
årligt gebyr med følgende beløb:
1) Pr. maritim landstation – kr. 185.
2) Pr. luftfarts jordstation – kr. 185.
3) Pr. maritim land og/eller skibsstation for brug af VHF
privatkanaler pr. 25 kHz – kr. 185.
4) VHF pr. kystradiostation (position), pr. 25 kHz – kr.
361.
5) MF/HF pr. kystradiostation (position), pr. 10 kHz – kr.
305.

Gebyrer for radioprøver og for udstedelse af certifikater og
kaldesignaler

§ 3. For tilladelser til frekvensanvendelse i følgende ra‐
diotjenester skal der betales et årligt gebyr med følgende
beløb:
1)
Landmobil basisstation, pr. position, pr. 25 kHz – kr.
185.
2)
Landmobil basisstation, landsdækkende, pr. 25 kHz –
kr. 1.362.
3)
Mobile/bærbare radioanlæg, pr. 25 kHz – kr. 185.
4)
Forsøg og prøvedrift under 3 GHz, pr. 25 kHz – kr.
342.
5)
Forsøg og prøvedrift over 3 GHz, pr. MHz – kr. 342.
6)
Forsøg og prøvedrift laveffekt/delte frekvenser, pr. til‐
ladelse uanset båndbredde – kr. 342.
7)
Radiokæde under 3 GHz, pr. position, pr. MHz – kr.
248.
8)
Radiokæde over 3 GHz, pr. position, pr. 28 MHz – kr.
501.
9)
Radiokæde over 3 GHz, pr. 28 MHz, landsdækkende
– kr. 1.502.
10) FWA pr. position, pr. 10 MHz – kr. 506.
11) Radiostedbestemmelse, pr. 25 kHz – kr. 495.

17)
18)
19)
20)
21)

§ 4. For radioprøver til opnåelse af certifikater til betje‐
ning af radioanlæg i den maritime radiotjeneste skal der
betales et engangsgebyr med følgende beløb:
1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS, GOC
– kr. 630.
2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS,
ROC – kr. 630.
3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF og VHFra‐
dioanlæg, LRC – kr. 630.
4) Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg,
SRC – kr. 337.
5) Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioan‐
læg, BEG – kr. 337.
6) Genpart af certifikat – kr. 138.
§ 5. For oprettelse og udstedelse af individuelt kaldesig‐
nal til brugere af radiofrekvenser skal der betales et en‐
gangsgebyr med følgende beløb:
1) Udstedelse af kaldesignaler i maritime radiotjenester –
kr. 321.
2) Udstedelse af kaldesignaler i luftfartsradiotjenester –
kr. 321.
3) Udstedelse af kaldesignaler til ekspeditionsradio – kr.
950.
4) Genpart/ændring af bestående kaldesignal – kr. 138.
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§ 6. For radioprøver til opnåelse af certifikater og udste‐
delse af kaldesignal i amatørradio- og amatørradiosatellittje‐
nesten skal der betales et engangsgebyr med følgende beløb:
1) Amatørradioprøve og udstedelse af kaldesignal – kr.
330.
2) Genpart af certifikat – kr. 138.
Gebyr for registrering af data

Nr. 2001.

1)

Registreringsgebyr for kaldesignaler for lystfartøjer,
luftfartøjer og radioamatører – kr. 248.
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2015 om
gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i
Grønland ophæves.

§ 7. Indehavere af gyldige kaldesignaler skal betale et
årligt gebyr med følgende beløb:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 9. december 2020
Dan Jørgensen
/ Janni Torp Kjærgaard

