Utgivare för radio- eller tv-sändning
– anmälan eller ändringsanmälan

 Ny anmälan

 Ändring/byte

 kommersiell radio
 närradio
 kabelsändning (inklusive ip-tv)
 webbsändning
 tillfälligt tillstånd
Observera

Den här blanketten ska inte användas för beställ-tv-tjänster! (se anvisningarna på nästa sida)

Organisation eller person som bedriver sändningsverksamheten
Namn på fysisk eller juridisk person

Adress

Webbplats

Telefon

E-post

Utgivare (utses av den som driver verksamheten)
Namn

Adress

Telefon

E-post

Underskrift av utgivaren som därmed bekräftar att han/hon åtagit sig uppdraget
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Ställföreträdande utgivare (utses av utgivaren)
Obs! Inte obligatoriskt
Namn

Adress

Telefon

E-post

Underskrift av ställföreträdande utgivaren som därigenom bekräftar att han/hon åtagit sig uppdraget

Underskrift av utgivaren som därmed bekräftar att han/hon utsett den ställföreträdande utgivaren

Följande handlingar ska skickas med anmälan eller ändringsanmälan
• Registreringsbevis som visar vem som är behörig firmatecknare
• Konkursfrihetsbevis för utgivare och ställföreträdande utgivare
• Personbevis med förvaltarfrihetsbevis för utgivare och ställföreträdande utgivare

Underskrift av behörig firmatecknare
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon dagtid

Genom underskriften godkänns även av utgivaren utsedd ställföreträdande utgivare.
L ä s äv e n a n v i s n i n g a r n a på b a ks i da n !
b L a n k e t t e n s k i c k a s t i L L : Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm–Globen
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Anvisningar
Vem ska utse och anmäla utgivare?
Utgivare utses och anmäls av den som bedriver sändningsverksamheten. Den som har tillstånd att sända radio eller den som har registrerat en radio- eller tv-sändning, liksom lokala kabelsändarorganisationer ska anmäla en utgivare. Beställ-tv lyder under delvis andra
bestämmelser och tjänsteleverantören ska därför ansöka om ett utgivningsbevis eller anmäla tjänsten som databas.
Ställföreträdande utgivare utses av utgivaren, men ska även godkännas av den som bedriver sändningsverksamheten. Regler om utgivare finns i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. För att kunna
vara utgivare krävs att personen:
• Har fast bostad (hemvist) i Sverige, men behöver inte vara svensk medborgare,
• är minst 18 år
• inte är försatt i konkurs
• inte har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag.

Underskrift och handlingar som ska bifogas anmälan
Anmälan ska skrivas under av behörig firmatecknare. Till anmälan ska fogas:
• Registreringsbevis eller andra handlingar (t.ex. protokoll om det gäller en förening) som visar vem som är firmatecknare för den som gör
anmälan.
• Personbevis, som inte är äldre än en månad, för utgivaren (och/eller ställföreträdande utgivaren). Beviset utfärdas av det lokala skattekontoret.
• Bevis om att utgivaren (och/eller ställföreträdande utgivaren) inte är försatt i konkurs. Beställs från Bolagsverket.
• Bevis om att utgivaren (och/eller ställföreträdande utgivaren) inte står under förvaltarskap. Sådant bevis utfärdas av överförmyndaren i
den kommun personen är folkbokförd.

Mer information
Om ni har några frågor av utgivare för sändningar kontakt Myndigheten för radio och tv på telefon 08-606 90 80 eller
e-post radioochtv@radioochtv.se. Det går även bra att besöka vår webbplats www.radioochtv.se
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