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Tillstånd att sända närradio  
– ansökan eller ändringsansökan

 Ny ansökan  Ändring/byte

Sökande

Föreningens (sammanslutningens) namn 

Beteckning för sändningarna/ändring av nuvarande beteckning (se anvisningar på baksidan) 

Adress

Webbplats

Telefon E-post

Ort där sändningstillstånd söks 

Ort där sändningstillstånd söks 

Följande handlingar ska skickas med ansökan
• Föreningshandlingar (se anvisningar på baksidan)

• Anmälan av utgivare (särskild blankett) 

Underskrift av behörig firmatecknare

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande Telefon dagtid

L äs även anvisningarna på baksidan !
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Anvisningar

Vem kan få tillstånd? 
Tillstånd att sända närradio kan ges endast till: 

• lokala ideella föreningar som har anknytning till sändningsområdet, 

•  registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av registrerade trossamfund som har anknytning till sändningsområdet, 
exempelvis församlingar inom Svenska kyrkan eller Frälsningsarmén 

•  närradioföreningar, det vill säga sammanslutningar av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål. 

Handlingar som ska bifogas ansökan 
• Gällande stadgar för sammanslutningen och handlingar (t.ex. protokollsutdrag) som visar när stadgarna antogs. 

• Handlingar, t.ex. protokollsutdrag som visar vilka personer som sitter i styrelsen samt vars och ens uppdrag i styrelsen. 

•  Handlingar, t.ex. protokollsutdrag som visar att den person som undertecknar blanketten har rätt att företräda sammanslutningen,  
det vill säga är dess firmatecknare. 

• Anmälan av utgivare (särskild blankett).

• Bevis på var sammanslutningen har sitt säte, d.v.s. sin verksamhet. 

Beteckning
Enligt radio- och TV-lagen ska den som sänder närradioprogram använda en beteckning för sina sändningar som har godkänts av 
Myndigheten för radio och tv. Det betyder att sändningarna måste ha ett namn. Som beteckning kan anmälas t.ex. ett föreningsnamn. 
Beteckningen måste ha särskiljningsförmåga så att den som lyssnar eller tittar kan identifiera vem som sänder. För att ett föreningsnamn 
ska vara särskiljande över hela landet är det ofta nödvändigt att till namnet lägga till exempelvis ortnamn eller frekvens. 

Underskrift
Ansökan ska skrivas under av behörig firmatecknare för sammanslutningen. Vem eller vilka som är behöriga firmatecknare bör framgå av 
styrelseprotokoll, senaste årsmötesprotokoll eller av föreningens stadgar. Saknas uppgift om firmatecknare ska styrelsen underteckna 
ansökan. 

Mer information 
Om ni har några frågor angående sändningstillstånd för närradio, kontakta 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. Där finns bland annat häftet ”Att sända 
närradio” som ger mer information om regelverket för närradiosändningar. 
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