Anmälan av utgivare
Skickas till:
Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i
original tillsammans med begärda handlingar.

Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm-Globen

Ny anmälan
Ändring

Organisation eller person som bedriver sändningsverksamheten
Namn eller firma

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Anmälan av utgivare gäller för:
Radioprogram som sänds under beteckningen ............................................................................................................... via
Närradio

Webb

Analog kommersiell radio, tillståndsnummer .........................................

Tråd (Kabel- och bredbandsnät)

Digital kommersiell radio, tillståndsnummer ..........................................

Tillfälligt tillstånd

Tv-program och sökbar text-tv som sänds under beteckningen ........................................................................................................ via
Tillfälligt tillstånd

Webb

Tråd (Kabel- och bredbandsnät)

Massutskick av e-post. Namn på utskicket:

Utgivares namn och underskrift (utses av den som driver verksamheten)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag har utsett ställföreträdande utgivare, se bilaga.
Jag åtar mig härmed uppdraget som utgivare (underskrift och datum)

Underskrift av firmatecknare, som genom underskriften även godkänner utsedda ställföreträdare
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under).
Datum

Underskrift och namnförtydligande

Handlingar som ska skickas med
•

Handling som visar att firmatecknare är behörig att företräda organisationen.

•

Personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis för utgivaren och ställföreträdare.
>> LÄS ÄVEN ANVISNINGAR OCH INFORMATION PÅ BAKSIDAN! <<

Anvisningar
Vem ska utse och anmäla utgivare?
Ni ska utse och anmäla en utgivare om ni som person eller organisation har tillstånd att sända radio, har
registrerat en radio- eller tv-sändning, är en lokal kabelsändarorganisation, eller gör massutskick av e-post
(nyhetsbrev). Om ni sänder via satellit eller har tillstånd att sända marksänd tv ska ni utse en utgivare men inte
anmäla det till myndigheten utan själva sköta ett sådant register.

Handlingar som ska skickas med anmälan om utgivare
1. Firmateckningsbevis (handling som visar vem som får företräda organisationen)
För bolag: registreringsbevis från Bolagsverket.
För ideell förening: Stadgar och protokollsutdrag från möten som visar att stadgarna antagits, vilka som
sitter i styrelsen och vem som har rätt att företräda föreningen (firmatecknare).
2. Personbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av Skatteverket och får inte vara äldre än
tre månader. Av personbeviset ska framgå att personen är myndig och folkbokförd i Sverige. Bevis kan
beställas på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se eller på telefon 020-567 000.
3. Konkursfrihetsbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av Bolagsverket och får inte vara
äldre än tre månader. Av konkursfrihetsbeviset ska framgå att personen inte är försatt i konkurs. Bevis kan
beställas på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se eller på telefon 0771-670 670.
4. Förvaltarfrihetsbevis för utgivaren och ställföreträdare. Beviset utfärdas av överförmyndarkontoret i den
kommun där utgivare och ställföreträdare är bosatt och får inte vara äldre än tre månader. Vanligtvis behöver
överförmyndarkontoret ett personbevis från Skatteverket som underlag. Av förvaltarfrihetsbeviset ska framgå
att personen inte har förvaltare.

Vilket ansvar har utgivaren och vem får vara utgivare?
Utgivaren är juridiskt ansvarig om någon person i en sändning eller i ett nyhetsbrev gör sig skyldig till ett
yttrandefrihetsbrott, exempelvis förtal eller hets mot folkgrupp. Utgivaren har därför rätt att bestämma över
innehållet så att inget sänds mot hans eller hennes vilja. För att kunna ha detta ansvar krävs att utgivaren är
myndig, det vill säga har fyllt 18 år, inte är försatt i konkurs eller har en förvaltare enligt särskilda bestämmelser
i lag. En utgivare måste också ha fast bostad (hemvist) i Sverige, men behöver inte vara svensk medborgare.

Vad har en ställföreträdande utgivare för ansvar?
Ni får själva avgöra om ni behöver ha ställföreträdande utgivare. Ställföreträdare utses av utgivaren och är ansvarig för sändningarna när utgivaren inte kan vara det, exempelvis vid semester eller sjukdom. För att få vara
ställföreträdande utgivare ställs samma krav som för utgivaren. Den som utsett utgivaren måste också godkänna utgivarens val av ställföreträdare. Använd bilagan till blanketten anmälan av ställföreträdande utgivare.

Mer information
Bestämmelserna om utgivare finns reglerade i yttrandefrihetsgrundlagen och i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (1991:1559). På vår webbplats radioochtv.se
finns mer information om tillstånd, registrering och utgivare samt ett register med uppgifter om de som sänder
radio och tv. Ni kan även kontakta oss på telefon 08-580 070 00 eller via e-post till registrator@radioochtv.se.
Blanketten och bilagor skickas till:
Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

Bilaga till anmälan av utgivare

Anmälan av ställföreträdande utgivare
Utgivares namn och underskrift
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag har utsett följande person/personer som ställföreträdande utgivare (utgivarens underskrift och datum)

Ställföreträdande utgivares namn och underskrift
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Glöm inte att skicka med personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis för ställföreträdande
utgivare, se baksidan på blanketten ”anmälan av utgivare”.

Ställföreträdande utgivares namn och underskrift
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Ansvaret är begränsat till följande sändningar:
Jag åtar mig härmed uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum)

Glöm inte att skicka med personbevis, konkursfrihetsbevis och förvaltarfrihetsbevis för ställföreträdande
utgivare, se baksidan på blanketten ”anmälan av utgivare”.

