Ansökan om medgivande till överlåtelse av
tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv
16-06-v3

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 press, radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

Nuvarande tillståndsinnehavare (överlåtaren)
Namn eller firma

Person- eller organisationsnummer

Beteckning för sändningarna

Telefon

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Den som ska förvärva tillståndet (förvärvaren)
Namn eller firma

Person- eller organisationsnummer

Ny beteckning för sändningarna

Telefon

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Ansökningsavgift
Avgiften för ansökan om medgivande till överlåtelse är 22 000 kronor och den ska sättas in på bankgiro 787-6949.

Underskrift av firmatecknare för överlåtaren
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under)
Datum

Underskrift och namnförtydligande

Underskrift av firmatecknare för förvärvaren
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under)
Datum

Underskrift och namnförtydligande
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>> HANDLINGAR OCH UPPGIFTER SOM SKA BIFOGAS, SE SIDAN 2 <<

Handlingar som ska skickas med

För överlåtaren och förvärvaren
Handling som visar att firmatecknaren är behörig att företräda organisationen.

Uppgifter som förvärvaren ska lämna och skicka med ansökan
1.

Har ni anknytning till andra tillståndshavare i marknätet? (kan vara genom ägarsamband, avtal eller liknande)
Ja. Redovisa förhållandena i särskild bilaga.
Nej.

2.

Är ni beredd att samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare? (avser multiplexering, EPG,
tillämpningsprogram och, för betal-tv-kanaler, åtkomstkontroll)
Ja. Bifoga underskrivet samverkansavtal eller redogör för vidtagna eller planerade åtgärder för samverkan.
Nej.

3.

Redovisa era finansiella och tekniska förutsättningar att sända och bifoga
•
•
•
•

4.

Affärsplan med beskrivning av vilka finansiella förutsättningar denne har att bedriva sändningsverksamhet
under resterande tillståndsperiod.
Budget för de två första verksamhetsåren eller för återstående tillståndsperiod med tydligt angivande av
intäkter och kostnader.
Den senaste årsredovisningen om ni tidigare haft redovisningsskyldig verksamhet.
Kortfattad redogörelse för de tekniska förutsättningar ni har för att bedriva sändningsverksamhet.

Avser ni att förändra programutbudet?
Ja. Bifoga redogörelse för programutbudet, dess inriktning eller målgrupp, omfattning av lokala och
regionala tv-program och eventuella övriga upplysningar
Nej.
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>> LÄS ÄVEN ANVISNINGAR OCH INFORMATION PÅ SIDAN 3 <<

Anvisningar
När får en överlåtelse av tillstånd medges?
Medgivande till överlåtelse får bara lämnas om:
• förvärvaren har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela den kvarvarande
tillståndsperioden,
• förvärvaren är beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor,
• överlåtelsen inte för med sig att ägarkoncentrationen bland dem som har tillstånd att sända tv och sökbar
text-tv ökar i mer än begränsad uppfattning, och
• överlåtelsen inte medför en påtaglig minskning av mångfalden i utbudet av tillståndpliktiga programtjänster.
En överlåtelse som inte medges av Myndigheten för press, radio och tv är utan verkan.

Beteckning
Den som sänder tv måste använda en godkänd beteckning, dvs. ett namn, för sändningen. Beteckningen ska
ha särskiljningsförmåga så att tittarna kan identifiera den som sänder. Det är Myndigheten för press, radio och tv
som godkänner beteckningen.

Utgivare
Den som sänder tv-program och sökbar text-tv måste utse en utgivare för sändningarna. Utgivaren är ansvarig
för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om bland annat hets mot folkgrupp och förtal. Tillståndshavare i marknätet är skyldiga att själva föra ett register över vem som är utgivare.

Särskilt om utländska tillståndshavare
Tillståndshavare som har sitt säte i en annan EES-stat lyder under det landets bestämmelser om innehåll, såsom
reklambestämmelser.

Information
På vår webbplats mprt.se finns mer information om tillstånd samt ett register med uppgifter om de som sänder
radio och tv. Myndighetens diarium med inkomna och avslutade ärenden finns också tillgängligt på
webbplatsen, dock inte de som enbart gäller registrering. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss på
telefon 08-580 070 00 eller via e-post till registrator@mprt.se.

Blanketten och bilagor skickas till:
Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm–Globen
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