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Anmälan skickas med e-post till:
registrator@mprt.se

Anmälan av tv-verksamhet

   Ny anmälan

eller med post till:
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen,

   Ändring

Den som driver verksamheten (juridisk eller fysisk person)
Namn på person/organisation som sänder eller är satellitoperatör

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-post

Kontaktperson

Webbplats

Uppgifter om verksamheten
Sändning av tv-program och/eller text-tv via:

   Satellitentreprenör

   Webb
    Tråd (Kabel- och bredbandsnät)
   Satellit
Ange endast den ursprungliga sändningen

I vilket eller vilka områden kan sändningarna tas emot?

Beteckning för sändningarna

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

Telefonnummer dagtid

Namnteckning och namnförtydligande

>> LÄS ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN <<

CHECKLISTA - Handlingar som ska skickas med anmälan av tv-verksamhet
1. Firmateckningsbevis (handling som visar vem som får företräda organisationen)
För bolag: registreringsbevis från Bolagsverket.
För förening: Stadgar och protokollsutdrag som visar att stadgarna har antagits, vilka som sitter i styrelsen
samt vem som har rätt att företräda föreningen (firmatecknare).
2. Anmälan av utgivare med bilagor. Anmälningsblankett hittar du på vår webbplats www.mprt.se under
Blanketter. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås under sändning.

Anvisningar
Vilken verksamhet ska anmälas för registrering?

Sändningar av tv-program via kabel, satellit och webb kräver inte tillstånd men ska registreras hos Myndigheten för press,
radio och tv om det gäller direktsändningar eller tablålagda program, det vill säga program som sänds på en viss bestämd
tid. Kravet på registrering gäller därför inte filer som kan laddas ner.
Om tv-sändningen distribueras på flera sätt är det bara den första och ursprungliga sändningen som ska registreras.
Med satellitentreprenör menas den som för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller
upplåter satellitkapacitet.

Beteckning

Ni måste använda en beteckning på tv-sändningen som vi har godkänt. Namnet ska vara särskiljande så att tittare kan
identifiera vem som sänder.

Utgivare

Ni är skyldiga att utse en utgivare för sändningarna. 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. Om ni sänder
via satellit är ni skyldiga att själva föra ett register över vem som är utgivare. Om ni sänder på annat sätt än via satellit
ska ni anmäla utgivaren till oss. Anmälningsblankett finns på vår webbplats www.mprt.se under Blanketter.

Mer information

På vår webbplats mprt.se finns mer information om tillstånd, registrering och utgivare samt ett register med uppgifter
om de som sänder radio och tv. 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: registrator@mprt.se

