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

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

Anmälan av beställ-tv

Ny anmälan Ändring

På baksidan av blanketten anges de kriterier som måste vara uppfyllda för att tjänsten ska anses vara beställ-tv.

Den som driver verksamheten (juridisk eller fysisk person)

Underskrift av behörig firmatecknare

Namn på fysisk eller juridisk person

Datum

Adress

Namnteckning

Postnummer och ort

Telefon

Telefonnummer

Kontaktperson

Beställ-tv-tjänstens namn

Webbplats

Namnförtydligande

E-post

Namn på beställ-tv-tjänsten

LÄS ÄVEN ANVISNINGARNA PÅ BAKSIDAN

2016-09 ver3



Vad är beställ-tv?
Beställ-tv är en tjänst där mottagaren själv väljer när och vad han eller hon vill se ur en katalog med program. 
Tjänsten omfattas av reglerna i radio- och tv-lagen och ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv.

Beställ-tv kännetecknas av att:

1. Det är en särskild tjänst där tittaren kan välja tv-program ur en katalog.
2. Det huvudsakliga syftet är att erbjuda tv-program. Med tv-program menas program som framförallt består av rörli-

ga bilder, med eller utan ljud.
3. Det är tittaren som bestämmer när tv-programmet ska börja.
4. Det är leverantören som bestämmer vilka program som ska ingå i katalogen.
5. Beställ-tv-tjänsten är öppen för alla. Tjänsten anses vara öppen även om leverantören tar betalt eller om tjänsten

kräver abonnemang.
6. Tjänsten drivs som en ekonomisk verksamhet. Innehåll som framställs av privata användare omfattas vanligtvis

inte av reglerna om beställ-tv.
7. Det är en svensk tjänst vilket betyder att leverantören ska vara etablerad i Sverige och att de redaktionella beslu-

ten fattas här.

Handlingar som ska bifogas
Till anmälan ska bifogas en handling som visar vem som är behörig firmatecknare. Bolag och enskilda firmor ska 
skicka med registreringsbevis från Bolagsverket. 

Ekonomiska och ideella föreningar ska bifoga stadgar och en handling som visar när de senaste stadgarna 
antogs samt vilka som sitter i styrelsen. Dessutom ska handlingar skickas med som visar att den som skrivit 
under anmälan har rätt att företräda föreningen, dvs. är dess firmatecknare.  

Mer information
Information om registrering av beställ-tv och innehållsregler finns på www.mprt.se. Ni kan även kontakta oss 
på telefon 08-580 070 00 eller via e-post registrator@mprt.se.  
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