Ansökan om tillfälligt sändningstillstånd
16-02-v2

Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt.
Underteckna blanketten och skicka in den i
original tillsammans med begärda handlingar.

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

Sökande
Namn eller frima

Person- /organisationsnummer

Telefon

Webbplats

Kontaktperson

E-post

Adress

Postnummer och ort

Ansökan avser
Radio

Tv och/eller sökbar text-tv

Typ av sändning:

Provsändning
Evenemangssändningar
Annat, nämligen .............................................................................................................

Sändningsområde

Sändningstid (högst två veckor)

Beteckning för sändningarna

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

Underskrift och namnförtydligande

Handlingar som ska skickas med
•

För bolag: registreringsbevis från Bolagsverket

•

För ideell förening: Stadgar och protokoll från möten som visar att stadgarna antagits, vilka
som sitter i styrelsen och vem som har rätt att företräda föreningen (firmatecknare).

•

En anmälan av utgivare jämte bilagor.
>> LÄS ÄVEN ANVISNINGAR OCH INFORMATION PÅ BAKSIDAN! <<
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Anvisningar
Vem kan få tillstånd?
Både fysiska och juridiska personer kan få tillstånd för tillfälliga radio- eller tv-sändningar. Det kan vara
provsändningar eller sändningar från ett evenemang. Vi kan ge tillstånd för tillfälliga sändningar under högst
två veckor.
Tillstånd behövs inte om sändningen har en begränsad publik eller om publiken inte behöver tekniska hjälpmedel
för att ta emot sändningen, till exempel för att den sänds ut via högtalare eller filmduk.

Villkor för sändningen
Myndigheten för press, radio och tv kan bestämma att radio- och tv-lagens bestämmelser om innehåll,
exempelvis reklamregler, inte ska gälla för sändningarna. Vi kan även förena ett tillfälligt tillstånd med villkor, till
exempel att den som sänder kostnadsfritt ska sända meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en
myndighet begär det.

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

Anmälan av utgivare
Den som sänder radio- och tv-program måste utse en utgivare för sändningarna och anmäla denne till oss. Utgivaren
är ansvarig för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om bland annat hets mot folkgrupp och förtal som
kan begås i sändningen. Anmälningsblankett finns på vår webbplats www.mprt.se under Blanketter och publikationer. Ni kan också ringa till oss på telefon 08-580 070 00 och beställa blanketten.

Tillstånd krävs från Post- och telestyrelsen att använda radiosändare
När vi har meddelat sändningstillstånd måste ni ansöka hos Post- och telestyrelsen (PTS) om tillstånd att
använda radiosändare. PTS beslutar om sändarens placering, frekvens, effekt och antennhöjd. Ett sändningstillstånd från oss garanterar inte att det finns tekniska förutsättningar att sända. För mer information se PTS
webbplats, www.pts.se eller kontakta myndigheten på e-post pts@pts.se eller telefon 08-678 55 00.

Mer information
På vår webbplats www.mprt.se finns mer information om tillstånd, registrering och utgivare samt ett register
med uppgifter om de som sänder radio och tv. Myndighetens diarium med inkomna och avslutade ärenden finns
också tillgängligt på webbplatsen men inte de ärenden 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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