Utgivningsbevis för databas
16-02-v2

Skicka ansökan i första hand via e-post
till: registrator@mprt.se
Alternativt med post till:
Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

Ny ansökan
Ändring
Förnyelse av utgivningsbevis nr:........................................

Du kan även göra din ansökan digitalt
via ansökningsportalen på vår
webbplats www.mprt.se

Databasens namn
Namn (inkl. domännamn eller liknande) 1

Eventuellt nytt namn vid ändring

Den som driver verksamheten (juridisk eller fysisk person)2
Namn

Org.nr/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Kontaktperson

Databasen – teknisk beskrivning
På vilket sätt tillhandahålls innehållet i databasen

3a

webbsidor
print-on-demand-tjänst
push-tjänst
digital bio
annan typ av tjänst, t.ex. applikation, beställ-tv etc.

På vilket sätt tillhandahålls tjänsten för allmänheten

3b

Kan innehållet i databasen ändras av någon annan än den som driver verksamheten? 3c
Om ja, på vilket sätt (t.ex. läsarkommentarer som inte förhandsgranskas)? Läs mer i anvisningarna.

Ja

Nej

1

Databasen - lokalisering 4
På vilken ort drivs verksamheten?

På vilken ort fattas besluten om det redaktionella innehållet i databasen?

Var är servern placerad?

Riktar sig innehållet i databasen främst till en svensk publik

Ja

Nej

Utgivare (utses av den som driver verksamheten)5
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag åtar mig uppdraget som utgivare och utser (i förekommande fall) ställföreträdande utgivare enligt nedan (underskrift och datum).

Ställföreträdande utgivare (utses av utgivaren. Frivilligt)6
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag åtar mig uppdraget som ställföreträdande utgivare (underskrift och datum).

Avgift 7
Avgiften 2 000 kronor för en ny ansökan har satts in på bankgiro: 787-6949
Datum:
Avgiften 2 000 kronor för ändring av databasens namn, teknisk beskrivning eller lokalisering har satts in på bankgiro: 787-6949
Datum:
Var vänlig ange texten ”Utgivningsbevis + [domänadress]” på inbetalningsavin. Att ändra utgivare är kostnadsfritt.

2

Underskrift av firmatecknare8
(Om det i er organisation krävs flera personers namnteckningar måste alla skriva under)
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefon dagtid

Genom underskriften godkänns även av utgivaren utsedd ställföreträdande utgivare.

CHECKLISTA - Handlingar som ska skickas med
1. Firmateckningsbevis (handling som visar vem som får företräda organisationen)
För bolag: registreringsbevis från Bolagsverket.
För förening: stadgar och protokollsutdrag 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, folkbokförd i Sverige
samt är svensk medborgare. Bevis kan beställas från Skatteverket www.skatteverket.se.
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 från Bolagsverket www.bolagsverket.se.
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.

L ÄS ÄVEN A N V I S N I N G A RN A PÅ BA KSIDA N!
B L A N K E T T E N S K I C K A S M E D E - P O S T T I L L : registrator@mprt.se

Alternativt med post till:
Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm–Globen
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Anvisningar till blanketten
1. Den som driver verksamheten ska anmäla ett namn på databasen. Namnet ska innehålla databasens domänadress eller liknande.
t.ex. ”tvportalen, www.tvportal.se”.
2. Den som driver verksamheten är den som tillhandahåller databasen för allmänheten och som bestämmer innehållet. Den som driver
verksamheten kan antingen vara en juridisk eller en fysisk person. Den som endast tillhandahåller den tekniska kapaciteten, såsom
t.ex. webbhotell, är inte den som driver verksamheten.
3a. Med databas menas en samling av information lagrad för automatisk databehandling. En webbplats betraktas som databas även om
det bara finns en webbsida att välja på. Databasen ska för användaren framstå som en sammanhållen tjänst, t.ex. genom gemensam
layout, sidhuvud. En s.k. push-tjänst är skräddarsydda sammanställningar från en databas som skickas ut till beställaren enligt överenskommelse i förväg. Sådana tjänster används vanligen för nyhetsbevakning. Med s.k. print-on-demand-tjänst menas databaser
som används för framställning på beställning av enstaka exemplar av böcker, videokassetter, CD-skivor m.m. Digital bio innebär en
filmvisning till allmänheten där filmen inte spelas upp från traditionella filmrullar utan den spelas upp digitalt från till exempel en
server (databas).
3b. För att tjänsten ska omfattas av grundlagsskyddet krävs att den tillhandahålls allmänheten. Med det menas att tjänsten ska tillhandahållas en vid och öppen krets av mottagare och att den är tillgänglig i princip för vem som helst. Det är inget hinder för utgivningsbevis att det krävs ett abonnemang om möjligheten att ta del av ett sådant abonnemang är tillgänglig för vem som helst.
3c. Utgivningsbevis kan inte utfärdas för databaser där det är möjligt för användarna att påverka innehållet i databasen. Exempelvis
twitter-tjänster, diskussionsforum, artikelkommentarer och liknande tjänster som har en sådan teknisk utformning att någon granskning inte är möjlig före publiceringen.
Utgivningsbevis kan inte heller utfärdas för databaser vars innehåll kommer från olika källor som inte har ett organisatoriskt
samband. Innehållet ska tillhandahållas av en och samma redaktion som i och för sig kan vara geografiskt utspridd. Den som
driver verksamheten måste också ha fullständig bestämmanderätt över vad som ska publiceras i alla delar av databasen.
4. Utgivningsbevis kan endast utfärdas för databaser där ”överföringarna utgår från Sverige”. Det innebär att databasen måste ha en viss
anknytning till Sverige. Anknytningen är beroende på ett flertal faktorer, bl.a. om innehållet kan sägas vara riktat till en svensk publik
och var beslut om innehållet tas.
5. Utgivaren utses av den driver verksamheten. Utgivaren måste ha sin hemvist i Sverige, vara minst 18 år och svensk medborgare, inte
vara försatt i konkurs och inte heller vara satt under förvaltarskap. Utgivaren ska ha befogenhet att bestämma över dess innehåll så att
ingenting får publiceras i databasen mot hans eller hennes vilja.
6. Ställföreträdande utgivare utses av utgivaren. Behörighetskraven för ställföreträdande utgivare är desamma som för utgivare. Det är
inte obligatoriskt att utse ställföreträdande utgivare.
7. Avgiften måste betalas innan ansökan tas upp för behandling.
8. Behörig firmatecknare framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket om tillhandahållaren är ett aktiebolag. Är tillhandahållaren en
förening ska behörig firmatecknare framgå av protokoll eller liknande. Är tillhandahållaren en privatperson ska denne skriva under.
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