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1. 
 Original av ansökan behöver alltid skickas till PRV med post 

2. Skriftens titel
Titel Utgivningsbevisnummer 

3. Ägare
Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Mobiltelefon 

4. Ägarens underskrift i original (se anvisning, punkt 4)
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

5. Avgift och betalningssätt
Ansökningsavgift 2 000 kr betalas när ansökan skickas till PRV. 
Ni kan betala in via 

 Bankgiro 5052-6797 
 Depositionskonto nr: ........................................................................ . 

OBS! 

Om ditt utgivningsbevis har slutat att gälla (förfallit): 

Skicka inte in blanketten ”Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis för periodisk skrift” och betala inte 
förnyelseavgift! 

Det går inte att förnya eller ändra utgivningsbevis som slutat att gälla. 

Du måste skicka in en ny ansökan om utgivningsbevis till PRV. Under vår webbsida Frågor om 
utgivningsbevis hittar du information om utgivningsbevis som förfallit.  



Anvisningar till ansökan om 
förnyelse av utgivningsbevis 
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Bestämmelser 
Bestämmelser om periodisk skrift finns i tryckfrihets-
förordningen (TF), en av våra grundlagar, och lagen med 
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrande-
frihetsgrundlagens områden (SFS 1991:1559). 

Tänk på att 
En komplett och väl ifylld ansökan underlättar handläggningen. 

Glöm inte att: 

Namnförtydliga samtliga underskrifter. 

Kontrollera att avgiften är betald i samband med ansökan. 

OBS! Inga ändringar av registrerade uppgifter kan göras på 
denna blankett. 

1.Original av ansökan behöver alltid skickas till PRV med post.

2. Skriftens titel
Ange skriftens titel samt utgivningsbevisnummer.

3. Ägare
Ansökan om förnyelse ska göras skriftligen av skriftens ägare. 
Är ägaren en juridisk person ska organisationsnummer anges. 
Är ägaren en fysisk person ska personnummer anges. 

4. Ägarens underskrift i original
Är ägaren en juridisk person ska ansökan undertecknas av 
representant för företaget..   
OBS Namnförtydligande ska alltid göras. 

5. Avgift och betalningssätt
Ansökningsavgift 2 000 kronor, betalas till Bankgiro 5052-6797
när ansökan skickas till PRV.

Ansökan tas inte upp till prövning förrän avgiften är inbetald. 

Ange följande på inbetalningen: 

*Nummer på utgivningsbevis och ordet förnyelse eller
ärendenummer. 

Vill du kontakta PRV? 
Har du frågor? Ring eller skicka e-post till PRV:s kundsupport. 
Tfn: 08-782 28 00, e-post: kundsupport@prv.se.  
Besök gärna vår webbplats, www.prv.se för mer information. 

PRV:s kundsupport är bemannad mån-fre 08.00-16.40 
(08.00-16.00 sommartid 15 maj - 14 september). 

Viss begränsning kan gälla dag före helgdag. 

Skicka ansökan i original till: PRV, Box 530, 826 27 
Söderhamn 
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