
UMSÓKN UM SKAMMTÍMALEYFI
til hljóð- eða myndmiðlunar fjölmiðlaveitu
skv. lögum um fjölmiðla nr. 38/2011Borgartún 21  105 Reykjavík

UMSÆKJANDI

ÁBYRGÐARMAÐUR

FYRIRSVARSMAÐUR FJÖLMIÐLAVEITU

SÓTT ER UM LEYFI TIL

Hljóðmiðlunar - Sótt er um gildistíma leyfis frá og til 

Hægt er að sækja um leyfi til allt að þriggja mánaða. Gjald fyrir leyfi til hljóðmiðlunar er kr. 10.000. 

Myndmiðlunar - Sótt er um gildistíma leyfis frá                                  og til 

Hægt er að sækja um leyfi til allt að þriggja mánaða. Gjald fyrir leyfi til myndmiðlunar er kr. 17.000. 

framhald á næstu síðu...

Hvenær er fyrirhugað að hefja miðlun hljóð- eða myndefnis:

Kallmerki / auðkenni: 

Er sótt um leyfi til miðlunar hljóð- eða myndefnis á erlendu tungumáli? Já  Nei
Hverjar eru ástæður þess, ef já?

Áætlaður útsendingartími:

Alla daga vikunnar      Eftirtalda daga vikunnar: 

Allan sólarhringinn              Útsending hluti úr sólarhring frá

Mán  Þri  Mið  Fim  Fös  Lau  Sun

Borgartún 21 105 Reykjavík  Sími +354 415 0415  Fax +354 415 0410  postur@fjolmidlanefnd.is  www.fjolmidlanefnd.is

Kennitala:

Lögheimili: Póstnr. Staður:

Vefsetur:Netfang:Fjölmiðlaveita:

Sími:

Póstnr.Kennitala: Lögheimili:Nafn:

Póstnr.Kennitala: Lögheimili:Nafn:

Sótt er um leyfi fyrir landið allt         

Sótt er um staðbundið leyfi        og þá hvar?  

Áætlaður íbúafjöldi sem útsending nær til?
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Fyrirhuguð dagskrárstefna. Lýsið dagskrárstefnu fjölmiðilsins:

MARKHÓPUR:

DAGSKRÁRSTEFNA

Hver er fyrirhugaður markhópur stöðvarinnar:

Eininungis fyrir hljóðvarp:

Tónlist

Fréttir og fréttatengt efni 

Fræðsluefni Menningarefni 

Íþróttaefni

Dægurmál

Efni fyrir börn og ungmenni 

Trúarlegt efni

Annað: 

Einungis fyrir sjónvarp:

Fræðsluefni

Dægurmál

Tónlist

Menningarefni

Efni fyrir börn og ungmenni

Fréttir og fréttatengt efni

Íþróttaefni

Þáttaraðir

Kvikmyndir

Trúarlegt efni

Fjarkaup

Annað:

Fyrirhugað hlutfall íslenskrar dagskrárgerðar

Fyrirhugað hlutfall evrópsks efnis

Fyrirhugað hlutfall efnis frá sjálfstæðum framleiðendum

framhald á næstu síðu...
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Undirritunar er krafist með rafrænum hætti. Afgreiðsla umsókna um skammtíma leyfi getur tekið allt að tvær vikur.

Staður og dagsetning Undirskrift fyrirsvarsmanns

Um starfsemi fjölmiðlaveitna og fjölmiðla gilda lög um fjölmiðla nr. 38/2011.   

Vegna 2. mgr 26. gr. er óskað upplýsinga um hvort fjölmiðlaveitan hafi þá yfirlýstu stefnu að beita sér fyrir tilteknum 
málstað en þá skal henni vera óskylt að miðla efni sem gengur í berhögg við stefnu miðilsins.

Já og þá hver: Nei

Hefur leyfi verið aflað frá rétthöfum skv. höfundarlögum s.s.         STEF og         SFH?

FLUTNINGUR:

Fyrirhugað er að miðla um        þráð         þráðlaust
Á hvaða tíðnisviði(um) og/eða með hvaða hætti er fyrirhugað að senda stöðina út? 
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