
Konstitutionsutskottets betänkande 
1986/87:6 
om ändringar i radiolagen in. m. (prop. 1985/ 
86: I 09) 

Sammanfattning 

I detta betiinkande behandlar utskottet proposition 198.5 .. X6:109 t)lll iind

ringar i radiolagen m. m. samt de med anledning av propositit)nen dckta 

motionerna 19X5iX6:.514 a\ Lhing Andersson <Kh lngbritt lrhammar 

(bilda c). I 9X5/X6:5 I 5 a\ Anders Björck m. Il ( m) och 19::<.5 · Xn:5 I 6 a\ Birgit 

1-riggeho 111. Il (fp). 

Utskottet har föreslagit en annan avgriinsning iin i propositionen av till

st[mdsplikten för tddsiindningar. Griinsen siitts vid 100 bostiider. Ändring

en berör radiolagen, kabellagen och radiotidningslagen. Propositionens 

lagförslag i övrigt har tillstyrkts. dock med den iindringen att de skall triida i 

kraft den I februari 1987. Två reservationer föreligger. Den ena (m och fp) 

gäller etableringsrätten på etermedieområdet, den andra (c) giiller griinsen 

för tillståndsplikt enligt radiolagen och kahcllagen. 

Propositionen 

Hemställan 

I propositionen föreslås att riksdagen antar i propositionen framlagda för

slag till 

I. lag om iindring i radiolagen ( 1966:7.5.5), 
2. lag om iindring i förordningen ( 19.59:34X) med siirskilda hcstiimmelser 

om biografföreställningar m. m .. 

3. lag om iindring i Tadioansvarighetslagen ( 1966 :756). 
4. lag om iindring i lagen ( 1978:487) om pliktexemplar a\· skrifter och 

ljud- och bildupptagningar. 

5. lag om ändring i lagen ( 1981 :485) om förhud mot spridning av filmer 

och videogram med väldsinslag. 

6. lag om ändring i lagen ( 1981 :.508) om radiotidningar, 

7. lag om iindring i niirri1diolagen ( 1982:459). 

8. lag om ändring i lagen ( 198.5:677) om lokala kahelsiindningar. 

9. lag om ändring i lotterilagen ( 1982: 1011 ). 

Närmare om.propositionen 

I propositionen föreslås således ändringar i radiolagen. förordningen med 

särskilda bcstiimmelser om biografföreställningar m. m. (hiografförord-
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ningen). lagen om lokala kaheb:indningar (kahellagen) och lagen om ra

diotidningar ( radiotidningslagen). Vidare föreslt1s följdändringar i ett fler

tal författningar. d:iribland lagen om förhud mot spridning av filmer och 

\·ideogram med ,·:tidsinslag. \'ilken senare.: författning diir.Fimte förtydligas 

pit en punkt. Propositionens lagförslag utgör bilaga till detta het:inkande. 

Förslagen i propositionen innehiir i korthet följande. 

För offentlig förevisning av biograffilmer och - numera - iiven video

gram räder krav på viss förhandsgranskning. Undantagna iir dock filmer 

och videogram som tdds:inds. Detta beror på radiolagens censurförhud (s. 

18 f.). I denna situation kan den som 1isar \'idcogram offentligt söka undg;I 

förhandsgranskningen genom att hii,·da alt han bedriver trådsändning (s. 

23). Detta förhållande har föranlett att kravet på tillstånd för trådsiindning

ar till andra lokaler än bostäder hi1tills har upprätthållits (s. 19). 

I propositionen bcgr:insas radiolagcns censurförhud niir det g:iller tr[1d

siindningar för offentlig förevisning av filmer och videogram. I stiillet ut

vidgas - med tilliimpning av en 1985 beslutad iindring av punkt 4 i över

gängsbestämmelserna till lagen ( 1976:871) om ändring i regeringsformen -

biografförordningen till att giilla dessa s:indningar (s. 26 f.). Hiirvid g:iller 

dock vissa viktiga undantag. Censur iir således utesluten om sändningen är 

en vidaresiindning av en rundradiosiindning eller av en sändning från en 

satellit i fast trafik. Vidare får censur inte förekomma vid egensändningar 

som också sker till hostiider med stöd av tillstånd enligt radiolagen eller i 

enlighet med best:immclserna i kahcllagen (s. 20 f. och s. 29 f.). I den senare 

lagen definieras begreppen vidaresändning och egensiindning. 

Som en följd av de angirna förslagen kan träds:indningar till andra loka

ler iin bostiider rn bedrivas utan tillst~lnd (s. 23 och s. 25 f.). För siindningar 

till hostiider kriivs för n:irvarande tillstånd om siindningen n[ir fler iin cirka 

50 hostiider och iir an anse som rundradiosiindning. Det senare begreppet 

dei"inicras i radiolagen. För att undanröja oklarheter i fr[1ga om tillst[tnds

pliktens omfattning föresl[ts alt begreppet rundradios:indning i radiolagen 

inte liingre skall omfatta trädsiindningar. Vidare fi.frcsl[1s 75 bostiidcr som 

griins för tillstirndsplikten (s. 27). 
Slutligen iindras radiotidningslagen bl. a. så att begreppet radiotidning 

ocks[i i fortsiinningen innefattar trädsänd överföring till synskadade av 

innehället i dagstidningar (s. 33). 

Motionerna 

I motion /985 'i'i6:5/.I ar r:lri11g Andersson och lnghri11 lrhammar lhåda l'J 

yrkas 

1. alt riksdagen beslutar följande lydelse a\' 5 *andra stycket radiolagen: 

För dtt att hiir i landet siinda radioprogram i trådsändning kriivs tillständ 

a\' regeringen, om sändningen sker till hostiider och når fler iin 250 bostä

der. 

2. att riksdagen beslutar om följande lydelse av 1 §lag om iindring i lagen 

( 1985 :677) om lokala kabelsändningar: 

I denna lag finns föreskrifter om lokala trådsändningar av radioprogram 

.mm når fler än 250 bostäder (lokala kahelsiindningar). 
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3. att riksdagen beslutar att med avslag pä regeringens förslag i denna del 

upphiiva 2 *i radiotidningslagen ( 1981 :508), 

4. att riksdagen beslutar om följande lydelse av i propositionen föresla

gen ändring i radiotidningslagen 4 *: 
H 

I. Radiotidningarna skall helt eller delvis äterge texten i förlagorna. 
2. Siindning av annonsmaterial får endast ske om ljudet iir förvriingt 

eller innehället kodat. 
3. Om en radiotidning inte återger all redaktionell text i en förlaga ftir 

högst hiilften av siindningstiden vid ett tillfiille anviinda~ för annonsinfor
mation. 

4. Utöver material som förekLHnmer i förlagorna fttr radiotidningarna 
endast innehälla uppgifter om hur materialet i siindningarna disponeras. 

5. att riksdagen beslutar hos regeringen hegiira en utredning om vidgad 

tillgäng till radiotidningar för handikappgrupper i enlighet med vad i mo

tionen anförs. 

I motion 1985,·86:515 ar Anders Bjiirck 111.jl. 1111iyrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om etahlc

ringsfrihet pä medieområdet. 

I 111111i11111985·86:516 ar /Ji1gi1Friggl!I}()111../l. (lp! yrkas 

I. att riksdagen beslutar om sådan fodring av 5 *andra stycket i förslaget 

till lag om ändring av radiolagen som vi har föreslagit i motionen. 

2. att riksdagen med ändring av lagen om lokala kahelsiindningar beslu

tar att det skall bli fritt att bedriva kabelsiindning i enlighet med vad vi i 

motionen anfört. 

3. att riksdagen. därest yrkandena I och 2 ej vinner bifall. hcslutar att den 

av regeringen föreslagna gränsen pCt 75 hostiider iindras till 100 bostiider. 

Allmän bakgrund 

Radiolagstiftningen 

Radiolagen ligger till grund för den rättsliga regleringen av ljudradio- och 

TY-verksamheten i Sverige. Till lagen ansluter lagar om särskilda slag av 

siindningar. Det är bl. a. närradio lagen, radiotidningslagen och kabellagen. 

Nära samband med reglerna om olika slag av radiosändningar har de för

fattningar som reglerar yttrandefriheten i ljudradio- och TY-program. Här 

märks i första hand radioansvarighetslagen. Vidare finns bl. a. lagen 

( 1985: I 057) om ansvarighet för lokala kahelsändningar. 

Radiolagen kan i dag sägas ha två funktioner, nämligen dels att definiera 

ett antal grundläggande begrepp och bestämmelser för radio- och trådsänd

ningar. dels att ange de grundläggande reglerna för allmänradions och all

mäntelevisionens verksamhet. 

I 1 § radiolagen definieras ett antal begrepp som ligger till grund för den 

rättsliga regleringen av den allmänna ljudradio- och TV-verksamheten. 
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Denna terminologi ligger också till grund för bestiimmelserna i övriga lagar 

ang{1ende ljudradio- och TV-s:1ndningar. 

De aktuella begreppen är följande: 

radiosä11d11i11g: ljud. bild eller annat meddelande som sänds med hjiilp a\· 

elektromagnetiska vågor vilkas frekvenser är liigre än 3 000 gigahertz och 

\ilka utbreder sig i rymden utan -s:irskilt anordnad ledare. 

1r<11/sii11dning: ljud. bild eller annat meddelande som s:inds med hjiilp av 

elektromagnetiska dgor vilka iir bundna vid siirskilt anordnad ledare. 

rundradiosii11d11i11g: radiosiindning eller trådsiindning som iir a\sedd att 

mottas direkt av allmiinheten. om siindningen inte iir avsedd endast för en 

sluten krets. vars medlemmar iir förenade genom en p{ttaglig gemenskap a\ 

annat slag iin ett gemensamt intresse att lyssna pä eller se siindningen. 

sändare: a1rnrdning för radiosiindning ( radiosiindare) eller tr<.idsiindning 

(tradsiindare). 

mo11agare: anordning för mottagning av radiosändning eller tr;\dsiind

ning. 

radioprogram:radiosiindnings eller trådsändnings innehftll. om detta bc

st{1r av annat :in. utom angivande av namn eller kiilla~ enkla meddelanden 

om tid. viidcrlck. nyheter e. d. 

Enligt S § första stycket radiolagen bestämmer regeringen vilka företag 

(programföretag) som har riitt att siinda radioprogram i rundradiosiindning 

fdn siindare hiir i landet. Med stöd av denna regel har de fyra do1terbolagen 

inom Sveriges Radio-koncernen. dvs. Sveriges Television AR. Sveriges 

Riksradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. 

fått sändningsriitt. Dessa företag iir alltsä programföretag i radio lagens me

ning. 
Fdn regeln att endast programföretag har sändningsrä1t finns undantag 

som framgår av S *tredje-sjunde styckena i radiolagen. Där anges först att 

radioprogram i rundradiosiindning som har upptagits trttdlöst pä central

antennanläggning utan siirskilt tillstånd får sändas vidare till mottagare 

inom fastighet som iir ansluten till anläggningen. Vidare hiinvisas till niirra

diolagen. radiotidningslagen och kabellagen. Slutligen omnämns lagen 

( 1986:3) om rundradiosändning av finliindska televisionsprogram. Lag

stiftningen för de siirskilda formerna av rundradio har alltså konstruerats 

som undantag frän radiolagens bestämmelser i S § första stycket. 

Närmare om sändningar i kabelnät 

Satelliter kan anviindas för att överföra ljudradio- och TV-program till 

allmiinheten p{1 i princip två olika sätt. De i dag vanligaste satelliterna kallas 

ofta komm1111ika1ionssarel/i1eroch anviinds tills. k. fast trafik. Överföringar 

via s~1dana satelliter sker till hestiimda motlagarstationer på jorden. Efter

som satelliterna har hlg sändareffekt måste mo1tagarstationerna ha relativt 

avancerad och dyrbar antennutrustning. För programöverföring till all

miinheten kriivs diirför i praktiken att varje mottagarstation betjiinar ett 

antal hushåll som iir anslutna genom ett kabelnät. 

Det andra slaget av överföringar, rundradioöverföringarna, sker via s. k. 

direk1sä1Jda11de satelli1er eller rundradiosatelliter. De har högre siindaref-

KU .1986/87 :6 

4 



fekt iin kommunikationssatellitcrna och sänder ut en signal som tiicker ett 

mindre omr•\de på jordytan. Inom detta omddc iir det möjligt för enskilda 

hushäll att ta emot satellitsignalen med hji-ilp av förhållandevis enkel och 

billig antennutrustning. 

De regler som för niir\'arande giiller för vidaresiindningar i kabelniit skil

jer sig {It beroende pä \'ilket slag av satellitöverföringar det iir l"rtiga om. 

Signalen frän en direk1sii11da11dt' .rntellit iir •lvsedd att tas emot direkt av 

allmiinheten och betraktas diirför som en rundradiosiindning:. Om en s:'i.dan 

signal tas emot tr<idli.ht. p•I en ccntralantcnnanliiggning för den enligt 5 * 
tredje stycket radiolagcn. siindas vidare i anliiggningen utan siirskilt till

sttmd. Signalen frän en k111111111111ika1i1111s.1·art'l!it till mottagarstationen p{1 

jorden iir däremot inte avsedd att tas emot direkt a\' allm:inheten. Den iir 

alltst1 inte att anse ~Lllll en rundradiosändning enligt radiolagen. Vidare

siindning i ett kabelniit till allmiinheten av en s;hlan satellitsignal omfattas 

inte av undantaget i 5 ~tredje stycket radio lagen utan kriiver tillsttrnd. Reg

ler för sädan vidaresiindning finns i kabcllagen. 

Radiolagens bestiimmelser och dess innebörd vad giiller satellitsiind

ningar hör ses mot bakgrund av att lagen härrör fr~rn tiden innan satellittek

niken togs i ansprak för •llt överföra ljudradio- och TV-program till allmiin

heten. Genom kahcllagen kom den olikartade regleringen av satellitsänd

ningar att bestå. Medan vidaresändningar i kabel nät av program fran kum

m1111ika1i1111ssa1ellirer kriiver tillstånd får vidaresändningar av program fr;'111 

direk1sä11da11de satellirer säledes bedrivas fritt. 

Kabellagen gäller trådsändningar av radioprogram i lokala rundradio

siindningar. I kabellagen förstås med radiosiindning, trådsändning. rund

radioS:indning och radioprogram detsamma som radiolagen. Vidare 

först[1s i kabellagen med 

kahe/11iir: anliiggning för lokala kabelsändningar, 

ka11al: det genom frekvensangivelse eller på annat diirmed jiimförligt sätt 

siirskilt bestiimda utrymme i ett kahelnät som behövs för sändning av radio

program. 

progra111ka11al:det samlade utbud av radioprogram som under en gemen

sam beteckning siinds i en kanal. 

ridarl!sändning: samtidig och oförändrad [Jterutsiindning av en siind

ning, 

sa1el/irsii11d11ing: vidaresändning av programkanaler från satelliter i fast 

trafik, 

ege11sii11d11i11g: siindning av annat slag än vidaresiindning. 

Tillsttmd till lokala kabelsiindningar meddelas av kabelnämnden. Enligt 

4 §kabel lagen behövs - som nämnts - inte tillstånd för vidaresändningar 

enligt 5 § tredje stycket radiolagen. Därutöver är siindningar som enbart 

kan tas emot i bostäder och som inte när fler än cirka femtio bostiider 

undantagna från kravet pä tillstånd. 

Ansvarighetsfrågor 

Enligt 6 ~ radiolagen skall ett programföretags riitt utövas opartiskt och 

sakligt. För granskning av radioprogram som förekommit i rundradiosfod-
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ning finns en radioniimnd (7 * radiolagen). Av 8 § radiolagen följer ett s. k. K U 1986/87 :6 
censurförhud. Därmed förstås att en myndighet eller annat allmiint organ 

inte i förviig för granska eller föreskriva förhandsgranskning av ett radio-

program. Det är inte heller tillåtet att förbjuda en radiosändning eller tråd-

sändning pa grund av dess innehåll. I radioansvarighetslagen meddelas 

niirmare bestiimmelser om yttrandefriheten i radioprogram som svenskt 

programföretag siindcr med stöd av 5 § första stycket radiolagen. 

I 19 * kahellagen anges att 6 och 7 ~* radiolagen inte giiller för lokala 

kahebiindningar. Regleringen av ingripanden mot fortsatt siindning m. m. 

fick sin slutliga utformning vid riksdagens behandling av radio- och TV

siinclningar i kahelniit (prop. 19X4/85:199 och 208. KU 1984i85:.:n och 

1985/86:7. rskr. 1984/85:398 och 1985/86:74). Bestämmelserna om återkal

lelse av tillst[111d m. m. som tar sikte pä programmens innehåll - fr[rnsett 

kommersiell reklam - har tagits in i den särskilda lagen om ansvarighet för 

lokala kahelsiindningar. Reglerna innebär hl. a. att ingripanden mot fort

satt siindning kan göras när program innehållit väldsskildringar och porno

grafiska framställningar samt innefattat hets mot folkgrupp. Fr•lgan om 

ingripanden skall prövas av allmiin domstol med jury efter framstiillning 

frän justitiekanslern enligt samma principer som i yttranclefrihetsm<ll. Övri

ga regler om äterkallelse av tillstånd m. m. finns i kahellagen. 

Pågående utredning m. m. 

Under senare år har flera utredningar lagt fram förslag inom det radioriitts

liga området. senast massmediekommitten. Dess förslag låg till grund för 

regeringens förslag om radio- och TV-siindningar i kabelniit. Yären 1985 

tillsattes radiolagsutredningen ( U 1985 :5 ). Den skall företa en ·översyn av 

den radiorättsliga lagstiftningen i systematiskt, terminologiskt och lagtek

niskt hänseende. Syftet iir hl. a. att uppnä större klarhet och överskådlighet. 

Lagstiftningen skall vidare anpassas till den kommande utvecklingen p<I 

medieområdet. Utredningen fick vidare i uppdrag att med förtur behandla 

griinsdragningen mellan tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga tråd

siindningar. De nu framlagda förslagen bygger pä radiolagsutredningens 

delbetiinkande ( Ds U l 985: 12) Kabelsiindningarna och videocensuren. 

I detta sammanhang bör ocksi\ erinras om \'ad som uttalades n:ir riksda

gen behandlade reglerna om ansvarighet rör lokala kabels:indningar (KL 

1985 · 86: 7, rskr. 74 ). Diirvid anfördes att regleringen 1'<"1 r ses som en ti 11 fäll ig 

lösning i avvaktan p[t att beredningen av yttrandefrihetsutrt>dningens för

slag - betänkandet Viirna yttrandefriht:ten. SOL; 1983 :71) -:-- avslutab. 

Utskottet 

Flera motionsyrkanden giiller det r<ldande kravet p;1 tillst<lnd rör rundra

diosiindning. I ett avsnitt behandlas motionerna 1985/86:515 samt 1985./ 

86 :516. yrkandena I och 2 om etableringsr:itten. Gränsen i radio lagen och 

kabellagen för en tilbt:lndsplikt tas upp i ett avsnitt för sig. Diir behandlas 

motion 1985. 86:516 yrkande 3 samt motion 1985/86:514 yrkandena I och 

2. De i den senare motiont:n framställda yrkandena 3-5 g:iller racliotid

ningar. Dessa frågor behandlas i ett siirskilt avsnitt. 6 



Etableringsrätten 

I motion 1985/86:515 av Anders Björck m: fl. (m) framhålls att en friare 

etableringsrätt bör råda inom etermedieområdet. Etableringsfriheten skall 

enligt motionärerna i princip fä inskränkas endast på grund av teknikens 

begränsningar. Detta skulle bl. a möjliggöra en frist<'tende, reklamfinansie

rad TY 3, vitalare niirradioverksamhet och ett bättre utbud av svenska ka

belsända program. Motionärerna hänvisar till motion 1985/86:350 av Ulf 

Adelsohn m. fl. (m) angående Sveriges Radiq 1986-1992. Där yrkades 
bl. a. att riksdagen hos regeringen anhåller om skyndsamt förslag till lagänd

ringar syftande till etableringsfrihet på medieområdet. 

Yrkandena I och 2 i motion 1985/86:516 av Birgit Friggebo m. fl. (fp) 

ansluter till motion 1984/85:3192 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) med an

ledning av proposition 1984/85:199 om radio- och TY-sändningar i kabel

näl. Utgångspunkten är att det i allt väsentligt skall gälla samma ordning för 

kabelsändningar som för det tryckta ordet. Rätten att sända i kabel bör vara 

fri. dock skall sändningsbevis föreligga. Ett tillägg till 5 § andra stycket 

radiolagen bör därför göras med följande lydelse: Vad här har stadgats 

gäller inte kabelsändningar enligt lagen om lokala kabelsändningar. 

Frågan om etableringsfrihet på radio- och TV-området har diskuterats 

ingående i olika sammanhang under senare år. Med anledning av bl. a. 

motion 1984/85 :3192 av Bengt Westerberg m. fl. (fp_) uttalade riksdagen att 

Nt koncessionssystem för lokala kabelsändningar kan godtas (!.;: l! 1984/ 
85:37 s. 13, rskr. 398). Diirvid slogs visserligen fast att yttrandefrihet, efter 

mönster av tryckfrihetsförordningen, i princip bör råda även för trådsänd

ningar. I överensstämmelse med vad yttrandefrihetsutredningen kommit 

fram till måste emellertid vissa begränsningar av i huvudsak ordningska

raktiir göras. Vidare kan vissa praktiska arrangemang behövas för att ordna 

siindningstider. undvika kollisioner och lösa eventuella köproblem. Dess

utom bör allmänhetens möjligheter att utnyttja Sveriges Radios "public 

service"-funktion säkerställas. Utskottet anförde vidare att ett koncessions

system även tillgodoser behovet av att kunna ställa upp villkor för sänd

ningsrätt i syfte att skapa garantier för att Sveriges Radios sändningar och 
egensändningar når ut till alla som är anslutna till kabelniiten. Riksdagen 

har senast i samband med behandlingen av proposition 1985/86:99 om 

Sveriges Radios verksamhet tagit ställning i fråga om fri etableringsrätt pä 

radio- och TY-omr:ldet ( K U 1985/86: 14 y, KrU 1985/86:2 I, rskr. 343 ). Diir

vid avslogs bl. a. motion 1985/86:350 av Ulf Adelsohn m. fl. (m). Kulturut

skottet anslöt sig till de bedömningar konstitutionsutskottet gjort i sitt ytt

rande. Diir avstyrktes motionsyrkanden om fri etableringsrält för etermedi

er under hänvisning till att yttrandefrihetsutredningen i sitt slutbetänkande 

hd1andlat frägan om etahleringsfrihet ingående, att denna fr:1ga ing;lr i det 

heredningsarbete som för närvarande pägår inom justitiedepartementet rö

rande yttrandefrihetsfrågorna och att rörslag till riksdagen beträffande des

sa v;intas under den nuvarande mandatperioden. 

Utskottet har således tidigare haft att ta ställning till yrkanden som syftar 

till ~indringar i den ordning som gäller för etablering på etermedicområdet, 

senast vid det förra riksmötet. Mot bakgrund si-irskilt av att frägan om eta

hleringsfrihet kommer att tas upp i den till årsskiftet aviserade propositio-
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nen om förstiirkt grundlagsskydd för yttrandefriheten. finner utskottet inte K U 1986/87 :6 
anledning att i detta sammanhang överväga föriindringar p{t sätt motionä-

rerna förordat. Pä grund hiirav avstyrks motionerna 515 samt 516, yrkande-

na I och 2. 

Gräns i visst fall för tillståndsplikten 

Motion 1985/86:514 av El ving Andersson och I nghritt I rhammar (häda c). 

yrkandena 1 och 2. samt motion 1985/86:516 av Birgit Friggeho m. 11. (fp), 

yrkande 3. giiller den griins. riiknat i antalet bostiider. vid vilken tillstfods

plikt skall intriida enligt radiolagen och kahellagen. 

I proposition 1984185: 199 föreslogs, i enlighet med vad massmediekom

mitten angett (SOU 1984:65, Via satellit och kabel), att sänd.ningar som inte 

kan tas emot i fler än 50 bostäder skulle undantas från tillståndsplikt. Vid 

riksdagshehandlingen ( K U 1984/85 :37. rskr. 398) föreläg en motion av fö

retriidare för centerpartiet. vari griinsen föreslogs bli satt vid 250 hostiider. 

Utskottet erinrade i sitt av riksdagen godtagna·hetänkande om att i uppdra

get till den särskilde utredare som skulle göra en översyn a·v den radioriittsli

ga lagstiftningen även ingick att överväga hur griinsen mellan tillstånds

pliktiga och icke tillståndspliktiga trådsiindningar liimpligen bör dras. Med 

hiinsyn bl. a. hiirtill ansåg sig utskottet inte böra föreslå en iindring av lag

förslaget i denna del. I fråga om den föreslagna gränsen om 50 bostäder 

ans~'g utskottet att detta antal hör ses som en allmän riktlinje vid tillstånds

prön1ingen och att kahelniimnden. om sä iir hefogat, hör tilliirnpa hestiim

melsen llexihelt. Vad utskottet anfört p[1 denna punkt föranledde en juste

ring i lydelsen av 4 § kabellagen. Oiir stadgas för närvarande att tillständ 

inte krävs för nu aktuella sändningar som enhart kan tas emot i bostäder 

och som inte når fler iin cirka femtio bostiider. 

Oen siirskilde utredaren kom fram till att griinsen borde sättas vid 100 

bostiider ( Radiolagsutredningens delbetiinkande, Ds U 1985: 12). I den nu 
rnreliggande propositionen (s. 27) anför det riiredragande statsddet att 

han. liksl1m utredningen, anser att tr[1dsiindningarna bör a\·föras fran be

greppet rundradiosiindning i radiolagen och att tilbti111dsplikten niir det 

giiller tr~\dsändningar till bl1städer hör vara knuten en hart till att siindning

arna nt1r t'lt \ isst liigsta antal bostiider. Diirel"ter betonas att dagens griin' 

inte bara representeras av uttrycket "cirka femtio hl1stiider". Begn:ppet rund

radiosiindning m~1ste ockS:t uppmiirksammas. Vid hedömningen a\· om en 

tdd<indning iir en rundradil1siindning m:hte man beakta inte bara antalet 

bostiider utan ocks:1 graden a\ samhörighet mellan de boende. Man far 

diirför. anförs det\ idare. riikna med att mt111ga <indningar i mindre kabel

niit faller utanför giillande tilbtfodsplikt medan andra inte gör det. Vid en 

öwrg[mg till en Cast och entydig griins kommer med nöd\'iindighet vissa i 

dag tillstiindspliktiga siindningar att bli fria medan andra som i dag inte 

kriiver tillst:'md kommer att göra det. Enligt det föredragande statsrädeh 

mening iir 75 bostiider en liimpligt avviigd griins för tillständsplikten. Slutli

gen framh~111s att genom att tillsttmdsplikten avgriinsas p<'t detta siitt torde 

det inte kunna uppkomma några egentliga sdrighe'tcr att ange vilka .siind

ningar som krii\-er tillsulnd. 8 



I motion 514 (C) framhälls bl. a. att geografiska. ekonomiska och sociala 

hcgriinsningar leder till ojfo1lika möjligheter för ett lika och fritt utbud av 

information m. m. Oct iir ena\ samhiillets hu\'Uduppgifter att så längt möj

ligt sträva efter att undanröja dessa ojiimlikheter. Lagar och förfallningar 

som reglerar medieområ.det m~\ste diirför utformas s{1 att ett sådant arhete 

underliittas. Lagstiftningen måste samtidigt priiglas av klarhet och strin

gens. Enligt motioniircrnas mening iir det angeliigct s;hiil att en lokal be

vakning kan komma alla in vänare i ett geL)grafiskt L)mräde till del som all 

allmiin TY och radio när alla i landet. Mot bakgrund av att lokala niit inte 

under överskädlig tid ayses byggas ut s[1 att alla människor kan ta emot 

siindningarna i sim1 hem iir det olyckligt att möjligheterna till tillständsfri 

trådsändning av radioprogram begriinsas till 75 bostiider. Skiilen för denna 

begränsning iir inte tillfredsstiillande motiverade. Motioniirerna anför slut

ligen att griinsen i'ör tillsttmdsgivning bör siittas sä att möjligheterna att 

söka egna lokala tekniska lösningar för mollagning underliittas. I mindre 

hyresgästsammanslutningar och bostadsriittsföreningar liksom sm{1 tiitor

ter och landsbygdshyar med upp till 250 bostiider bör miinniskorna ft1 möj

ligheter att tillsammans lösa mottagningsfrägorna utan krav p;I tillst;'tnd för 

siindningcn. 

I motion 516, yrkande 3 (fp) föreslt1s - om inte yrkandena I och 2 vinner 

bifall - att griinsen för tillståndsplikten sätts vid 100 bostiider såsom radio

lagsutredningen förordade. Detta tal motiverades med vad som enligt prax

is kommit att betraktas som fri mottagarkrets. Enligt motionärerna tycks 

det främsta skälet till varför propositionen i stället förordar en gräns på 75 

bostiider vara att en alltför stor frizon skulle kunna leda till att kostnaderna 

för kabel nämndens verksamhet sl;ls ut på färre tillståndshavare och därmed 

färre hoende. 

Lagen ( 19~5: I 061) om avgifter i iirenden om lokala kahelsiindningar fö

reskri\·er att den som fätt tillst~1nd till satcllitsiindningar enligt kahellagen 

skall betala en avgift till staten. För varje p<lbörjat kalenderhalvår skall 

tillståndshavaren hetala 10 kr. för varje bostad som kan n;is av siindningar

na. Avgifter under 5lll) kr. tas dock inte ut. Avgiften betalas till kahelniimn

den och har till syfte att finansiera kostnaderna för niimndens verksamhet. 

Dessa kostnader avser dels nämndens förvaltning. dels stöd till lokal pro

gramverksam het (prop. 1985/86:22. KrU IL rskr. 7':-). 

Vid beredningen av ärendet har en utfrågning iigt rum inför utskottet med 

kabel nämndens ordförande, regeringsrådet Rjörn Sjöberg, och med nämn

dens kanslichef Thomas Rönström. I sam hand diirmed har liimnats upplys

ningar främst om nämndens arbete med tillståndsansökningar enligt kabcl

Iagen. 

När tillståndspliktens avgränsning var aktuell ( K U 1984/85 :37) lade ut

skottet, under hänvisning till den då pågående utredningen som ligger till 

grund för det nu aktuella förslaget, gränsen vid cirka 50 bostäder. En ny 

avgränsning beror inte minst av den föreslagna inskränkningen av begrep

pet rundradiosiindning. Utskottet har inte någon erinran mot förslaget i den 

delen. Det är enligt utskottets mening angeläget alt tillståndsplikten he

stiims på ett otvetydigt siitt. Propositionens nyss berörda fiin;Jag tillgodoser 

det intresset. Det är diirniist fråga om att liigga fast gränsen för tillstånds

plikten. Därvidlag finns enligt utskottets mening anledning att ta hiinsyn till 

I* Rikl-dagen !9SfJ ·87. 4 .wml. Nr 6 
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stiviil de nuvarande kabclniiten och deras storlek som utvecklingen pä om

r~\dct. 

I oktober 1986 fanns kabel-TV i drygt 200 000 hushåll i Sverige, vilket är 

en fördubbling sedan det senaste årsskiftet. Kabel-TV förekommer främst i 

tätorterna, inte mindre än två tredjedelar av de anslutna hushållen finns i 

tio stora kommuner. Bland nätinnehavarna dominerar televerket som har 

131 tillstånd. De omfattar drygt tre fjärdedelar av antalet anslutna bostäder. 

De övriga niiten står bostadsföretag, privata kabel-TY-bolag, bostadsrätts

föreningar, samfälligheter och enskilda fastighetsägare för. Kabelnämnden 

har i oktober 1986 meddelat 191 tillstånd till satellitsändningar, fördelade 

på 138 kommuner. Tillstånd till egensändningar har lämnats i nio fall. Tele

verkets tillstånd avser en tätort eller en hel kommun, således ett stort antal 

bostäder.Även de övriga tillstånden för satellitsändningar till bostäder gäl

ler i regel ett stort antal bostäder. Endast två tillstånd avser färre än I 00 

bostäder. I intervallet 100-250 bostäder finns femton tillstånd. 

Utskottet vill framhålla att tekniken inom området är stadd i snabb ut

veckling. Här kan som exempel nämnas möjligheten av överföringar via 

direktsändande satelliter, vilket faller utanför kabellagen. Det bör vidare 

erinras om att radiolagsutredningen har att se över hela den radiorättsliga 

lagstiftningen under beaktande av bl. a. utvecklingen på medieområdet. 

Med tillståndskravet för kabclsändningar följer att samråd skall ske med 

dem som berörs av sändningarna samt att kommunen skall avge ett yttran

de innan ansökan prövas. Vidare har innehavaren av ett tillståndspliktigt 

nät bl. a. skyldighet att kostnadsfritt tillhandahålla en kanal för lokalt ka

helsiindarföretags egcnsiindningar. Tillsttmdsfr{\gan prövas som niimnts av 

kabelniimnden. Till dess uppgifter hör ocks;\ att utöva tillsyn och att följa 

utvecklingen pä kabel-TY-området. Enligt utskottet bör griinsen för till

st~lndsplikten inte siittas sti högt som vid 250 bostiider, vilket föreslås i mo

tion 514. Ltredningcn i iirendet har gett vid handen att de niit för vilka 

tillst;lnd beviljats endast undantagsvis omfattar färre än 100 bostiidcr. En

ligt utskottets-mening föreligger mot bakgrund av dt:t anförda inte anled

ning att ha en liigre griins fönillständsplikten iin I 00 bostiidcr. Utskottet 

föreshlr diirför, med avstyrkan av yrkandena I och 2 i motion 514, med 

tillstyrbn a\' yrkande 3 i motion 516 samt med iindring av lagförslagen i 

dessa delar. att griinsen for tillständsplikten enligt radiolagen och kabella

gen siitts vid I O(l bostiider. 

Radiotidn ingslagen 

Sedan 1981 finns en lagstiftning om spridning av innehållet i dagstidningar 

till synskadade genom rundradiosiindning. Termen för detta är numera 

radiotidning. Spridning kan ske genom att tidningen läses upp eller genom 

datoriserad vidarebefordring. I båda fallen sker sändningen via FM-niitet 

nattetid och en speciell mottagarutrustning behövs. Enligt radiotidningsla

gen får en radiotidning inte sändas utan tillstånd. Som tidigare har berörts 

utgör regleringen i radiotidningslagen ett av undantagen från bestämmel

sen i 5 § första stycket radiolagen om att endast de företag som regeringen 

bestämmer (programföretag) har sändningsrätt. 

KU 1986/87:6 
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I motion 1985/86:514 av El ving Andersson och I nghritt Irhammar (båda 

c J. yrkandena 3 och 4. begiirs s;ldana ändringar i r;1diotidningslagen att 

radiotidningar för synskadade jiimstiilb med tidningar för seende pa ;;ä siitt 

att det nuvarande kravet pä tillstand för att siinda en radiotidning avskaffas. 

I anslutning diirtill begär motioniirerna - yrkande 5 - en utredning om 

vidgad tillgäng till radiotidningar för handikappgrupper. De anför att. ut

över synskadade. t. ex. personer med gnl\ a läs- och skriv;;värigheter inte 

kan tillgodogöra sig information via en daglig tidning. En utredning behöv;; 

diirför i syfte att vidga kretsen av miinniskor som kan fä tillg[ing till radio

tidningar. 

Efter viss inledande försöksverksamhet med distribution av innehållet i 

dagstidningar till synskadade fick en ;;ärskild kommitte (taltidningskom

mitten) 1982 till uppgift dels att bedriva utrednings- och utvecklingsarbete. 

dels att pröva statsbidragsfrägor betriiffande tal utgåvor av dagspress ( prop. 

1981 ·82:129, KU ]f. rskr. 409). Med taltidning förstods tidningsinneh{tll 

SLllll spelacks in pt1 kassetter eller siindes via radio. Riktlinjerna för kom

mittens verksamhet har t)mprö\ats. Bl. a. fick kommitten tilliiggsdirektiv 

( 19:-(1:671. Diirvid vidgades uppdraget att iiven giilla förutsiitlningarna frir 

nyhctsförmedling till utvecklingsstörda. Kommitten har avgett heUnLrn

den rörande bl. a. nyhetsförmedling till beg;lrningshandikappade ( Ds lJ 

l 9X5 :7 J och liittförst[1elig nyhetsinformation - en mediediskussion ( Ds L 

1986:6) samt en rapport om radiotidningar i praktiken ( Ds L 1986:7). 

L:tredningen heriiknas avge sitt slutbetiinkande i maj 1987. 

Redan i proposition 1981/82: 129 uttalades att tal tidningar kan vara av 

\"iirdc för andra handikappade iin synskadade. men att de senare iir den 

stiirsta mälgruppen för wltidningar. Med anledning av taltidningskom

mittens tillliiggsuppdrag startade kommitten en försöksverksamhet med att 

ge ut en liittliist nyhetstidning. Sedan oktober 1984 ges publikationen 8 

SIDOR ut. numera rnrje vecka. Den förekommer säviil i tryckt form som 

intalad p[1 hand. L:tgivningen finansieras huvudsakligen med medel från 

allmiinna arvsfonden. Den primiira m:ilgruppen iir60 OOO-o5 000 liitt eller 

m[mligt beg~1rningshandikappade. Diirtill kommer personer med olika liis

handikapp samt att mtmga institutioner kan anviinda tidningen. I proposi

tion 1985/86: 175 om nyhetsförmedling till begävningshandikappadc före

slogs att verksamheten med en siirskild nyhetstidning för denna grupp skall 

fortsiitta genom en stiftelses försorg. Förslaget har ant<tgits av riksdagen 

(KL 1986/87 :4. rskr. 4). I detta sammanhang kan ocks~l erinras om att 

handikappfrtigor berörts i kulturutskottets av riksdagen godtagna betän

kande med anledning av proposition 1985/86:99 om Sveriges Radio 1986-

1992 (KrlJ 1985/86:21 s. 29 ff.. rskr. 343). I propositionen anförs att pro

grambolagen inom Sveriges Radio-koncernen, i avtalen för nästa avtalspe

riod. såsom hittills. bör förpliktas att ta särskild hiinsyn till olika grupper av 

handikappade. Vidare bör moderholaget få ett samordningsansvar beträf

fande program verksamheten om och för dessa grupper. Bolaget skall även i 

samhand med de årliga anslagsframställningarna redovisa en plan för in

satser inom handikappområdet. Utskottet anslöt sig till dessa uttalanden. 

Diirutöver hade utskottet inhämtat att taltidningskommitten. delvis i kon

takt med programföretagen. utreder frågan om programservice. i första 

hand nyhetsservicc. till begåvningshandikappade. 
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Ltskottet har tidigare uttalat (KL 1986iX7:4) att synskadadcs och andra K U 1986/87:6 
handikappades tillgång till information iir en ange\iigen fråga. Den teknis-

ka utvecklingen kan bidra till att förbiittra förhållandena. Samtidigt måste 

det betonas att de handikappades informalionsbehov inte bör föranleda 

särlösningar annat iin när andra lösningar inte står till buds. Den lättlästa 

nyhetstidningen 8 SIDOR. som även finns på band. är ett sätt att sprida 

information till olika handikappgrupper. Vad angår den i modon 5 \ 4, yr-

kandena 3 och 4 viickta frågan om förutsättningarna för att sända radiotid-

ningar finner utskottet inte anledning att. i avvaktan på det utredni.ngs- och 

lagstiftningsarbete mm pägår på radiorättens och yttrandefrihetens områ-

den, göra annan iindring i dci rramlagda förslaget än att ·gränsen för till-

ståndsplikten bestäms till 100 bostiidcr. Yrkandena 3 och 4 i motion 5\4 

avstyrks säledcs. Beträffande yrkande 5 i motion 5\4 om en utredning om 

vidgad tillgång till radiotidningar konstaterar utskottet att taltidningskom-

mittcn, som utreder radiotidningsfrågor, beriiknas avge ett slutbetänkande 

\ 9'8.7. Mot denna bakgrund är enligt utskottets mening inte något riksdagens 

initiativ för närvarande päkallat med anledning av motionsyrkandet. som 

med det anförda får anses vara besvarat. 

Övrigt 

I propositionen l:iggs nio lagförslag fram. Förslagen om :indring i radio\a

gen, kabellagen och radiotidningslagen av griinsen för tillståndsplikt har 

berörts i det föregäendc. Lagförslagen i övrigt tillstyrks, dock med den 

ändring att lagarna skall träda i kraft den l februari \987. 

Hemställan 

Utskottet hcms\iiller 

\. betriiffandc c1ahlcri11gsräffe11 

att riksdagen avslår motionerna 1985/86:515 samt 1985/86:516. yr

kandena 1 och 2, 
2. betriiffande 1i/fl-tä11d all sända radiotid11i11gar 

att riksdagen avslår motion 1985/86:514. yrkandena 3 och 4. 

3. betriiffandc ridgad 1i/lgä11g till radiOfidningar 

att riksdagen förklarar motion l 985i86:5 l 4. yrkande 5 besvarad med 

vad utskottet anfört. 

4. betriiffande propositio11e11sjl"irslag 1il/ lag om ändring i radio/a

gen r N66:755J 

att riksdagen. med bifall till motion 1985/86:516. yrkande 3 i ifråga

varande del och med avslag på motion 1985/86 :514, yrkande 1 antar 

de i propositionen framlagda lagförslagen, dock med den ändring 

delf att i 5 ~andra stycket i stället för 75 bostäder skall stå l 00 .bostä

der, dels att lagen skall träda i kraft den 1 februari 1987. 

5. beträffande proposi1ionen.1· förslag 1il/ lag om ändring i lagen 

I 1981 :508! om radiOlidningar 

att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen, dock 

med den iindring clefl· att i 2 *i stiillct rör 75 bosti-ider skall stä 100 

bostiider. dd1· att lagen skall triida i kraft den I februari 1987, 12 



6. beträffande propositionens .fi"irslag till lag om ändring i lagen K U 1986/87 :6 

(f985:677i om lokala kahelsändningar 

att riksdagen. med bifall till motion 19X5 :-\6:516, yrkande 3 i ifräga

\'arande del och med avslag p{t 111(1lion 1985iX6:514. yrkande 2 antar 

de i propositionen framlagda lagförslagen. dock med den iindring 

de/\ att i I§ i stället för 75 bostäder skall stä 100 bostiider. dels att 

lagen skall triida i kraft den I februari 1987. 

7. betriiffande propositionens lag/iirslag i ii1·rig1 

att riksdagen antar förslagen till 

a) lag om iindring i förordningen ( 1959:348) med särskilda be

stämmelser om biografförestiillningar m. m .. 

b) lag om iindring i radioansvarighetslagen ( 1966:756). 

c) lag om iindring i lagen ( 1978:487) om pliktexemplar av skrifter 

och ljud- och bildupptagningar, 

d) lag om iindring i lagen ( 1981 :485) om förbud mot spridning a\· 

filmer och videogram med väldsinslag, 

c) lag om iindring i niirradiolagen ( 19X2:459), 

f) lag om iindring i lotterilagen ( 1982: I 011 ), 

dock med den iindring att lagarna skall triida i kraft den I februari 

1987. 

Stockholm den 20 november 1986 

P:l konstitutionsutskottets \'iignar 

Olle Srensson 

Niirvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck ( m ), Wivi-Anne Cederqvist 
(s). Kurt (he Johansson (s). Bertil fiskesjö (cl. Sture Thun (s). Hans Ny ha
ge (m), /\nita l\fodin (q. Sören Lekberg (s). Börje Stcnsson (fp). Gunnar 
11iön:k i Yiirmdö (m). Torgny Larsson (si. Bengt Kindborn (c). Ingela \far
tcnsson (fp) och Ho Hammar (vpk). 

Reservationer 

I. Etableringsrätten (mom. I) 

Anders 13jörck (m ). Hans Ny hage ( m ). Börje Stensson ( fp), Gunnar Biörck i 

Yiirmdö (rn) och Ingela Mårtensson (fp) anser 

dd1 att den del av utskottets yttrande som pä s. 7 börjar med "Ubkottet har" 

och pa s. X slutar med "yrkandena I och 2" bort ha följande lydelse: 

I sft väl motion 515 som motion 516. yrkandena I och 2, förordas en i 

princip fri etableringsriitt för sändningar i kabel nät. Inskränkningar bör 

endast fa ske med hänsyn till teknikens begränsningar. Enligt motion 516 

bör det för satellitsiindningar och egensändningar i kabeln ät bara krävas ett 

sändningsbe\'is motsvarande utgivningsbevis för periodisk tidskrift. 



Utskottet anser, i likhet med motionärerna, att de krav som råder för att 

få sändningstillstånd är omotiverade. Radiolagen och kahellagen hör där

för ändras på sätt motioniirerna föreslagit. Det bör ankomma på regeringen 

att lägga fram erforderliga förslag. Det anförda bör ges regeringen till kän-

na. 

dels att utskottets hemställan under mom. I bort ha följande lydelse: 

1. beträffande etableringsriilfen 
att riksdagen med anledning av motionerna 1985/86:515 samt 1985/ 

86:516, yrkandena 1 och 2, ger regeringen till känna vad utskottet har 

anfört. 

2. Propositionens förslag till lag om ändring i radiolagen 
(1966:755) och lag om ändring i lagen (1985:677) om lokala 
kabelsändningar (mom. 4 och 6) 

Bertil Fiskesjö och Bengt Kindbom (båda c) aföer 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 10 som börjar med ··utskottet 

vill"" och slutar med"" llJO hostiider·· bort ha följande lydelse: 

1 motion 1985/86:514, yrkandena I och 2 begiirs ändring av propositio

nens lagförslag vad giiller den i 5 *andra stycket radio lagen och I s kahella

gen angivna griinsen för tillståndsplikten till 250 hostiidcr. 1 motion 1985/ 

86:516, yrkande 3, hegiirs att griinsen skall siittas vid 100 hostiider. 

Utskottet finner det vara angeläget att lokal bevakning kan komma alla 

invänare i ett geografiskt område till del. Lokal TV- och radioproduktion 

kommer med all sannolikhet att vidaresändas bl. a. med lokala kahel- och 

trådnät. Redan i dag står det klart att sådana lokala nät inte under överskåd

lig tid avses byggas ut så att alla miinniskor kan ta emot sändningarna i sina 

hem. Mot den hakgrunden bör enligt utskottets mening möjligheterna till 

tillståndsfri tråds:indning av radioprogram inte begr:insas till 75 eller 100 

bostiider. Det iir viktigt att samhiillet underlättar för människor i alla delar 

av landet att rn tillgäng till ny teknik och därmed lika information. Gränsen 

för tillst~lndsgivning bör diirför enligt utskottet sättas så att mi.ijlighett:rna 

att söka egna lokala tekniska lösningar för mottagning underliittas. I mind

re hyresgiistsammanslutningar och bostadsrättsföreningar liksom sm{1 tät

orter och landsbygdsbyar med upp .till 250 bostiider hör miinniskorna rn 
möjligheter att tillsammans och under eget ansvar lösa mottagningsfr~'\gor

na utan kra\ p~I tillständ. Utskottet föreslär, med bifall till motion 1985/ 

86:514. yrkandena I och 2, med avstyrkan av motion 1985/8~:516. yrkande 

3 samt med iindring av lagförslagen i dessa delar, att gr:insen för tillstfods

plikten enligt radiolagen och kabellagen siitts vid 250 hostiider. 

del~ att utskottets hemställan under mom. 4 och 6 hort ha följande lydelse: 

4. beträffande propo.1"i1ionen.1ji"irs/ag till lag 0111 ändring i radio/agen 
(/966:755! 

att riksdagen, med bifall till motion 1985/86:514, yrkande 1 och med 

avslag pä motion 1985/86:516. yrkande 3 i irrt1gavarande del antar de 

i prnpositionen framlagda lagförslagen, dock med den iindring t!d.1 
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att i 5 *andra stycket i stiillet för 75 bostäder skall st<°t 250 bostiidcr. K U 1986/87 :6 
dels att lagen skall träda i kraft den I februari 1987, 

6. beträffande propositionens förslag till lag om ändring i lagen 
( N85:677j om lokala kahelfändningar 

att riksdagen, med bifall till motion 1985/86 :514, yrkande 2 och med 

avslag på motion 1985/86:516, yrkande 3 i ifrågavarande del antar de 

i propositionen framlagda lagförslagen, dock med den iindring dt'ls 

att i I § i stället för 75 bostäder skall stå 250 bostiider. dels att lagen 

skall träda i kraft den I februari 1987. 
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Propositionens lagförslag 

I Förslag till 

Lag om ändring i radiolagen ( 1966: 755) 

Härigenom föreskrivs i fråga om radio lagen ( 1966: 755I 1 

dels att I. 5-8 och 10 ~~skall ha följande lydelse. 
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf. 5 a ~.av följande lydelse. 

N111·ara11de lrdelse 

I denna lag fiirst<ts med 
radiosiindning: ljud. bild el

ler annat meddelande som siinds 
med hjiilp av elektromagnetiska vä
gor vilkas frekvenser iiro Ugre iin 
3 000 gigahertz och vilka 11thf"l'd(/ 
sig i rymden utan siirskilt anordnad 
ledare. 

trt1dsändning: ljud. bild eller 
annat meddelande som sänds med 
hjiilp av elektromagnetiska vägor 
vilka iiro bundna vid särskilt anord
nad ledare. 

r u n d rad i os än d ni n g: radiL1-
siindning eller 1nidsii11d11i11g som är 
avsedd alt 111ottaga.1· direkt av all
miinheten. om siindningen ick<' iir 
avsedd endast fiir en sluten krets. 
vars medlemmar iiro förenade ge
nom en piitaglig gemenskap av an-
nat slag iin ett gemensamt intresse 
att lyssna pä eller se siindningen. 

Fiircs/ugen lyde/.\'I' 

I denna lag förstås med 
radiosiindning: ljud. bild el

ler annat meddelande som siinds 
med hjiilp av elektromagnetiska dl
gor vilkas frekvenser iir Higre än 
3 000 gigahertz och vilka whrcclcr 
sig i rymden utan särskilt anordnad 
ledare. 

rund rad i nsii nd ni ng: radio
siindning som iir avsedd att tas 
nnot direkt av allmiinheten. om 
siinclningen inte iir avsedd endast 
fiir en sluten krets. vars medlem
mar iir förenade genom en påtaglig 
gemenskap av annat slag iin ett ge
mensamt intresse att lyssna pi1 eller 
se siindningen. 

träds ä nd ni ng: ljud. bild eller 
annat meddelande som siimb med 
hjiilp av elcktrLHnagnetiska vilgor 
vilka iir bundna vid siirskilt <inord
nad ledare. 

s ii n d a re: anordning fiir radiosiindning lradiosiindarel eller tr:idsiind
ning (tr<ldsändarel. 

mottagare: anordning fiir mottagning av radiosiindning eller 
trfaisändning. 

radioprogram : radiosiindnings eller td1dS:indning-, inneh;111. om det
ta bestC1r av annat iin. utom angivande av namn eller k:illa. enkla meddelan
den om tid. dderlck. nyheter eller dylikt. 

Dc _f;"irl'lllg so111 rcgai11ge11 he
stii111111a r 11rogro111Ji'ir1·1ag I '111 riifl 

1 Lagen (Hntrv.::kt 1972: 240. 
'Scna,tc lyd~hc l'IKfi: ~-

Fiir riin all hiir i land<'l s:inda 
radilipmgrarn i rundradiosiindning 
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' N111·ara11de lyde/.1·<' Fiir(·.11agc11 lydcl.re 

att sända radioprogram i rundradio- kriii·s tillsrd11J ar regeringen. 
sändnirigfrän siindarc hiir i landet. 

Varje program.fi"iretag avgör en
samt rifka radioprogram som skofu 
förekomma i ru11dradiosii11d11i11g 
som företaget anordnar. Hiirvid 
skall programföretaget iakttaga be
stiimmelserna i 6 ~ och 7 ~ andra 
stycket. 

Radioprogram i rundradiosiind
ning som har upptagits tråd/ii.1·t pil 
centralantennanläggning får utan 
särskilt tillstånd sändas vidare till 
mottagare inom fastighet som iir an
sluten till anläggningen. 

Om rätt att siinda ljudradiopro
gram i vissa lokala rundradiosänd
ningar från radiosiindarc finns siir
skilda föreskrifter i närradiolagen 
I 19K~: 459). 

Fiir riitt all hiir i 11111det siinda 
radioprogram i trtldsii11d11ing knivs 
tillständ <ll' ri•gcringcn. om sii11d-
11i11ge11 sker till hostiida och ntlr 
fler ii11 75 ho.1tiider. 

Varje i1111elw1·an• av tillständ cn
fi,;t .förs/ll eller 1111dra stycket (pro
J!r1mi/i:irerag ! avgör ensam \'ad som 
skall förekomma i sändning som fö
retaget anordnar med stiid ar til!
.l'fänder. Härvid skall prngramföre
taget i11ktt11 bestiimmelserna i 6 * 
och 7 ~ andra stycket. 

5 ll ~ 
Radioprogram i nmdrndiosiind

ning som har tagit.i 1·111,•t i central
antennanliiggning för utan siirskilt 
tillsttmd sändas vidare till mottaga
re inom fastighet ~om är ansluten 
till anläggningen. 

Om rätt att siimla ljudradiopro
gram i vissa lokala rundradiosiind
ningar finns siirskilda föreskrifter i 
närra<liolagen ( 1982: 4.Wl. 

Om rätt att siinda radiotidningar finns föreskrifter i lagen I 1981: 5081 llln 
radiotidningar. 

Om rlitt att sända program i lo
kala ru11dradiosii11d11i11gar Fän 
trtidsiindare finns siirskilda före
skrifter i lagen r 1985: 677> om lokala 
kabc I sändningar. 

Om riitt att siinda rwlio11rogram i 
lokala trlidsii11d11i11g11r till h11stiidcr 
finns slirskilda föreskrifter i lagen 
r 1985: 6 77 > om lokala kanL'lsiind
ningar. 

Om riitt att fdn radiosiindare siimhi vidare tclcvisionsprogram i radio
cller trådslindning från Finland finns särskilda föreskrifter i !;igen r 1986: >1 
om rundradiosiindning av finländska telcvisionsprogram. 

Programföretags riitt enligt 5 .li 
forst11 och andra 1·tycke11a skall ut
övas opartiskt och sakligt. Diirvid 
skall beaktas att en vidsträckt ytt
randefrihet och informationsfrihet 
skall dida i rundradion. 

Programfiiretags riill f){J gmnd <Il' 

tillstånd c11/ig1 5 .~Finta dia and
ru stYcket skall utövas opartiskt 
och. sakligt. Diirvid skall beaktas ~111 
en vidstriickt yttrandefrihet ,ich in
formationsfrihet skall r:'ida i ljudra
dion och tcln"isio11c11. 

Programföretag skall i programvaksamheten hiivda dL't dem,1kratiska 
stahskickets grundidcer samt principen om alla miinnisk,1rs lika viirde och 
den enskilda miinniskans frihet och viirdighc!. 

-' Scnao;tc lydebe 1978: 476. 
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N111'arandl' lydelse 

För programföretag skall i övrigt 
gälla vad som ,t;"ire.1krii·es i avtal 
mellan regeringen m:h företaget. I 
siidant avtal får som villkor för rätt 
att siinda radioprogram enligt 5 ~ 
.fi:irsta stycket intagas 

Föreslagen lvdclse 

fiir programföretag skall i övrigt 
giilla vad som.fi'irl'skrii·1· i avtal mel
lan regeringen och fiiretaget. I sil
dant avtal filr som villkor för riilt att 
siinda radioprogram tJä grund ,11· 
tillstånd enligt 5 ~ .fi:ir.1·1a l'ller and
ra stycket tas in 

I. föreskrift om skyldighet att sända beriktigande och genmiile. 
2. föreskrift till skydd för enskilds privatliv. 
3. föreskrift om förbud mot kommersidl reklam eller mot program som 

bekostas av annan än programföretag, 
4. föreskrift om skyldighet att på begiiran av myndighet siinda medde

lande till allmiinheten. och 
5. föreskrift om skyldighet att siinda redogörelse som avses i 7 ~ andra 

stycket. 

F"ir granskning 11\' radioprogram 
.10111 Ji'ireko111111it i mndradiosii11d
ni11g _tinnes wdionii111nde11. Rege
ringen meddelar niirmare bestäm
meber om niimndens verksamhet. 

Om Jet_fi.iff.1kri1·e.1 i a1·111lct mel
lan regeringen och programföretag 
skall progrn11(fi"ii·etagc1 siinda redLl
giirclse för beslut av radionämn
den. l'<lri progr11111J('irctai.:<'t förkla
rats ha brutit mot bestiimmclser i 
denna lag eller i avtalet mellan rege
ringen och flrogr1m(/i'iretaget. 

;\frndight'I eller <11111<11 ullmiint 
organ far <'.i i förviig grnnska eller 
föreskriva forhand-;granskning av 
rwlio1Jrogr11111 och ej heller förbjuda 
radiosiindning eller tnidsiind11i11g 
pi"\ grund av dess innehilll. 

R11dionii11111do1 granskar 0111 pro
grc111(/i'iret11g.1 riitt /)(l gm11d 111· till
st<lnd enligt 5 ~ .fi'ir.1ta dli'f andra 
.1trckct har 11tiirats i enlighl'I 111l'd 
6 .~ och m·talet 111dlan regaini;en 
och Ji'iretaget. Regeringen medde
lar niirmare bestiimrnelser om 
niimndens verbamhet. 

Om det .fore.1kril'.1 i 111·ta/ mellan 
regeringen och programföretag 
skall .fi'irl'lag1•t siinda redogi\rel~e 

för beslut av radioniimnden. i 1·ilkl't 
Firl'fag1·t förklarah ha brutit mol 

bestiimmelser i denna lag eller i av
talet mellan regeringen och Fi/'l't11-
gcr. 

M.Y11dighcta 0,-/1 1111drn all-
111ii1111a nrgan far intl' i flin<ig grans
ka eller foreskriva förhands
granskning av rndiosiind11i11.i.:ar.1 i11-
11clwll och ej heller förbjuda n1 ra
diosiindning p{1 grunda\· dess inne
hftll. lkt.1a111111<1 giilfrr i .fi'<tga 0111 

t rtldsii ndninga r. 
lji·äga 0111lr<id.1ii11d11i11gur.f/ir11( 

.f(·mlig Ji'irel'i.rning Il\' .//1111<'1' och ri
dco.i.:ra111 gii/la dc!C/.: .1lid1111tFir/i11d 
so111 111'.1cs i ./i"ir.1111 strcÅl'I e111/a.1·1 
0111 

l .. 1ii11c/11ingc11 iir <'Il 1·idarl'1iind· 
ning cl\' <'Il r11ndrc1diosii11d11ing eller 
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N111·un111de lvdl'i.l"C'. 

ResUimmcberna i första srycker 
hindra l) flirhandsgranskning eller 
s:indningsfi.irhud i fråga om bild 
som [1terger Sverige eller del diirav 
01.:h som innehi11ler upplysning av 
betydelse för rikets fiirsvar. 

Fiir1'sl11ge11 lydelse 

m· en sii11d11i11g _ti·tl11 en .1111e//i1 ij{1s1 
tr<{/1/.: eller 

2 .. 1ii11d11i11g1'/I iir 1.'11 l'gl'll.l'iilld
llillg .111111 ock.1li ska ril/ hosriider 
med sriid m· tillsrånd enligt 5 ~ 1111d
r11 .11yck1·t eller i e11ligh<'l med he
.1tii111111dscma i lagt'n ( 1985:677) 
0111 l11kal11 k11hdsiindning11r. 

Med 1·idaresii11dni11g och cgcn
siindning .Mrsttls i dcnn11 f)(Jr<1gr1(( 
detst11w1111 st1111 i lagen 11111 l11kala 
ka hc/sii 11d11i 11g11 r. 

Bestämmelserna i första 11ch u11d
r11 .111·ck1·1111 hindrar inte förhands
granskning eller sändningsförhud i 
thiga nm bild som ittergcr Sverige 
eller del därav och som innehäller 
upplysning av hctydclse för rikets 
förs var. 

I Ji·,l_i.:u 11111 undrn rnldsii11d11i11gur 
.fi"ir 11(/(-ntlig Fir,·1·i.111i11g 111· .fi/111a 
•.ll"h 1·id1·ogr(ll11 ii11 s1/d1111u so/Il 
11\'scs i 1111dm styck<'! giillcr ji"irc
.1krificn111 iFirord11i11grn ( 1959: 3-18! 
mt'd siirskilda h1'.1·1iim111clser 11111 

hio.~·r1(//;-;rt'sl!il/11ingar 111. 111. 

10 ~-

Till höter eller föngelse i högst ett 
i'1r dii1111's den som 

Till hiiter eller fangclse i högst ett 
;[r dii111s den som 

I. inneliar eller anviinder radiosiindan: utan att ha tillst;]nd enligt 2 * 
första stycket dler anviindcr radio-,iindare i '>trid nrnt villkor som föreskri
vits vid meddelande av ~ildant tillst<ind. 

~- innehar ofullstiindig radiL)s:indare eller hyggsab fiir tillverkning a\ 
radiosiindan: utan att ha crh[illit tillsti\nd enligt 2 ~ för»;ta stycket. 

3. upp<1tligen eller av oaktsamhet övalfr1er clla urpUter radio.siindare. 
ofullst:indig radiosiiml<lre cller hyggsats fiir tillverkning av radioS:indarc i 
strid mot hcsliimmclsen i 2 *tredje stycket. 

4. s~inder radioprogram i ru11dru
dic1sii11d11ing utan att inneha till
st;(nd till sdi/1111 siindning, eller 

4. <inder radioprogram utan a

F•rdaiigr tillq;'ind. eller 

.'i. bryter mot föreskrift Slllll meddelats med stöd ~~v 4 ~ andra styl·ket 
Llln det ej ;ir fr<lga om radiL1s;indarc eller mottag;irc r:'i iirfog.'ifart~'g. milit:in 
luftfartyg eller militiirt motorfordllll. 

Siindare som arwiints st1som 
hjiilpmedel vid brott enligt första 
styL·ket 4 och radiosiindan:. ofull
s1;·indig radio<indarc eller h~·ggsars 
for tillverkning av radiosiindare 

'Senaste lydcJ,c' IY7i'i: 476. 

Siindare som anviint s -.;;1.,11111 
hj~ilpmcdel vid brott enligt fiirsta 
stycket 4 och radilhiindare. 11f'ull
sliinJig radio.,iindare eller hyggsats 
för tillv.:rkning a\' radilhiindare 
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N111·ara11de lydelse 

som varit förem{tl för brott enligt 
första stycket I. 2 eller 3 kan förkla
ras förverkad. Bestämmelserna i 
36 kap. hrottsbalken iiga därvid 
tilliimpning. 

Fiirc.1/agen lydelse 

som varit förem:Il för brott enligt 
första stycket l .. 2 eller ::i kan förkla
ras förverkad. Bestiimmel-;ana i 36 
kap. brottshalken skall lbrvid 1ill
/ii111pa.1. 

Om ansvar för den som bryter mot 2 * andra stycket finns bestiimmclser 
i lagen ( l 960: 418) om straff för varusmuggling. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
Sådan rätt att sända radioprogram i rundradio,ändning. som har l!ivits 

med ~töd av 5 ~ första stycket i dess iildre lydelse. gäller som om till~frind 
meddelats enligt 5 *·första och andra styckena i den nya lydelsen. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i förordningen ( 1959: 348) med särskilda 
bestämmelser om biografföreställningar m. m. 

Hiirigenom föreskriv~ att 1 ~ förordningen ( 19:"9: 348! med siirskilda 
hestämmelser om hiografförestiillningar m. m. skall ha följande lydelse. 

N111·11ra11dc lvdc/.1e 

~I 

I friiga om offentlig före\·isning a\' hil1graffilm !hil.lgrafforeqiillningl och 
offentlig fi.in:visning av \'ideogram skall. uti\ver vad eljest finnes föreskri-. 
vet. gi11la vad nedan stadgas. 

Denna förordning giiller dock 
inte i fri1ga om radiosiindning d/cr 
trtldsii11d11i11g. Med radiosii11d11i11g 
och tr1idsii11d11i11g ll\'.l'<'.I' dcts11111111t1 
sn111 i radio/agen ( 1966: 755 J. 

Denna fonmlning giiller dock 
inte i fri'iga om radiosiindning. Den 
giil/a inte hcl/a i ,!i-tiga 0111 träd
siind11i11g. 0111 

I .. 1ii11,/11i11ge11 iir 1·11 1·idarcsii11d-
11i11g a1· 1'11 r1111dmdiosiind11i11g elll'r 
u1· en .1iindning.fi·än 1·11 sutellit i_ti1st 
tmJi/.:l'il<'I' 

:: . . 1ii11d11i11g<'ll iir 1'11 t',J.;1'11.1ii11d-
11i11g som oc/.:.1il 1/.:er till ho.1tiiclcr 
111ccl stiid t11· till.itänd enligt 5 § t111d
ra sn·c/.:ct mdiolt1gcn I 1966: 755 J el
ler i enlighet med hestii111111c/scma i 
/uge11 ( 1985:677) 0111 lo/.:alu /.:uhc/
.1ii11d11i11gar. 

/.fi'irordninge11 _f/irstris med rndio
.1ii11d11i11g. ru11drndi11.1iindni11g och 
tr1/dsiind11i11g dc1sa11111111 .1'(1111 i ra
dio/agen. Med 1·idt1rcsii11d11i11g i>ch 
egcnsii11dni11g .fi'irstils dets11111111a 
.1/1111 i lagen (}/Il li>/.:ala /.:ahe/sii11d-
11i11gar. 

Vad som i förordningen föreskrivs om hiografförcstiillning skall ocks{i 
gälla offentlig förevisning av videogram. Vad som föreskrivs om film skall. 
med undantag av bestämmelserna i 6 ~ 1 mom. andra stycket 2 och .~ samt 
3 mom .. ocks{1 gälla videogram. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1986. 

1 Senaste lydelse 1985: 990. 

K U 1986/87:6 
Bilaga 

21 



3 Förslag till 

Lag om ~indring i radioansvarighctslagen ( 1966: 756) 

Hiirigenom flireskriv' att I ~ radioansvarighetslagen I 1966: 756) skall ha 
följande lydel..;e. 

N111·1m111d1' lydelse 

Denna lag giillcr yttrandefriheten 
i ljudradio- och telcvisimhprogram 
(radinprngram) 'om 'venskt pni
gramförctag f{tr siinda med stöd av 
5 ~ .fi'ir.1111 stn·ket radiolagen 
( 1966: 755). 

Fiir1'.1/11gc11 /.,·deist' 

Denna lag giiller yttrandefriheten 
i ljudradio- och telcvisionsprogram 
!radioprogram) som svenskt pro
gramföretag fär siinda med stöd av 
tills1i/11d c11/ig1 5 ~ .fi'ir.1'1// dlcr ilnd
/'ll .11.rckd radiolagen ( 1966: 755L 

lkstiimmclsen i 5 ~ andra 'tycket iir tilliimplig iiven pti meddelande fiir 
tifkntliggiirande i pnigram som anordnas av utliindskt programföretag 
samt anskaffande av uppgifter och underriittelser för si1dant offentliggöran
de. Bestiimmclserna i 2 ~ forsla stycket samt 4. 5 och 7-9 a ~~ iirn ej 
tilliimpliga pi1 pnigram eller del av program som he..;t;1r i direktsiindning av 
dagshiindelse eller av s{tdan gudstjiinq eller offentlig tillstiillning som an
ordnas av annan iin programfliretaget. 

I frilgor. som ej hehandlas i denna lag eller i b(·stiimmelse som meddelats 
med stöd av lagen. giiller vad som föreskri\·es i annan författning. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 

1 Sena,te lydelse l'J7X: 477. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1978: 487) om pliktexemplar av 
skrifter och ljud- och bildupptagningar 

Hiirigenom föreskrivs att 11 ~ lagen ! 1978: 487l om pliktexemplar av 
skrifter och ljud- och hiltluprtagningar .;kall ha följande lydelse. 

N111·ar111llh- l_1·c/d.1c 

Av uprtagning av ljudradio- och 
telcvisionsprogram. som har siints 
av -;f1dant programföretag som 
111'.11>.1 i 5 .~ Firsta styckl't radiolagen 
(I %6: 755 ), skall programföretaget 
bmna ett pliktexemplar till arkivet 
för ljud och bild. 

Fiire.1lagl'11 lvdd.l'l' 

Il ~ 

Av upptagning av ljudradio- och 
television-;program. 'om har siints 
av s~IJant programföretag som har 
.1ii11cl11i11g.1riitt p.J gmnd ai· tillsttlnd 
enligt 5 ~ .1;·;,._,ta dia andra stycket 
raditilagen f 1966: 755 I. skall pro
gramföretaget liimna ett pliktexem
plar till arkivet fiir ljud och hild. 

Pliktexemplar enligt första stycket skall utgöras av upptagning. som 
rrogramföretaget enligt siirskilda föreskrifter skall göra för att siikerställa 
framtida bevisning om inneh{dlet i program. l'liktexcm.plaret skall lämnas 
i1wm en mi.tnad fri'rn den dag d<'1 programföretagets skyldighc:t att bevara 
upptagningen enligt dessa föreskrifter upphörde. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1981: 485) om förbud mot spridning 
av filmer och videogram med v[ildsinslag 

lbrigenom föreskrivs att 4 ~ lagen ( 1981: 485) om förhud mot spridning 
av filmer och videogram med vt11dsinslag 1 skall ha följande lydelse. 

N111·ara11dl' lycld1l' 

Denna lag giiller inte 

I. offentliga flirevisningar av 
biograffilm eller videogram som 
111"s1·s i förordningen 11959: 348) 
med siirskilda hestiimmelser om 
biografföresUllningar m. m .. 

2. S:indningar av televisionsrro
gram som sker med stöd av ." ~ 

första eller lrl'1fi1· .1"/yckc1 radiolagen 
( 1966: 755) eller med stiid av till
st~lnd enligt lagen ( 1985: 677) om lo
kala kabclsiindningar. 

Fiircsla;:e11 h·dl'lsc 

Denna lag giiller inte 

I. offentliga för.:visningar a\ 
hiograffilm eller videogram s11m 
011(/i1lla.1 1n· kn11"1'/ fltl .fi"irlw11ds
gra11.1k11i11g i fönirdningen 
( 1959: 348 \ med siirskilda best:im
mels.:r om hiografförestiillningar 
m.m .. 

2. -,iindningar av televisionspro
gram som sker med stiid av ti/1-
stdnd c11/ig1 5 ~ första eller a11dm 
styckl'l radiolagen ( 1966: 755). 111ed 
stiid 111· 5 a ~ fi"inta s/Y<"Ål'I radio/a
gen eller med stöd av tillstimd en
ligt lagen ( 1985: 6 77 l om lokala ka
bel siindni ngar. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 

1 Lagen omtryckt 19Ho: IX. 
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6 Förslag till. 

Lag om ändring i lagen ( 1981: 508) om radiotidningar 

Hiirigenom föreskrivs att I. 2 och .f ** lagen ( 1981: 508) om radiotidning
ar1 skall ha följande lydelse. 

N111·arn11Jc /vdel.1e 

I ~~. 

En radiotidning enligt denna lag föreligger om föl.iande villkl'r är upp
fyllda: 

I. Radiotidningen skall vara ett radioprogram som iir avsett för syn,ka
dadc. 

2. Radioprogrwnmcr skall siin
das i ru11dradio.1ii11d11i11g. 

3. Radiotidningen för inne hälla 
endast 

a) en version av en s~i.dan allmiin 
nyhetstidning som trycks. har dags
presskarakWr och ges ut hiir i lan
det (förlaga) eller 

b) dels en version av en förlaga. 
dels en sammansWllning av materi
al ur samma förlaga och ur ytterli
gare en eller flera förlagor. av vilka 
versioner sänds som radiotidning
ar. 

I de1111a /agfi'irs1ä.1 med radiopro
gram och ru11dradiosii11d11i11g det
~amma som i radio lagen 
( 1966: 755). 

Radiotidningar för inte sändas 
utan tillstiind av regeringen eller 
den myndighet som regeringen be
stiimmer. 

2. Radiotidningen far innehftlla 
endast 

a) en version. av en si\dan allrniin 
n~1 hctstidning Slllll trycks. har dag->
presskaraktiir och ges ut hiir i lan
det (förlaga) eller 

b) dels en version av en förlaga. 
dels en sammanstiillning av materi
al ur samma förlaga och ur ytterli
gare en eller flera förlagor. av vilka 
versioner sänds som radiotidning
ar. 

'.Vfed radioprogram 
samma som 
( 1%6: 755). 

(/I'.\'('.\' dct
radilllagen 

Radiotidningar fr1r inte siindas i 
rt111dradiosii11d11i11.l! eller i 1rud
sii11d11i11g .10111 ni'irtla iin 75 l>o.11ii
dcr ut<lll tillst[\nd av regeringen el
ler den myndighet som regeringen 
be-;tiimmer. 

1 Senaste lyde:>c av lagens rubrik 198~: 49'. 
: Senaste ly1.kl'e l9X5: .lX'. 
'Senaste lydelse l<JX~: 49.'i. 
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N111·arw11il' lvdcl.1·c 

Radiotidningarna skall helt eller 
delvis äterge texten i förlagorna. 
Siindning av annonsmaterial får en
dast ske om ljudet iir fiirvri\ngt eller 
innehället kodat. Om en radiotid
ning ink ilterger all redaktionell 
text i en förlaga, får högst hiilftcn 
av siindningstiden vid ett siind
ningstillfölle anviindas för annons
rna1erial. 

Utöver material som förekom
mer i förlagorna fftr radiotidningar
na endast innehälla uppgifter om 
hur materialet i siindningarna dis
poncrals. 

Fiireslag1'11 lydelse 

/I.led mndradiosiindning och 
trcidsiimlning 111·s1•s dets1111111111 som 
i radi11/ugc1111966:755!. 

lfi·äga 0111 st/dana radiotidningar 
som siinds med st1)d m· tillsttl11<l en
ligt 2 .~ gäller .fNjandc. 

I. Radiotidningarna skall hell el
ler delvis äterge texten i förlagorna. 

2. Siindning av annonsmaterial 
får endast ske om ljudet iir för
vrängt eller innehället kodat. 

3. Om en radiotidning inte 
{1tcrger all rcdaktionell 1e.xt i en fiir
laga, för högst hiilftcn av siindning~
tiden vid ett siindningstillfallc an
viindas för annonsmaterial. 

4. Utöver material som förekom
mer i förlagorna får raJiotidningar
na endast inneht1lla uppgifkr lllll 

hur materialet i siindningarna dis
ponerats. 

Denna lag triider i kraft den I juli I 98h. 
Ell tillsl;ind som har meJdclats med stöd m' iildre föreskrifter giiller som 

om till,t[indet meddelats ftir rundradiosiindning od1 tri"1d-;iindning enligt 2 * 
i den nya lydelsen. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i niirradiolagen ( 1982: 459) 

Hiirigenom föreskrivs att I * niirradiolagen ( 198~: ..\.'i9) skall ha följande 
lyJehc. 

I denna l;ig finns föreskrifter om 
riitt för vissa sammanslutningar att 
siinda niirradio. \kd niirradio avses 
rndiosii11d11i11g11r 111· (j11dradiopro
grn111 i m11drc1diosii11d11i11g11r 1i1cd 
h1·grii11sad riickridd. 

I lagen förs1i·1s med radiosii11d-
11i11g. rundradiosiindning. radiosiin
darc och radioprogram detsamma 
som i radililagen ( 1%6: 7.'i.'ii. 

Fc"ire.1/t1gl'11 /yJc/st' 

I denna lag finns föreskrifter om 
riitt för vissa 5ammanslutningar att 
siinda niirradio. Med niirradio avses 
ru11dradic>.1ii11d11i11gt1r med h<'gri'i11-
.1ad riick1·idd m· (i11drt1dic1progrn111. 

I lagen flirsti1s med rundradio
siindning. radiosiindare och radio
program dehamma som i radiola
gen ( 1966: 7.'i.'iL 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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8 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1985: 6771 om lokala kabclsändningar 

Hiirigenom föreskrivs att I. 2. 4 nch 22 ~~lagen (1985:677) om lokala 
kabelsiindningar 1 skall ha följande lydelse. 

N111·11rw1de lrdd1c 

I denna lag finns föreskrifter om 
trt/Jsii11d11i11gur m· radioprogram i 
lokala n111drr1diosii11d11i11gar ( lnkala 
kabelsändningar). 

I lagen förstäs med radinsiind
ning. trådsiindning. ru11dradiosiind-
11i11g och radioprogram detsamma 
som i radiolagen 11966: 755). Vidare 
förslits med 

Förcslag1·11 lrddsc 

I denna lag finns föreskrifter om 
lokala tnidsiindnin.i:ar 11\' radiopro
gra111 som når .fler iin 75 hostiidcr 
i lokala kabelsändningarl. 

I lagen förstiis med radiosiind
ning. trädsiindning och radiopro
gram detsamma som i radiolagen 
11966: 755 l. Vidare forst{is med 

k a be 1 n ii t: anläggning för lokala kahelsiindningar. 
kana I: det genom frekvensangivelse eller pi\ annat diirmed jämförligt 

sätt siirskilt bestämda utrymme i ett kabclnät som behövs för siindning av 
radioprogram. 

programkan a 1: det samlade utbud av radioprogram som under en 
gemensam beteckning siinds i en kanal. 

vidaresändning: samtidig och oföriindrad i"1teruts:indning av en 
siindning. 

sate 11 it s ii n d ni n g: vidaresiindning av programkanaler friin <;att:lliter 
i fast trafik. 

egen s ii n d ni n g: siimlning av annat slag ;in vidaröiindning. 

H 
För ilikala kabelsiindningar krävs 

tillständ om det inte iir rr;1ga om 
I. vidaresändningar enligt 5 ~ 

tri'<U<' stycket radiolagen I I%!): 7'i'i l 
eller 

:! . sii11d11i11gur so111 e11hurt kun 
tas emot i hostiidcr och som inte 
ndrflcr iin cirka .fr111tio hostiida. 

I 

Satellitsändningar och egensiind
ningar fiir inte fiirekomrna i samma 
kanal eller i en kanal i vilken vida
resiindningar t'nligt 5 .~ rrcifi<' 

1 Lagen 1>mtry<.:kt 19X5: 10'6. 

För lokala kabels:indningar kriivs 
till,;t~md om det inte iir fr~iga om 
\'idaresändningar med .11iid 111· 

5 a ~ .fiintu .1trckct radiulagen 
( 196(1: 75:'i). 

Satellit 'iiindningar och egensiind
ningar f{ir inte flirekomma i -;amma 
kanal eller i en kanal i vilken \'ida
res~indningar m<'d .1tiid 111· 5 u .~ 
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N111·11r1111d1• lydl'isl' 

st_1·c/.:ct radilllagen ( 1966: 755 I ·före
kommer. Ett lokalt kabelsiindarfö
retag och envar som har fätt s:ind
ningsrätt genom uppli'1teise skall be
driva sina egensiindningar i siirskil
da kanaler. 

Fc'ir1·si11gc11 lydelse 

.fi'irsta stycket radiolagen ( 1966: 755 I 
förekommer. Ett lokalt kabelsiin
darföretag och envar som har fött 
sändningsrätt genom uppltttelse 
skall bedriva sina egens:indningar i 
siirskilda kanaler. 

Egensiindningar inom ett tillstilnds1>mr{1de far inte innehiilla vidaresända 
radioprogram som vid samma tillfälle vidaresänds inom ett annat till
stiindsområde utanför kommunen eller det större tillst{mdsomrride som 
kabclniimnden kan ha faststiillt. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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9 Förslag till 

Lag orn iindring i lotterilagen ( 1982: 1011) 

Hiirigcnom föreskrivs all IX~ lollcrilagen ( 1982: 1011 l skall ha fiiljandc 
lydelse. 

l'tan tillst:ind for i samband rrn:d 
utgivande av tryckt periodisk skrift 
eller i ,amband med rundradio
'iindning anordnas lotteri. varige
nom utses pristagare som har delta
git i en tiivling som har annrdnats i 
skriften eller i m11ilruiliosii11i/11i11g-
1'11. under förutsiittning 

I. att det som villknr för delta
gande i lollerict inte fordra> att 
skriften innehas eller att insah cr
liiggs samt 

2. att viirdet <l\ hiigqa \in sten 
uppgiir till hög-.t 500 kro1ll1r. 

Fiir,·s/11gl'll /ri/d.1c 

Utan tillst~1nd for i samband med 
utgivande av tryckt periodisk skrift 
eller i samband med rundradio
S:indning d/,•r tråilsii11tf11i11g som 
ska 111cil .11iii/ 111· 1i//.11d11i/ m· rege
ri11gt'll <'//('!" k11hd11ii11111.f,·11 anord
nas lolleri. varigenom utses prista
gare som har deltagit i en tiivling 
,om har anordnats i -;kriften eller i 
sii11i/11ingl'11. under fiiruhiiltning 

I. att det som villk\1r för delta
gall\le i lotteriet intl' fordras att 
skriften innehas eller all in-;ats er
ljggs samt 

2. att viirdet av hiig•;ta vin-;ten 
uppgiir till högst 500 kronor. 

Denna lag triider i kraft den I juli 1986. 
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