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Trafikutskottets betänkande 
1999/2000:TU12 
Ändring i lagen om radiokommunikation 

 

1999/2000 
TU12 

   

Utskottet 
Regeringen föreslog i proposition 1999/2000:51 Lag om radio- och teleter-
minalutrustning, m.m. bland annat att riksdagen skulle anta regeringens 
förslag till lag  om ändring i  lagen (1993:599) om radiokommunikation. I 
propositionen återgavs den dåvarande lydelsen av  9 a § lagen om radio-
kommunikation felaktigt, vilket fick till följd att även riksdagens beslut 
omfattade felaktigheten (bet. 1999/2000:TU7, rskr. 1999/2000:167) och att 
lagrummet i fråga fick en felaktig lydelse enligt SFS 2000:122. Utskottet 
föreslår därför en ändring i 9 a §  lagen om radiokommunikation för att rätta 
till felaktigheten. 

Hemställan 
Utskottet hemställer 

att riksdagen antar det av utskottet i bilaga framlagda förslaget till 
lag  om ändring i  lagen (1993:599) om radiokommunikation. 

Stockholm den 18 maj 2000 

På trafikutskottets vägnar 

Monica Öhman  

 
I beslutet har deltagit: Monica Öhman (s), Sven Bergström (c), Per-Richard 
Molén (m), Jarl Lander (s), Hans Stenberg (s), Karin Svensson Smith (v), 
Johnny Gylling (kd), Tom Heyman (m), Krister Örnfjäder (s), Lars Björk-
man (m), Inger Segelström (s), Stig Eriksson (v), Tuve Skånberg (kd), Mi-
kael Johansson (mp), Kenth Skårvik (fp), Claes-Göran Brandin (s) och Jan-
Evert Rådström (m). 
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Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om  radio-
kommunikation  
 

Härigenom föreskrivs att 9 a § lagen (1993:599) om radiokommunikation 
skall ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 
                                                           9 a §¹ 
När det uppkommer fråga att med-
dela tillstånd att använda radiosän-
dare för nya eller väsentligt ändrade 
radioanvändningar och det kan antas 
att det frekvensutrymme som kan av-
sättas för verksamheten inte är till-
räckligt för att ge tillstånd åt alla som 
vill driva sådan verksamhet, skall 
prövning ske efter ett förfarande med 
allmän inbjudan till ansökan. 

Detsamma gäller när det frekvens-
utrymme som avsatts för en viss 
radioanvändning utökas eller på 
annat sätt medger att ytterligare till-
stånd meddelas. 

När det uppkommer fråga att med-
dela tillstånd att använda radiosän-
dare för nya eller väsentligt ändrade 
radioanvändningar och det kan antas 
att det frekvensutrymme som kan av-
sättas för verksamheten inte är till-
räckligt för att ge tillstånd åt alla som 
vill driva sådan verksamhet, skall 
prövning ske efter ett förfarande med 
allmän inbjudan till ansökan. Det-
samma gäller när det frekvensut-
rymme som avsatts för en viss radio-
användning utökas eller på annat sätt 
medger att ytterligare tillstånd med-
delas. 

Första stycket gäller inte sådan radioanvändning som 
1. avser utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som 

anges i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihetsgrundlagen, 
2. omfattas av 12 § telelagen, eller 

     
    3. är avsedd för privat bruk. 

2. omfattas av 14 § telelagen (1993: 
597), eller 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndigheten får 
meddela föreskrift om de sakliga grunder som skall tillämpas vid prövningen 
enligt första stycket. 

_______________ 

Denna lag träder i kraft den 1 juli  2000. 
 

¹Senaste lydelse 2000:122 
 

Elanders Gotab, Stockholm  2000 
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