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Beslut vid regeringssammanträde den 25 juli 2013 

Sammanfattning 

En särskild utredare, som ska fungera som branschsamordnare, 
ska arbeta för en övergång till digital ljudradio. Samordnaren 
ska tillsammans med Myndigheten för radio och tv och i nära 
dialog med berörda aktörer utarbeta ett förslag till plan för 
övergång från marksänd analog ljudradio till marksänd digital 
ljudradio. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2014. 

Uppdraget att samordna en digitalisering av ljudradion 

En fullständig digitalisering av ljudradiosändningar i marknätet 
har varit en aktuell fråga sedan 1995, när de första digitala 
ljudradiosändningarna inleddes. I dag är det endast 35 procent 
av befolkningen som nås av sändningarna. Det finns flera 
fördelar med en digitalisering av den marksända ljudradion: fler 
kanaler med ett bredare utbud för fler lyssnargrupper, möjlighet 
till nya tjänster bland annat för personer med 
funktionsnedsättning, långsiktigt lägre distributionskostnader 
och förbättrad konkurrens genom att den kommersiella radion 
kan sända nationellt. Av de skälen har behovet av en övergång 
till digital ljudradio upplevts som angelägen, inte minst av 
radiobranschen.  

En övergång från analoga till digitala ljudradiosändningar 
bör vara marknadsdriven, samtidigt som det allmänna kan bidra 
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till att skapa goda förutsättningar. Utredaren ska tillsammans 
med Myndigheten för radio och tv och i nära dialog med 
berörda aktörer, utarbeta ett förslag till plan för övergång från 
FM-sändningar till marksänd digitalradio.  

De bedömningar som regeringen redovisat i propositionen 
Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 
2014–2019 (prop. 2012/13:164) ska tjäna som utgångspunkt i 
arbetet. Det innebär bland annat att samordnaren ska utgå från 
att FM-sändningarna släcks 2022 och att de digitala 
sändningarna ska nå hela landet och uppfylla högt ställda 
beredskapskrav. I uppdraget ingår att göra en bedömning av ett 
uppskattat datum för släckning, som underlag för att slutligt 
fastställa tidpunkten då FM-sändningarna ska upphöra. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska genomföras tillsammans med Myndigheten för 
radio och tv och i nära dialog med Post- och telestyrelsen, 
Sveriges Radio AB, de kommersiella programföretagen, 
företrädare för närradion och andra berörda aktörer.  

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2014. 
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