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Till kulturminister Birgit Friggebo

Efter regeringens bemyndigande förordnades jag år 1985 särskildsom utre-
dare med uppgift lämna förslagatt till radiolagstiftning. Utredningsarbetetny
har bedrivits under benämningen Radiolagsutredningen.

Utredningen har tidigare överlämnat delbetänkanden,sex nämligen Kabel-
sändningarna och videocensuren Ds U 1985: 12, Försöksverksarnhet med
nordisk TV från rymden, rättsliga frågor Ds U 1987:2, Vidaresändning av
satellitprogram i kabelnät SOU 1987:63, Vidgad etableringsfrihet för nya
medier SOU 1989:7, Lagstiftning för reklam i svensk TV SOU 1990:7,
och Lagstiftning satellitsändningar TV-programom SOU 1992:31.av

Utredningen får härmed överlämna slutbetänkandet Ny lagstiftning om
radio och TV SOU 1994: 105.

I utarbetandet betänkandet har deltagit kanslirådetav Lars Marén, Kultur-
departementet, direktören Wolfgang Rüdel, Kabelnämnden, byråchefen Bertil
Wennberg, Justitiekanslern, hovrättsassessom Greger Lindberg, Kultur-
departementet, kanslirådet Björn Rosén, Kulturdepartementet, kammarrätts-

Per Swahn, Civildepartementet,assessorn hovrättsassessom Christina
Weihe, Justitiedepartementet, sekreterare,samt hovrättsassessomsom
Monica Bengtsson.

Vid beskrivningen tekniska förhållandenav har journalisten Göte
Andersson medverkat och lämnat underlaget för kap. 4 Vissa uppgifter om.kabel-TV-verksamheten i avsnitt 3.1 bygger på uppgifter erhållitssom avLars Aronsson, LA Communications AB.

Uppdraget härmedär slutfört.

Stockholm i juni 1994

Jan Pennlöv

Monica Bengtsson
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I Inledning och bakgrund

l Inledning 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Public service-verksamheten 77. . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Hur det hela började 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Det första avtalet ingås 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Organisationen 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4 Ett programbolagnytt TV4 kommer till 83- - . . . . . . . . . .2.5 Verksamheten 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sveriges Television SVT 84. . . . . . . . . . . . . . . . . .Sveriges Radio SR 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utbildningsradion UR 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TV4 AB TV4 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Den övriga radio- och TV-verksamheten 87. . . . . . . . .3.1 Kabel- och satellitsändningar 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund . 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kabelnäten 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kabelkanalema 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lokala kabelsändarföretag 91. . . . . . . . . . . . . . . . . .Satellitsändningari svenska kabelnät 93. . . . . . . . . . .TV-kanaleri svenska kabelnät-några tabeller 97. . . . .Kabel-TV-utbudet och priser några tabeller 98- . . . . . .3.2 Närradio 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3 Lokalradio 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Programinnehållet 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Inledning 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Opartiskhet och saklighet 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gällande ordning 168. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radionämndens praxis 169. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frivilliga regler 172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 Genmäle och beriktigande 172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inledning 172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund 173. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gällande ordning 178. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radionämndens handläggning 179m.m . .. . . . . . . . . . .Frivilliga regler 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4 Demokratibestämmelsen 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5 Mediets särskilda genomslagskraft 182. . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund 182m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radionämndens praxis 183. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TV-direktivet 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frivilliga regler 186. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.6 Privatlivets helgd 187. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund och gällande ordning 187. . . . . . . . . . . . . . .Radionämndens praxis 188. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Frivilliga regler 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.7 Mångsidigt programutbud 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bakgrund och gällande ordning 189. . . .. . . . . . . . . . .Folkbildnings- underhållningsprogramoch 191. . . . . . .Minoritetsprogram 192. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Europeiska 193program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Svenska och nordiska 195program . . . . . . . . . . . . . . .Närradions och lokalradions innehåll 196. . . . . . . . . . .7.8 Sändning myndighetsmeddelanden 197av . . . . . . . . . . . . .
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11.4 Lagens tillämpningsområde 237. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.5 Begränsningar lagens tillämpningsområdeav 240. . . . . . . .Trådsändningar 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Satellitsändningar TV-programav 241. . . . . . . . . . . . .Satellitsändningar ljudradioprogramav 242. . . . . . . . . .Ljudradiosändningari televisionen 243. . . . . . . . . . . . .12 Tillstånd och registrering 2 4 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.1 Etableringsfrihet ärhuvudregeln 245. . . . . . . . . . . . . . . . .12.2 Tillståndsplikt 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sändningar frekvens under 1 GHz 245. . . . . . . . . . .12.3 Undantag från tillståndsplikten 248. . . . . . . . . . . . . . . . . .Sändningar sökbar text-TVav 248. . . . . . . . . . . . . . . .Sändningar för och hörselskadadesyn- 249. . . . . . . . . .12.4 Ansvaret för sändningarna 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.5 Anmälningsplikt 255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.6 Vem meddelar tillstånd 256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rikstäckande sändningar och sändningar
till utlandet 256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Närradio och lokalradio 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vidaresändningar 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tillfälliga sändningar 258. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Synnerliga skäl 259. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 Vem kan få tillstånd 260. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.8 Tillstånd meddelas regeringensom av 261. . . . . . . . . . . . .Tillståndets innebörd 261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förbud krypteringmot 262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tillståndstid 263. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grunderna för tillståndsprövningen 264. . . . . . . . . . . .12.9 Tillstånd meddelas Radio- och TV-verketsom av 267. . . . .12. l 0 Vilka sändningar har företräde 268. . . . . . . . . . . . . . . . .13 Tillståndsvillkor 27 1o o o o o u o o o o o o o o o o o o o o o o o o n13.1 Tillstånd skall förenas med villkor 271. . . . . . . . . . . . . .Inledning 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lagbestämmelser 272. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tillståndsvillkor och statsbidragsvillkor 272. . . . . . . . .Vilka tillståndsvillkor skall få ställas 273. . . . . . . . . . .För vilka sändningar skall tillståndsvillkoren gälla 273. .13.2 Public service-villkor 274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.3 Sändningsverksamhetens omfattning 275. . . . . . . . . . . . . .Sändningsområde 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sändningstid 276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Antal kanaler 277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.4 Program för och hörselskadadesyn- 277m.m . . . . . . . . . . .13.5 Sändningsteknik och radiosändare 278. . . . . . . . . . . . . . .Sändningsteknik 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radiosändare 279. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.6 Sändningarnas innehåll m.m 280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mediets särskilda genomslagskraft 280. . . . . . . . . . . . .
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anförd, anfört
bet. betänkande
Ds Departementsserien
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EG Europeiska gemenskapema
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GHz Gigahertz
Kabellagen Lagen 1991:2027 kabelsändningar tillom

allmänheten
kap. kapitel
Koncessionsavgiftslagen Lagen 1992:72 koncessionsavgiftom

televisionens område
Konkurrenslagen Konkurrenslagen 1993:20
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Radiokommunikationslagen Lagen 1993:599 radiokommunikationom
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Radiotidningslagen Lagen 1981:508 radiotidningarom
RF Regeringsformen
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Sammanfattning

Inledning

Sedan jag i juni 1985 fick uppdraget göraatt översyn den radiorättsligaen av
lagstiftningen har förutsättningarna ändrats i väsentliga delar. Det tidigare
radio- och TV-monopolet definitivtär brutet. Yttrandefriheten i radio och TV
skyddas grundlag. De radiotekniska frågornagenom en har flyttatsny ut ur
radiolagen och regleras i lag radiokommunikation. Radiolags-en egen om
utredningen har medverkat vid dessa förändringar bl.a. för-attgenom avge
slag till lagstiftning for reklam-TV och satellitsändningar.

Den översyn jag har i uppdrag igöra är grundensom att teknisk natur.av
Det ingår inte i uppdraget politiskagöraatt avvägningar eller föreslå änd-att
ringar i förhållande till vad jag uppfattar statsmakternas önskemålsom om
vad skall gälla för viss verksamhet.som en

Det går emellertid inte bortse från deatt förändringar harstora in-som
träffat under utredningstiden. Den gällande radiolagstiftningennu är upp-
byggd för monopolsituation, då Sveriges Radio hadeen på ljud-ensamrätt
radio- och TV-sändningar till allmänheten. När så småningom andra gavs
möjlighet sända skedde det förstatt lagar tillkom, enligtatt vilkagenom nya

definierade sändningsverksamheternoggrant kunde tillåtas. Närradiolagen,
radiotidningslagen årsoch 1986 kabellag exempelär detta.

Den lagstiftning har tillkommit sedan början 1990-taletsom har emel-av
lertid etableringsfriheten grundprincip. Både 1992 års kabellagsom och
satellitlagen förutsätter sändningsverksarnheten fåratt bedrivas ochav var en.
Lokalradiolagen ställer visserligen krav på tillstånd för få sända,upp att men
lagstiftaren räknar med tillståndantalatt ett skallstort lärrmas.

Mitt förslag till reformerad radiolagstiftning utgår från etableringsfrihetatt
bör det normala för radionävennumera och televisionen.vara
påKrav tillstånd föreslås emellertid för vissa trådlösa sändningar fre-

kvenser under 1 GHz. Skälet för detta tillståndskrav det måsteär finnasatt
möjlighet användningenatt styra sändningsfrekvenser efter massmedie-av
politiskt betingade önskemål, i varje fall i den del frekvensspektrumav som

särskiltär lämpad for radio- och TV-sändningar till allmänheten.
Behovet frekvensanvändningenatt styra är skälen för villkorenett attav

för radio- och TV-sändningar behöver regleras utöver vad följer all-som av
lagstiftning.män Ett skäl för regleringsbehovetannat radionär och tele-att

visionen har särskild genomslagskraft sändningarna nåren attgenom ett stort
antal människor samtidigt i deras hem. Genom radion och televisionenatt
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måste vidaredettjänstallmänhetensmassmedier ifungeraskall kunna som
med dettasammanhängerkravställaförmöjlighetfinnas upp-staten att som

drag.

utredningytterligareBehov av

ochför radiosändningsteknikenutvecklingpågår snabbnärvarandeFör aven
tidigareantalmycket änstörrekommerdigitalteknikGenom ettTV. program

lågmedLedningar över-frekvensutrymme.givetinomsändaskunna ettutatt
användaskunnatelefonledningar, kommervanliga attföringskapacitet, t.ex.

kvalitet.högmedljudradioprogramellerbefordra TV-programför att
innehållet oberoendegälla förbörregler genomavJag att sammaanser

mottagande.till denbefordrassändningarnametodtekniskvilken
radikaltkonsekvenserallaförutsemöjligtemellertid inte att som enDet är

någralagstiftning. Jagfå behovetförkommateknik kanannorlunda geratt av
möjlighetengällervidare. Detutredas attbehöverfrågorexempel som

trådsänd-gränsdragningsproblemvissatrådsändningar,förvillkorställa
behovetbetalteletjänsterföryttrandefrihetsskyddet samtområde, avningarnas

sändningsteknik.införandesamband medilagstiftning av ny

tvåblirNio lagar

TV-radio- ochbestämmelsernainnebärlagstiftningtillförslag attMitt om
Huvuddelentvå lagar.tillförsallmänhetentill avsändningar nyasamman

samlas ikoncessionsavgifterRegleroch TV-lagen.radio-ifinnsreglerna om
TV.radio ochförkoncessionsavgiftlagsärskild omen

närradiolagen1966:755,radiolagenlagarna ersätterbåda föreslagnaDe
rundradiosänd-1986:3120, lagen1993:lokalradiolagen om1982:459,
radiotidningar,1981:508lagentelevisionsprogram,finländska omning av

allmänhe-tilltelevisionsprogramsatellitsändningar13561992:lagen avom
1992:72lagenallmänheten,tillkabelsändningar1991:2027lagen omten,

för-1966:78område lagentelevisionenskoncessionsavgift samt omom
havet.rundradiosändning öppnafallvissabud i mot

TV-avgift, lagen1989:41föreslås i lagenändringarVissa om
yttrandefri-ochtryckfrihetsförordningensföreskriftermed1991:1559

ochradiokommunikation1993:599områden, lagenhetsgrundlagens om
avkodnings-vissförbud1993:1367 motLagen1993:597.telelagen om

förslag.mittinteberörsutrustning av
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Sammanfattning

Lagens tillämpningsområde

Radio- och föreslåsTV-lagen gälla verksamhet består i sättaattsom samman
ljudradio- och televisionsprogram och låtasända eller sända dem till allmän-
heten. lagen ocksåI finns bestämmelser vidaresändningarom av program

vissa skyldigheter för satellitentreprenörer.samt om

Tillståndsplikt för sändningar begränsas

När det gäller innehållet i föreslagnade lagarna har jag i huvudsak utgått från
nuvarande, statsmakterna beslutade regler. Principen etableringsfrihetav om

huvudregel medför emellertid vissa förändringar det gäller vilkennärsom
sändningsverksamhet tillstånd.skall krävasom

Jag har redan föreslårjagnämnt sändningar frekvenseratt löveratt
GHz fåskall ske tillstånd enligt radio- och TV-lagen. Därmed blirutan det
möjligt mikrovågssändningarbedriva s.k. ungefär villkoratt samma som
sändningar i kabelnät. Tillstånd enligt radiokommunikationslagen kommer
dock krävas för användningen sändarna.att av

föreslår ocksåJag tillstånd inte skall krävas för sända sökbaratt text-TVatt
eller särskilt anpassade förär eller hörselskadade,program som syn- om

frånsändningarna sker radiosändare används för andra sändningar medsom
tillstånd. frågaI för och hörselskadade föreslås sänd-attom program syn-
ningar tillstånd fåskall ske under högst timmar Någotdygnet.utan tre om
särskilt tillstånd alltsåkommer normalt inte behövas för sända radiotid-att att
ningar, det räcker tidningsföretaget träffarutan överenskommelse med denatt

använder sändaren. Förslaget inte påverkaärsom annars avsett att statens
stöd till radiotidningama.

sådanFör sändningsverksamhet föreslås tillståndsfri, dvs., för-som vara
de nämnda, sändningar iutom även kabel och satellit, föreslåsöver dennu att

bedriver verksamheten skall skyldig anmäla sig för registrering.som attvara
Även s.k. satellitentreprenörer föreslås anmälningsskyldiga. Syftet medvara
registreringen det skall kunna fastställasär att ansvarig förär verk-vem som
samheten.

Regeringen och Radio- och TV-verket

tillståndsmyndigheter

Tillstånd tillståndspliktigaför sändningar skall enligt förslaget meddelas
antingen regeringen eller Radio- och TV-verket.av av

Regeringen föreslås tillståndsmyndighet för televisionssändningarvara
för ljudradiosändningar i hela landetsamt eller till utlandet.
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Skälet för regeringen har tillståndsmyndighetvalts varje till-äratt attsom
ståndsärende får tillståndsvillkorenbetydelse, behöver utformas indi-stor att

frågaviduellt och det kommer bli litet antal ärenden.att att ettom
Även i andra fall de angivna skall regeringen tillståndkunna meddelaän nu
det finns synnerliga åsyftas tillståndskäl. Det fall där inte kanärom som

dåmeddelas enligt gällande eller den avsedda sändningsverksamhetenrätt inte
bedrivas inom forkan de regler gäller.ramen som

föreslås tillståndsmyndighetRadio- och TV-verket i övriga fall, dvs.vara
föreslåsför närradio och lokalradio. Radio- fåoch TV-verket vidare meddela

tillstånd för sändningar under tvåbegränsad tid högst veckor. Verketen om
ocksåskall ha hand registreringen den registreringspliktiga verksam-om av

heten.

Sändningstillstånd meddelas regeringensom av

Tillståndets innebörd

tillstånd tillståndsha-Innebörden meddelats regeringen ärett attav som av
har sända TV-program i hela landet eller i den del landeträtt attvaren av som

tillståndeti eller sända ljudradioprogram i hela landet eller tillrätt attanges
Tillståndet också tillståndshavarenutlandet. samtidigt sända deträtt attger

område tillståndet.i varje iantal program som anges
också tillståndRegeringen skall besluta endast skall innebära rättatt ett

vidaresända televisionsprogram samtidigt sänds eller kort tid dessför-att som
någon sådanainnan fall kan regeringenhar I besluta desänts attav annan.

innehållför interegler gäller sändningamas skall tillämpas.som annars
Tillståndstiden tillstånd föreslåsför sändningar med regeringenav vara sex

år. föreslås få tillståndet år.Regeringen förlänga i fyra Om regeringen inte
två år tillståndstidens utgång tillståndetföre meddelat inte kommersenast att

tillståndetförlängas förlängt oförändrade villkor under ytterligre fyraäratt
år, tillståndshavaren önskar det.om

tillstånd fåSändningar sker med stöd regeringens skall intesom av vara
sådantutformade de endast kan begränsad delsätt att tas emot av en av
sändningsområdet.i föreslagna innebär förbudallmänheten Den regeln mot

Någonkryptering. motsvarande regel finns inte i dag, torde under-men vara
förstådd.

tillståndVillkor för

föreslås innehålletför i sändningarregler gälla alla slags i lag-De angessom
tillståndde sändningar för vilka regeringen meddelar före-bestämmelser. För

får Tillståndsvillkorenslås regeringen dessutom villkor olika slag.att avange
ordning avtal mellan regeringen och programföre-nuvarande medersätter18



Sammanfattning

Den föreslagna lagen innehåller uppräkningtagen. olika villkor fören av
sändningstillståndet regeringen skall ställa. Vissa tillståndsvillkorensom av

tillståndshavareninnebär åläggs regler eller långtgåendeatt strängare for-mer
pliktelser följer de allmänna återkommerän reglerna. Jag till dessasom av
villkor i samband med jag redovisar vilka föreslårregler jag för sändningaratt
i allmänhet.

För de programföretag finansieras med TV-avgiftsmedel, dvs. försom
närvarande Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildnings-
radio kan regeringen ställa ytterligare villkor. Dessa kommer inte att vara
anknutna sändningstillståndettill erhållatill statsbidrag.rättenutan att

sändningsverksamhetens omfattning

föregåendeSom i det skall i sändningstillståndetnämnts tillstånds-vadanges
havaren får isända hela landet ellergöra, sända visst antalt.ex. ett program.

föreslåsRegeringen fåemellertid ställa villkor tillståndsha-vadsom avser
skall uppfylla vad gäller sändningsverksamhetens omfattning. Dessavaren

fårvillkor skyldighet sända i hela landet eller i viss delattavse program av
landet, sända under viss minsta tid och samtidigt sända visst minstaatt att ett
antal område.i varjeprogram

Program för och hörselskadadesyn-

Ett villkor gäller skyldighet bereda för sändningarannat att ärutrymme som
särskilt föranpassade eller hörselskadade. Detta villkor har motsva-syn- en
righet i avtalsförpliktelse för Sveriges Radio bereda för radio-att utrymmeen
tidningar.

sändningsteknikViss och radiosändarevissa

Två de föreslagna villkoren gäller skyldighet använda viss sändnings-attav
teknik och vissaanvända radiosändare.att

någotFör närvarande finns inte villkor använda vissmotsvarar ett attsom
sändningsteknik. Jag har dock bedömt regeringen bör kunna föreskrivaatt

och sändningsteknik skall börjanär användas. För regeringenattom en ny
sådanskall ha möjlighet frågantalar bl.a. den betydelse har för all-storaen

mänheten, sändningsteknik kan kräva befintligaatt att mottagaregenom en ny
byts ocksåDet förutsättningarnaangeläget använda sänd-ärut. att att ny
ningsteknik sådana yttrande- och informationsfriheten inteär inskränks.att

Ett villkor använda viss radiosändare kan med nuvarande reglerattom
tillståndetställas endast vidaresändning utländska TV-program,om avser av

antingen för mottagning i Sverige eller för mottagning i det utländska pro- 19
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hemland. föreslagnaDet bemyndigandet har dock vidare inne-grammets en
börd. regeringenOm ställer villkor viss sändningsteknik skallattsom en

ocksåregeringenanvändas kan behöva villkor vissa sändaresätta attsom
sådantskall användas. villkorEtt kan ha innebörden olika, kansket.ex. att

konkurrerande, programföretag skall digitalaanvända sändare.samma

Villkoren skall godtas den sökandeav

föreslår den sökande skall möjlighetJag sig de villkoröveratt att yttrages
förena sändningstillståndet.regeringen med Ett beslutattsom avser om

sändningstillstånd fåbör endast meddelas sökandeden har meddelat attom
han godtar villkoren. Härigenom bör räknakunna med de villkorattman som

tillståndshavarenbeslutas skäliga och har möjlighet uppfylla dem.är att att

Tillstånd sända lokalradio och närradioatt

Tillstånd inte skall meddelas regeringen meddelas Radio- och TV-som av av
tillståndnyligen behandlat förverket. Riksdagen har reglerna sända lokal-att

frågaradio. Vid tillfälle skedde ganska omfattande ändringar i när-samma om
få tillståndradion, inte i vad vilka kan eller det vilketdock sättavser som
någratillstånd meddelas. Jag har inte föreslagit ändringar i sak dessaav

regler.

innehålletför iRegler allmänhet

frågoruppfattning etiska i samband med progarninne-Min principiella är att
hållet i radio inte bör regleras i lag. I stället bör de företagoch TV ärsom

området frågaverksamma inom söka vad bör gälla i t.ex.enas om som om
privatlivets helgd, publicering och sändningskydd genmälenav av av

innehåll. ocksåmed känsligt Det bör dessa företags sak attprogram vara se
sådanefterlevs. Förebilder för ordning finns inomtill reglernaatt t.ex.en

två föreslårfall jag emellertid lagregler här angivet slag.dagspressen. I Detav
upprätthållaområden enligt EES-avtalet skyldigtgäller där Sverige är att en

minirnistandard.viss
tillståndför vilka det regeringende sändningsverksamheter krävsFör av

för sändningar ifinnas anledning ställa omfattande kravkan det änatt mer
föreslår regeringen skall kunna villkorallmänhet. Därför jag ställaatt upp

går föreskrivs i de allmänt giltiga lagreglema. Bl.a.längre vadän somsom
skyldighet i programverksamhetenbör regeringen kunna föreskriva att re-

privatliv.spektera den enskildes
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Opartiskhet och saklighet. Demokratiregeln

I nuvarande lagstiftning kraven opartiskhet och saklighet och denanges
s.k. demokratiregeln i radiolagen. Innebörden dessa regler gäller obliga-är att
toriskt för alla sändningsverksamheter får tillstånd regeringen. Enligtsom av
min mening intedet säkert statsmakterna i framtiden kommerär att att attanse
krav detta slag skall ställas all sändningsverksamhet för vilkenav rege-

tillståndringens trådlösakrävs, dvs. alla påTV-sändningar och alla ljud-
radiosändningar i hela riket eller föreslårtill utlandet. Jag därför dessaatt

ingåregler i stället skall bland de villkor fårregeringen ställa för sänd-som
ningstillståndet.

föreslås sålundaRegeringen få ställa villkor för sändningstillståndettsom
sändningsrätten opartiskt och sakligt och med beaktandeutövasatt attav en

vidsträckt yttrandefrihet informationsfrihet rådaoch skall i ljudradion och
televisionen verksamheten helhet skall präglas det demokra-samt att som av
tiska statsskickets grundidéer och principen människorsalla lika värdeom
och den enskilda frihetmänniskans och värdighet.

Andel europeiska program m.m.

Med hänsyn till föreskrivs i föreslåsvad EG:s TV-direktiv denattsom som
sänder televisionsprogram tillståndsatellit eller med stödöver av av rege-

årligaringen till minst hälftenskall den sändningstidenatt upptasse av av
årligaeuropeiskt och minst tio den sänd-att procentprogram av ursprung av

ningstiden eller minst tio programbudgetenprocent av avser program av
europeiskt har framställts självständiga producenter. Skyl-ursprung som av

föreslåsdigheten gälla inte särskilda skäl föranleder Som sänd-annat.om
ningstid dåi detta sammanhang räknas den tid programföretaget sänder pro-

innehållmed nyheter, tävlingar och Inte helleränannat sport,gram annonser.
sändningar enbart in sändningstiden.räknas itextav

En motsvarande regel finns i dag i satellitlagen. Förslaget innebär att
ocksåskyldigheten utsträcks marksändande TV-företag.till De nuvarande

några svårigheterprogramföretagen torde inte uppfyllaha kraven.att
föreslårJag vidare TV-sändningar satellit eller med stöd till-överatt av

stånd regeringen, inte särskilda skäl föranleder i betydandeannat,av om om-
innehålla språket,fattning skall svenska med svenskaprogram program

artister eller verk svenska upphovsmän.av
En motsvarande bestämmelse finns i satellitlagen och i avtal medstatens

samtliga public service-företag. Bestämmelsens syfte det svenskaär värnaatt
språket och den svenska kulturen.
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mångsidigt programutbudEtt

inriktningallmännaprogramverksamhetensNågra ytterligare lagregler om
för sändningstill-ställa villkorföreslås bör regeringen kunnainte. Däremot

skyldighet sändavilka innebärstånd meddelas regeringen, att ettavsom
mångsidigt programutbud.

innehålllokalradiosändningarsochNärradiosändningars

lokalradiosändningar före-innehållet närradiosändningar ochiförReglerna
oförändrade.slås i settstortvara

föreslås fånärradion dockriksförbudet is.k.Bestämmelsen det enom
tillstånd sändaharskall denmitt förslagutformning. Enligt attsomannan

för denframställts särskiltinte harfå sändanärradio inte egnasomprogram
särskilt intressedock sändningarfall skall ärenstakaverksamheten. I som av

förekomma.tillståndshavarens medlemmarför
nuvarande detdenbättreformuleringenföreslagna än motDen somsvarar

slå karaktärnärradionsvaktnämligenbestämmelsen,syftet med attär avom
närradion.kommersialiseringenmotverkaföreningsradio och av

Våld pornografioch

innehållertelevisionsprograrnsändningarfå förekommaskall inteDet somav
sådantsådan ochunder tidpomografiska bildervåldsframställningar eller
detOmbarn kanrisk för ärbetydandedet finns attsätt att se programmen.en

sådana sändas.får dockförsvarligt program
sådanunder tidsänds okrypteratsikteBestämmelsen tar program som

sändningen. Genomkan kommabedömas barndet kandygnet attattatt se
TV-direk-artikel 22 iställs iSverige de kravuppfyllerbestämmelsen som

tivet.
tillståndsvillkor skyldighetinnebärföreslås få ställaRegeringen somupp

genomslagskraftsärskildatelevisionens närljudradions ochtillhänsyntaatt
för sändningtidenutformningochgällerdet ämnen samt avprogrammens
fall skall iakttai andraprogramföretagenDet innebär ävenattprogrammen.

skrämmande ellerkan verkavid sändningvarsamhet upp-program somav
på publiken.rörande

beteckningarSändningarnas

godkändRadio- och TV-verketanvändaskallsänderDen avenprogramsom
gång Syftet medminst i timmen.normalt sändasskallbeteckning. Denna en

den sändandelyssnaren skallbestämmelsenföreslagnaden är vetaatt vem
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Beriktigande

TV-direktivetI finns krav det skall finnasett möjlighet tillatt beriktigande,
dvs. felaktiga sakuppgifter korrigeras.att

Jag föreslår lagregel innebörden uppgifter förekommitatten iav som ett
televisionsprogram inte reklam skallär beriktigas det befogat.närsom är
Regeln föreslås tvingande endast i fråga trådlösa sändningar.vara om
Orsaken till tvingande regel inte föreslåsatt för kabelsändningaren är att
yttrandefrihetsgrundlagen inte medger det.

Jag föreslår någoninte lagstadgad genmälesrätt, dvs. få bemötarätt atten
åsikter har framförts i Regeringen börett emellertid fåsom ställaprogram.

tillståndsvillkor skyldighet sända genmälen. tillståndsvillkorIupp att börom
också få föreskrivas skyldighet för tillståndshavaren iaktta lagensävenatt
bestämmelser beriktigande för ljudradion.om

Myndighetsmeddelanden

Om myndighet begär det i nödsituation skall meddelandenen ären som av
vikt for allmänheten sändas i lokalradion särskild ersättning.utan

Bestämmelsen föreslås endast gälla för lokalradion, i avvaktan på vadatt
skall gälla for radion och televisionen vid krig och krigsfarasom överses av

parlamentarisk kommitté.en
Regeringen föreslås få ställa tillståndsvillkor.motsvarandeupp

Regler för reklam och sponsring

föreslårJag någrainte omfattande sakliga ändringar i bestämmelserna om
reklam och sponsring.

Annonsmarkering

Annonser, varmed reklam och sändningar inte reklamär ochavses som som
sänds någonuppdrag skall inledas och avslutas med särskildav annan, en
signatur tydligt skiljer från övriga sändningar.som annonserna

Annonser i TV

Inga ändringar föreslås reglerna för annonsering i televisionen. Annon-av
får placeras mellan i längre i sportsändningarsema ochprogrammen, pauser

vissa andra mellan delarna isamt ärprogram sammansattaprogram som av
olika avslutade delar. Restriktionerna frågai TV-reklam riktad till barnom
föreslås oförändrade. Sändningstiden för föreslås få uppgå tillvara annonser
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fårundantagsfallmellan hela klockslag. Iåtta minuter under timmehögst en
får under högst tiosändasutökas till tio minuter. Annonsertiden procent av

sändningstiden mellan kl. 18 ochoch tiodygnsändningstiden procent avper
24.

ljudradioiAnnonser

föreslås Sändningstidenändringar.fråga ljudradio vissareklam i smärreI om
möjlighet till utökning.åtta timmefå minuterföreslås högst utanpervara

föreslås gälla förförsändningstid även när-Regeln högsta annonserom
fårföreslås fråga placeras.hurirestriktionerradion. Inga annonsernaom

Sponsrade program

föreslås oförändrade. Sponsorsmed-sponsringförReglerna varaprogramav
fårNyhetsprogramföre eller efterlämnasdelande skall programmet. m.m.

ellertillverkahuvudsaklig verksamhetharFöretaginte attsom somsponsras.
fårläkemedel intereceptbelagdaellertobaksvaroralkoholdrycker,sälja vara

sponsorer.

Smygreklam m.m.

inteförbud i ärkompletterasreklamReglerna attett program somavom
Syftet med regelnkommersiella intressen.otillbörligtreklam sättett gynna

nuvarande lag-regel finns imotsvarandesmygreklam. Enmotverkaär att
stiftning.

villkorställa strängarekanRegeringen

villkorställaregeringentillstånd regeringen kanmedsändningarFör uppav
sändaförbudsända reklam,förbudgällaskall kunna mot attbl.a. mot attsom

för-enligt lagen,sådana förbjudnasponsrade ärandra änäven somprogram
uppdragsändsreklam ochintesända ärbud avmot att somprogram som

Regeringendiskriminera annonsörer.förbudnågon mot attsamtannan
förtillåtna sändningstidenhögstavillkorocksåföreslås kunna ställa attsom

i lagen.vadskall kortare än som angesvaraannonser

i TVFörsäljningsprogram

försäljningsprogram,gälla för s.k.börvadsärskilthar övervägtJag som
Mitteller tjänster.beställaerbjudspublikendärdvs. TV-program att varor
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förslag innebär sådana fåratt förekomma under högstprogram timmeen per
dygn, denutöver sändningstid tillåten förär vanligasom Försälj-annonser.
ningsprogram och övriga får dock högstannonser tjugouppta procent av
sändningstiden dygn. Ingen skillnad börper göras mellan försäljnings-

i programföretagetsprogram regi sådanaochegen sändsprogram som mot
vederlag andras uppdrag.

Skyldighet vidaresända vissaatt i kabelnätprogram

Marksända TV-program

Jag föreslår skyldighet för innehavareatt kabelnät till deatt mark-av attse
sända TV-programmen kostnad för självautan mottagningen kan tas emot av
de boende i anslutna fastigheter skall gälla sändningarna kan iom tas emot
fler tioän bostäder. Skälet till jag föreslåratt sänkning från nuvarandeen

100gräns bostäder jagär bedömer tillgångenatt till deatt marksända TV-
såär väsentlig för allaprogrammen bor i Sverige möjlighetensom att att ta

böremot garanterad. 100-gränsenprogrammen så högvara är den in-att
bjuder till kringgåenden.

För närvarande omfattar nätinnehavarnas skyldighet ljudradio-även
Jag bedömer emellertid detprogram. inte finns någotatt behov sådanav en

bestämmelse, och föreslår därför endast TV-programatt skall omfattas.
Övriga ändringar är teknisk och innebär inte någranaturav sakligastörre

ändringar. De TV-program omfattas sådanaär sändssom med stödsom av
tillstånd regeringen, dock inte sändningarav sker med stöd tillståndsom av
till vidaresändning. Om det tillståndsvilkoren framgårav boende iatt t.ex.
glesbygdsområden skall kunna ta frånemot satellit, omfattarprogrammen
nätinnehavarens skyldighet satellitsändningama.även

Jag har övervägt för skyldighetenansvaret befordraom de marksändaatt
TV-programmen skall läggas fastighetsägaren i stället för nätinneha-

föreslår inga ändringar.varen, Jag vill dockmen betona nätinnehavarenatt
kan uppfylla sin skyldighet tillhandahålla deatt marksändagenom program-

tillsammans med andramen det sker kostnad förprogram självautanom
mottagningen. Om boende önskar vissa filtrerasen att bort kan hanprogram
inte kräva få del samtligaatt omfattasav sändningsplikten.program som av

De lokala kabelsändarföretagens sändningar

Inga ändringar föreslås det gällernär nätinnehavares skyldighet tillhanda-att
hålla kanalutrymme för de lokala kabelsändarföretagens sändningar. sådanEn
skyldighet inträder alltså först sändningarna nårnär fler 100 bostäder.än

Med hänsyn till mikrovågssändningaratt kan komma kabelnätersättaatt
föreslås skyldigheten tillhandahållaatt kanalutrymmeatt för lokala kabel- 25
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mikro-ividaresänder TV-programockså gälla denskallsändarföretag som
vågssändning.

centralantennanläggningarförUndantag

tillhandahålla kanal-föreslås skyldighetemanärvarande attförLiksom att
vanligaförskall gällaintevissavidaresändaoch att programutrymme

trådsändning endastdär detföranläggningardvs.centralantennanläggningar,
GHz.frekvens llägrefrån marksändare änTV-programvidaresänds

Tillsyn m.m.

deefterlevnadenövervakaskallTVradio ochförGranskningsnämnden av
skallTV-verketinnehåll. och över-Radio-sändningarsgäller förregler som

skallspela inskyldigaefterlevs. Deregler är attövriga programvaka att som
granskningsnämnden ellerreferensinspelningar tillsådanalämnabegäran

skallsändningsverksamhetbedriverocksåföreslår de varaJagverket. att som
TV-verket.ochRadio-tillupplysningarolikalämnaskyldiga att

Återkallelse tillstånd m.m.av

väsentligregeringen sätttillståndstöd ettmedsänderdenOm avavsom
sändningstillståndetförvillkorellerlagenföreslagnaden motbrutithar mot

be-föreslås olikafattas sättåterkallelseBeslutåterkallas.tillståndetfår om
överträdelsensroende art.

regeringenskallyttrandefrihetenmissbrukinnebäröverträdelsenOm av
återkallelseBeslutJK.Justitiekanslernprövningtillsakenanmäla omav

JK.talanjury ochmedverkanunderdomstolfattas avavav
skallyttrandefrihetenmissbrukinnebärinteöverträdelsen rege-Om av

yttrandeskall inhämtaTV-verket. VerketochRadio-saken tillanmälaringen
finnernämndenOmoch TV. attför radioGranskningsnämndenfrån en

och TV-Radio-återkallastillståndetfårhar skettöverträdelseväsentlig av
verket.

till-tillstånd regeringenåterkallafår ocksåTV-verketoch ett omRadio- av
bestämmandeharvilket haniföretag ettellerdirektståndshavaren genom

tillstånd.sådantförfogar äninflytande över ettmer
återkallelse till-förreglernaförändringarsakligaföreslår inga avJag av

lokalradio.närradio ellerstånd sändaatt
förordnandeåterkallaskallTV-verket ettochföreslår Radio- somJag att

obetydligutnyttjats iendastsändningsrättenkabelsändarföretaglokalt om
omfattning.
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Straff mm

Vissa förfaranden föreslås straffbelagda. Böter eller fängelse i högstvara sex
månader föreslås för den sänder tillstånd sådantdärsom utan krävs,program
eller för den sänder till allmänheten från sändaresom havetöppna utanför
nationella territorier. Skyldigheten anmäla sig för registreringatt föreslås vara
sanktionerad med böter.

För brott vissa bestämmelsermot reklam föreslås sanktionom m.m. en ny
i fonn särskild avgift. Avgiften föreslås kunna fastställasav en till lägst fem

kronor och högsttusen miljoner kronor.tre Den bör dock högst kunna utgöra
tio den årsomsättning.sändandesprocent Beslut avgift fattasav läns-om av

pårätten talan Granskningsnämnden for radio och TV.av
Jag föreslår vitesföreläggande skallatt kunna tillgripas vid brott vissamot

andra de föreslagna reglerna. Det gäller vidav upprepade brott förbudetmot
sända pornografi våldsskildringarelleratt i TV sådant sätt bam kanatt ta

del sådantI fall föreslås JK kunnaav föreläggaprogrammen. den sändande
inte på sådanasändaatt sådantnytt Ett föreläggande får förenasprogram.

med vite.
Även bestämmelserna närradions och lokalradions innehåll utomom de

gäller reklam m.m., sändningarnas beteckningar,som skyldigheten att
vidaresända vissa TV-program och tillhandahålla kanal föratt lokala kabel-
sändarföretag skyldigheten lämnasamt vissa uppgifteratt och inspelningar till
Radio- och TV-verket eller Granskningsnämnden för radio och TV föreslås

vitessanktionerade.vara
Den sänder kan åläggas på lämpligtsom offentliggöraprogram att sätt

beslut Granskningsnämnden för radio och TV enligtav vilket den sändande
har brutit tvingande regel beriktigandemot elleren villkor förom sänd-mot
ningstillstånd meddelats regeringen. sådantEtt föreläggandesom får för-av

med vite.enas

Överklagandebestämmelser
Avgöranden domstol återkallelse sändningstillståndav eller påförandeom av

avgift föreslås kunna överklagas.av
Även beslut Radio- och TV-verket meddelande tillstånd,av åter-om av

kallelse tillstånd och medgivande till överlåtelseav tillståndom skall fåav
överklagas.

Förslagen innebär beslutäven återkallelseatt tillstånd medde-om av som
lats regeringen blir överklagbart.av

I likhet med vad gäller föreslås beslut omfattningensom attnu om av
sändningsornråde för lokal- och närradion inte skall kunna överklagas.

Även beslut Radio- och TV-verket beteckningar, förordnandeav om av
lokala kabelsändarföretag, återkallelse sådant förordnandeettav samt om 27
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till-ellerTV-programvidaresända vissa attfrån skyldighetenundantag att
fåföreslås överklagas.kabelsändarföretaglokalaförhandahålla kanal
föreslås kunna över-med viteförenatsharföreläggandenflestaDe som

klagas.

koncessionsavgiftslagtillFörslaget

de bestäm-samlasoch TVradiokoncessionsavgift förtill lagförslagetI om
koncessionsavgift1992:72i lagenfinnsavgift ommelser som nuom

lagenföreslagna120. Den1993:lokalradiolagenområde och itelevisionens
lokalradioauktioner.vidförfarandetockså bestämmelserinnehåller om

gällervadmedjämförelseiändringarnågra sakligaföreslår sominteJag

nu.
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Introduction

The prerequisites have changed substantially since June 1985, when I was
originally assigned review legislation theto broadcasting field. The former
radio and TV monopoly has been decisively abolished. Freedom ofnow
speech radio and TV protected by constitutionalon provisions, andnew
questions of broadcasting technology longer covered by the Radio Actare no
but instead regulated by special Radio Communicationsare Act. The Radioa
Legislation Committee has played its in these changes, forpart example by
proposing legislation for commercial TV and satellite broadcasting.

The review which I have been assigned basically ofto tech-outcarry a
nical My of reference donature. includeterms politicalnot assessments or
call for proposals for changes with regard what be consideredto betomay
the Governments wishes concerning certain activities.

possible ignore the majornot changes whichto have occurred in the
of the preparation of this however. Currentcourse legislationreport, de-

signed for monopoly situation in which the former Swedish Broadcastinga
Corporation had exclusive rights sound and TV transmissionsto theto
general public. When others eventually given opportunitywere toan
broadcast, this initially took the form of the introduction of legislationnew
which permitted carefully defined broadcasting activities. The Community
Radio Act, the Radio Periodicals Act and the 1986 Cable Act all examplesare
of this.

However, the legislation introduced after 1990 based the fundamen-on
tal principle of freedom operations. Both the Cableto set Act of 1992 andup
the Act concerning Satellite Transmissions that conductassume anyone may
broadcasting activities. that under the Local Radiotrue Act, certain
requirements be broadcastingmust licencemet be granted, buta to
Parliament that considerable number of licences will be issued.assumes a

My proposals for reform of broadcasting legislation that freedoma assume
operations should alsoto set be normal of affairs in the radioup statenow a

and TV sphere.
However, proposed that licence should be required for certain wire-a

less transmissions frequencies below 1 GHz. Thisat because bemust
possible control the of transmissionto frequencies in accordance withuse
requirements of media policy in of thenature, ata mass rateany areas
frequency which particularlyspectrum appropriate for radio and TVare
broadcasts the general public.to
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regulation ofwhyutilizationcontrol frequencyneedThe to reasonone
required, in addition thebroadcastingfor radio and TVconditions tothe

for regulationAnotherlegislation.in generalcontainedprovisions reason
since broadcastsspecial impact,television haveradio andthat a

their homes.of people innumberlargesimultaneously reach owna very
service of the public,media in thefunctiontelevisionandradio to massasare

which inmake demandspossible for thealso be state to aremust
this requirement.withaccordance

Further StudyforNeed

developmentundergoing rapidtechnologytransmission atTVRadio and
possible broadcastwill betechnology,of digitalresult toAsthe moment. a

band than infrequencywithin givenofnumbermuch greater aprogrammesa
capacitytransmissionwith lowwiresutilizepossiblewill bethe topast. -

of highdistribution TVfor thelinestelephoneordinaryexamplefor or—
radiosoundquality programmes.

irre-should applyrulesthe content,consider that toI programmesame
households.distributionforemployedmethodtechnicalof the tospective

which radi-allforesee thepossible, however, to aconsequencesnot
ofExampleslegislation.need forthehavetechnologycally onmaynew

of insistingpossibilityinclude: thestudyrequire furtherwhichquestions on
defini-wire, certaintransmission byforconditionscertainwithcompliance

of freedomprotectionby wire,transmissionconnection withproblems intion
needand thethepaid for byservicesof telecomspeech in theof user,case
tech-transmissionofintroductionwith theconnectionlegislation infor new

nology.

TwoBecomeNine Laws

radiowhich regulateprovisionsthethatlegislationforproposalsMy mean
combined inshould begeneral public acts.the twobroadcastsand TV newto

Rulesand TV Act.in Radioincludedshould beprovisionsof theseMost a
Licence Feesconcerningspecialin Actembodiedshould befeeslicencefor a

Radio and TV.for
Communityl966:755, theRadiothe ActreplaceThese actstwo new

FinnishofBroadcastingconcerning thethe Act1993:120,Radio Act
PeriodicalsRadioconcerningthe Act198623,Television Programmes

of Television Pro-TransmissionSatelliteconcerningthe1981:508, Act
Cableconcerningl992:1356, the ActPublicGeneralthetogrammes

concerning Licencethel99l:2027, ActPublicGeneralTransmissions theto
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Fees in the Television Area 1992:72 and the Act concerning Prohibition of
Radio Transmissions the High Seas Certain Cases 1966:78.on

Certain changes proposed in the Act concerning TV Licenceare Fees
1989241, the Act Containing Regulations in the Area Covered by the Free-
dom of the Press Act and the Fundamental Law Freedom of Expressionon
Act l99l:1559, the Act concerning Radio Communications l993:599 and
the Telecommunications Act 1993:597. The Act concerning Prohibition of
Certain Decoding Equipment 1993: 1367 affected bynot proposals.my

Area of Application

proposed that the Radio and TV Act should apply activities involved into
selecting sound radio and television and broadcasting themprogrammes to
the general public, arranging for such broadcasts. The Act also containsor
provisions for the relaying of and for certain obligations forprogrammes
satellite contractors.

Limited Broadcasting Licence Requirements

As regards the of these I havecontent largely basedtwo acts, proposalsmy
the regulations determined by the Government.currenton However, the cen-

tral principle of the right freely operations involvesto set certain changesup
regards which broadcasting operations require licence.as a
I have already mentioned that I that broadcasts frequenciespropose at

higher than 1 GHz take place without licence under the Radio and TVmay a
Act. This that will be possible conduct microwavemeans to transmis-
sions virtually the transmissionsterms the cableon network.same as on
However, licensing under the Act concerning Radio Communications will be
required for the of transmitters.use

I also that licences should be required for thepropose not transmission of
TV which be selectedtext by the viewer whichcan or programmes are spe-

cially adapted for those with impaired sight hearing transmitteror a
employed for other of licensed broadcaststypes utilized. As regards pro-

for those with impaired sight hearing,grammes proposed thator trans-
missions take place without licence for than three hoursmay nota more per
day. This that special licence would normally be requiredmeans no to
transmit radio since would be sufficient for thenewspapers newspaper
undertaking reach with the entityto which utilizedagreement thean trans-
mitter for other intended that thisnot proposal should affectpurposes.

radiogovernment support to newspapers.
In the of broadcasting activities which do forcall licencecase innot a

accordance with these proposals i.e. in addition the above transmissions,to
31
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proposed thatmentioned above,satellitecabletransmissions byalso or
registrationfornotificationforresponsible purposes.should bethe operator

notification.liable forshould besatelliteproposed that contractorsalso
whodeterminepossiblemakeregistration toof re-toThe purpose

operations.forsponsible

andRadioand theGovernmentAuthorities: theLicensing
AuthorityTV

require-licensingsubjectbroadcastingfor tolicencestheproposed that
and TVRadiothebyGovernmenttheeither bygrantedshall be orments

Authority.
authority forlicensingtheshould beGovernmentthethatproposed

Swedenthroughoutbroadcastingradiosoundand orbroadcastingtelevision
countries.otherto

thatauthoritylicensingGovernmentthechoosingforThe as areason
issuingforthethatconsiderable importance, termsoflicensing issueevery
numberlimitedthatbasis andindividualdrawnneed be alicence to anup ona

involved.bewouldapplicationsof
licenceablebeshould also granttothe Government aexceptionalIn cases

whereinspecificallystated above, athose casesthanotherin morecases
broadcastingthewhereexisting lawundergrantedbe orlicence cannot

of theframeworkwithin theconductedbeplannedwhich cannotactivity
rules.existing

proposedradio,localandradiocommunityfori.e.otherIn cases
alsoauthority.licensingtheshould beAuthorityTVRadio andthethat
forlicencesshouldAuthority grantTVandRadiothethatproposed

Authorityweeks. Thethanofperiod twolimitedfor notbroadcasts morea
subjectwhichactivitiesofregistrationfor theresponsible arealso beshould

requirement.registrationto a

GovernmenttheGranted byLicencesBroadcasting

licensingofmeaningThe

entitledlicenceholderthethatGovernmentthegranted bylicence meansA
of thethein countrySwedenthroughout areaTVtransmit orprogrammesto

radiosoundtransmitentitled programmeslicence toin thestated or
licence-theentitlesalsolicencecountries. AotherSwedenthroughout toor

eachinofnumbertransmit the areasimultaneously programmesholder to
licencedetermine thatalsoGovernment aThelicence.in thestated may
whichtelevisionrelay arelicenceholder programmestheentitle toonly to
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transmitted simultaneously have been transmitted shortly before by anotheror
entity. In such the Government decide that the rulescases which other-may
wise apply the broadcasting shallto be applied.content not

proposed that the licensing period for transmissions which li-are
censed by the Government should be six proposed that theyears.
Government extend the licensing period for four If themay Govem-years.

has notifled leastment not before theat expirytwo of the licensingyears
period that the licence will be renewed, the licencenot will be renewed theon

for further fourterms the licenceholdersame wishes.a years so
Broadcasts which take place under licence granted by the Governmenta

shall be arranged that theynot only be received by limited proportionso can a
of the public in the transmission This rule that coding prohib-area. means
ited. There corresponding rule today, but this implied.no

Conditions for licencea

The rules which proposed apply the of allto of broadcastsare content types
stated in the legislative provisions. In the of broadcasts for which thecase
Government licence, proposed that,grants in addition, the Governmenta

introduce conditions of various kinds. The conditionsmay for licencea
should replace the procedure involvingcurrent between theagreementan
Government and the broadcaster. The legislation which proposed contains

list of the various conditions for broadcastinga licence which thea
Government apply. Certain licence conditions thatmay strict rulesmean more

far—reaching obligations imposed the licenceholderor more than underare on
the general rules. I will these conditionsreturn whento I the rulespresent
which I for broadcasts in general.propose

In the of broadcasters financed by TV licence fees i.e.case currently the
Swedish Broadcasting Company, the Swedish Television Company and the
Swedish Educational Broadcasting Company, the Government imposemay
additional conditions. Such conditions will be attached the broadcastingnot to
licence but will be attached the right receiveto to government grant.a

Extent broadcasting activities

As mentioned above, the broadcasting licence shall what the licence-state
holder allowed do, for example transmit throughoutto Sweden transmitor

certain number of proposed, however, thata the Govem-programmes.
impose conditions regardsment what the licenceholder fulfilmay inas to

of the of broadcasting activities.terms Theseextent conditions involvemay
obligation broadcast throughoutto thean in certainprogrammes country or

33
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simultaneousperiod andbroadcastingminimumof the country,parts a
in eachofnumberminimumof certainbroadcasting area.programmesa

andimpaired sight hearingthose withforProgrammes

broadcastsprovide forobligationinvolvesconditionAnother to scopean
hearing. Thisimpaired sightwithfor thoseadaptedspeciallywhich orare

Radio theSverigesobligation forcontractualcorrespondscondition to a
radiofacilities foravailablemakeCorporationBroadcastingSwedish to

newspapers.

radioand specific transmitterstechnologySpecific transmission

employobligationapplyproposedwhichconditions toof the toTwo aanare
transmitters.radiospecificandtechnologytransmissionspecific

employconditioncorrespondswhichnothing tothere toAt aapresent,
shouldthatconsidered, however,I havetechnology.transmissionspecific

transmissionand whenprescribethe Governmentforpossiblebe to a new
importanceconsiderabletheexample,introduced. Forshould betechnology

the fact thatview ofpublic, ingeneralfor thequestion hasthis new
receivers,of existingreplacementrequire thetechnologytransmission may

alsosuchGovernmentgiving theofin favour powers.argumentan
technologytransmissionemployingforprerequisitesthethatimportant new

information.expression andofrestrict freedomdo not
used bebetransmittersradiocertainwhichunder tocondition canA are

ofrelayingtheconfinedthe licencerules tounder theimposed current
reception inforin Swedenreceptionforeitherforeign TV orprogrammes,

proposedTheforeignwhich the emanates.fromthe au-country programme
imposesthe Governmentimplications, however.additionalthorization has

employed, thebetechnologytransmissionspecific tothatcondition aa
betransmittersspecificthatstipulateneed mustalsoGovernment tomay

dif-byinvolve theexample,formight,thisofconditionused. A nature use
transmitter.digitalof thebroadcasterscompeting,perhapsferent, and same

applicantby theapprovedbeConditions must

theopportunitygivenshould be commentapplicant tothat the onI anpropose
licence.broadcastingattachintendsGovernment towhich theconditions to a

unless thepassedbeshouldlicencebroadcastingconcerning notdecisionA a
makeThis shouldconditions.thehethatstatedhasapplicant accepts
that thereasonable anddeterminedconditionsthethatpossible areto assume

fulfil them.licenceholder can
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Licences for Local Radio and Community Radio

Licences which the responsibilitynot of the Governmentare be grantedtoare
by the Radio and TV Authority. Parliament has recently discussed the rules
for licences for local broadcasting. Relatively comprehensive changes were
introduced for community radio the time,at althoughsame regardsnot as
potential licenceholders the in which licencesor bemanner granted. Itoare
have proposed substantivenot changes in theseany rules.

General Rules for Broadcasting Content

In principle, I consider that ethical questions in connection with the ofcontent
radio and TV should be regulatedprogrammes not by law. Instead, the com-
panies operating in this should what shouldarea applyagree regards,on as
for example, protection of privacy, the publication of replies and the broad-
casting of of sensitiveprogrammes should alsoa nature. be the respon-
sibility of such undertakings that theto rules compliedensure with. How-are

in Itwo legislativeever, provisionscases ofpropose this in innature areas
which Sweden obliged maintain certainto minimum standards under the
EEA Agreement.

In the of broadcasting activities forcase which licence granted by thea
Government required the stipulation of far-reaching requirementsmore
than for broadcasting in general be called for. I thereforemay that thepropose
Government should be able impose conditionsto which further than whatgo

prescribed in the general legislative provisions. For example, the Govem-
should be ablement stipulate that broadcastingto activities should therespect

private life of the individual.

Impartiality and Objectivity the Democracy Principle—
At the requirements forpresent impartiality and objectivity and what known

the democracy principleas embodied in the Radio Act.are These rules
apply mandatory basis for all broadcastingon a activities subject to a
Government licence. In opinion, certain thatmy the Governmentnot will
consider that requirements of this kind should be stipulated in the future for
all broadcasting activities for which Government licence requireda i.e. for
all wireless TV transmissions and for all sound radio transmissions
throughout the othercountry countries.to I thereforeor instead,propose,
that these rules should be included in the conditions for broadcasting licencea
which the Government impose.may

Thus, proposed that the Government impose conditions formay a
broadcasting licence under which the right broadcastto be exercisedmust
impartially and objectively, taking into the need for far-reachingaccount free- 35
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radioinformation prevail in sound and television,dom of expression and to
characterized the fundamentalwhole be byand that activities must con-as a

principle of the equal value of alldemocratic and theof governmentcepts
and dignity of the individual.beings and of the freedomhuman

of European Programmes,Proportion etc.

Directive, proposed thatin the EC TVview of the stipulations madeIn an
by satellite in accordancebroadcasts televisionentity which programmes or

least half of theshall thatissued by the Governmentwith licence atensurea
of origin anddevoted Europeanbroadcasting timeannual to programmes

broadcasting time leastof the annualleastthat at ten centcentat ten or perper
of origindevoted Europeanbudget shall beof the to programmesprogramme

producers. proposed that thisproduced by independentbeenwhich have
special thethereshall apply unlessobligation contrary.toare reasons

time when the broad-considered be thetime in thisBroadcasting context to
with other thantransmitsundertakingcasting content news,programmes a

consist purely of shouldBroadcasts whichadvertising.and textsport, games
broadcasting time.be regardednot as

of Television ProgrammesTransmissionsSatelliteconcerningThe Act
this obligationproposed thatcorresponding rule.containscurrently a

Existing broadcastersterrestrial TV broadcasters.extendedalso beshould to
requirements.meeting thesedifficulty inshould have no

Governmentsatellite subjectbythat TV broadcastsI also to aorpropose
Swedishcontain in thesignificantshould,licence extent,to programmesa

origi-works by SwedishSwedish performerswithlanguage, orprogrammes
thespecialthereunless contrary.tonators, reasonsare

concerning Satellitecontained in the ActprovisioncorrespondingA
in theandof Television ProgrammesTransmissions government agreement

provision safe-of thisundertakings. Theservicepublicwith all topurpose
Swedish culture.andSwedish languageguard the

of ProgrammesDiversity

provisions regarding thelegislativefurtherincludeproposals doMy not any
hand, the Governmentthe otherbroadcasting. Onorientation ofgeneral

granted by thebroadcasting licencesforconditionsstipulateshould be able to
ofdiversetransmitobligationinvolvingGovernment to rangeaan

programmes.
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Content of Community Radio and Local Radio Broadcasts

proposed that the rules for the ofcontent community radio and local radio
broadcasts should be virtually unchanged.

However, proposed that the networking prohibition clause for com-
munity radio should be amended. I that holder ofpropose communitya a
radio licence should be allowednot broadcastto which haveprogrammes
been produced for the licenceholders operations. However, inown excep-
tional broadcasts which ofcases, special interest membersare ofto the
licenceholders organization take place.may

The above formulation corresponds better than the wording thecurrent to
intentions underlying this provision, that safeguardto theto charactersay
of community radio radio channel for clubs andas a associations and to
hinder the commercialization of community radio.

Violence and Pornography

Television showing of violenceprogrammes acts pornographicor scenes
should be permitted timesnot and inat which involves significanta manner a
risk that children watch such However,may suchprogrammes. programmes

be shown when there justification.may
This provision aimed whichat transmittedprogrammes uncodedare at

times of the day when be judged that childrenmay such broadcastsmay see
and there justification. This provision willno enable Sweden theto meet
requirements contained in Article 22 of the TV Directive.

proposed that the Government should be able impose licenceto con-
ditions involving obligation take intotoan the special impactaccount of
sound radio and television regards the topic and formprogrammes of theas

and the time whichprogramme, broadcast.at This that broadcast-means
also exercisemust caution iners other regards the broadcasting ofcases as

which disturb frightenprogrammes the audience.may or

Designation of Broadcasts

Broadcasters employto designationare approved bya programme the Radio
and TV Authority. This designation normally bemust transmitted leastat

hour. This proposal designedonce per that theto audience shouldensure
know who broadcasting.

Rectification of Information

The TV Directive requires that there opportunity for rectification, thatan
that incorrect factualto informationsay corrected. 37
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provision the effect that information whichI has occurred intopropose a a
television which advertising shall be corrected when callednotprogramme
for. proposed that this rule should only be mandatory in the ofcase
wireless transmissions. mandatory rule proposed inA the of cablenot case
transmissions because this permitted under the Fundamental Lawnot on

ofFreedom Expression.
that there should be right of reply forceI do backed by ofnot propose a
right reply views expressed inlaw, that Theto to tosay a a programme.

should, however, be able impose conditions regardingGovernment theto
replies. The licence conditionsobligation broadcast also prescribeto may an

of the licenceholder also apply the provisions ofobligation the thepart toon
rectiñcation radio.law soundtoon

Official Announcements

which of importance for the general public beAnnouncements toare are
radio without special public authoritybroadcast local payment requestsaon

in situation.this an emergency
proposed that this provision should only apply local radio,Initially, to

review the position of radio andsince parliamentary committee due toa
oftelevision in time of and threat war.war

should be allowed stipulateproposed that the Government to corre-
conditions.sponding licensing

for Advertising and SponsoringRules

comprehensive substantive amendments the rules forI do tonot propose any
advertising and sponsoring.

DesignationAdvertising

commercial advertising and broadcasts whichAdvertising, that to aresay
commissioned by else,commercial advertising but mustnot someoneare

special signature designation which clearlyand conclude with acommence
fromdistinguishes advertisements other programmes.

TV Advertising

in television advertisingshould be changesproposed that therenot any
relatively longinbe located betweenrules. Advertisements programmes,may

certain other and betweenandintervals in sports programmes programmes
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sections of which consist of differentprogrammes complete sections.
proposed that there should be change in restrictionsno regards TVas
advertising aimed children.at proposed that the broadcasting time for
advertising should be than eightnot minutes hourmore between fullper
hours of the clock. In exceptional this time periodcases, be extendedmay to

minutes.ten Advertising be broadcast formay thannot ten ofmore centper
the broadcasting time day and for of theper ten broadcastingcentper period
between 18.00 hours and 24.00 hours.

Sound Radio Advertising

Certain minor adjustments proposed in the ofare sound radio advertis-case
ing. proposed that the broadcasting period for advertising should be not

than eight minutes hour,more with possibility ofper extension.no pro-
posed that the rule for the maximum broadcasting period for advertising
should also apply communityto radio. No restrictions proposedare as re-
gards the in which advertisingmanner be located in relationmay to pro-
grammes.

Sponsored Programmes

proposed that the rules for the sponsoring of should beprogrammes un-
changed. Sponsor be madeannouncements beforeto afterare theor pro-

Newsgramme. beprogrammes, etc. sponsored.not Companiesmay whose
principal activity the manufacture marketing of alcoholic beverages,or
tobacco products prescription pharmaceuticalsor notmay sponsor pro-
grammes.

Hidden Advertising, etc.

The rules for advertising should be supplemented by prohibition thea on
promotion of commercial interests in improper inan manner programmes
which advertising. Thenot ofare this rule avoid hiddenpurpose to adver-
tising. There corresponding rule legislation.a current

The Government May Impose More Stringent Conditions

In the of broadcasting licensed by thecase Government, the Government may
impose stringent conditions whichmore for example, involve prohi-may, a
bition commercial advertising,on prohibition of the broadcastinga of
sponsored other than those whichprogrammes prohibited by law,are a
prohibition of the broadcasting of whichprogrammes commercialnotare 39
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elsebyconditionssubjectbroadcastwhich to someoneandadvertising are
proposed thatalsoadvertisers.againstdiscriminationofprohibitionand a

which theunderconditionsstipulateableshould be toGovernmentthe
thatthanbe lessadvertisingfortimebroadcasting topermittedmaximum

by law.permitted

TVProgrammesSales on

in theshould applyof whatquestiontheconsiderationspecial togivenhaveI
inTVthatTV tosell programmesso-calledof sayprogrammes,case

suchthatIservices.goodsorder pro-proposeaudiencethewhich orcan
theadditioninday, tohourthanfor peronenot moreoccurmaygrammes
andSell TVadvertising.ordinaryforallowed programmestimebroadcasting

of broad-20than centhowever, peradvertising morenot, occupyother may
salesmade betweenbeshoulddistinction pro-Noday.timecasting per

of thisand naturebroadcasterthebydirectly programmesarrangedgrammes
else.behalf offorbroadcast payment someoneon

CableCertain ProgrammesRelayObligation onto
Networks

TV ProgrammesTerrestrial

thatnetworkscableof toforobligation ensurethethat ownersI propose
byoffreereceivedbe costtransmitted TVterrestrially canprogrammes

suchapplyshouldnetworkssuchconnectedpropertiesin tohouseholders
Ihouseholds.than areceived by proposetenbebroadcasts morecan

thatconsiderIbecausehouseholds100limit ofthefromreduction current
entirefor thesuch importanceofterrestrial TV programmestoaccess

should besuchofreceptionthat programmesSwedenofpopulation
evasion.invitehighsufficientlylimit tohousehold100Theguaranteed.

soundincludealsonetworksof cableofobligationstheAt ownerspresent,
provisionforneedtherethathowever,consider, aI noradio programmes.

applyonlyshouldobligationthisthatthereforeand Iof this proposenature,
TVto programmes.

doandtechnical notofproposed naturewhichchangesOther aareare
affectedTVThemodifications. arespecific programmesmajorinvolve any

relaycovered bybroadcastsbutlicences,Governmentunderbroadcast
thatfor licenceconditions statetheexample,forIf,affected. alicences notare

receiveablebedistrictrural tosparsely-populated toof areinhabitantsthe a
alsonetworkof theof the coverobligationsthe ownersatellite programmes,

transmissions.satellite
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I have considered the question of whether responsibility for the obligation
distributeto terrestrial TV should beprogrammes transferred from the owner

of the network theto butproperty I doowner, thatnot changespropose any
should be introduced. I would like emphasize, however,to that the ofowner

network fulfil his obligationsa bycan supplying terrestrially transmitted pro-
and othergrammes this doesprogrammes add thenot ofto reception.cost

householder havea wants certainto filtered heprogrammes out, cannot
insist reception of all theon covered by theprogrammes transmission obli-
gation.

Broadcasts by Local Cable Broadcasters

No changes proposed regards theare obligation ofas of networkan owner a
provide channelto for transmissions byspace local cable broadcasters. An

obligation of this kind does apply untilnot transmissions thancover more
100 households.

In view of the possibility that microwave transmissions replace cablemay
networks, proposed that the obligation provide channelto for localspace
cable broadcasters should also apply those whoto relay TV viaprogrammes
microwave transmissions.

Exception for Group Antenna Installations

As at present, proposed that the obligation provide channelto andspace
relay certainto should applyprogrammes not normalto instal-antennagroup

lations, that facilitiesto for transmissionsay by wire which merely relay
terrestrial TV frequencies belowprogrammes at 1 GHz.

Supervision, etc.

The Broadcasting Commission should supervise compliance with the rules
which apply for broadcasting The Radiocontent. and TV Authority should
supervise compliance with other rules. Those under obligation recordtoan

should supplyprogrammes such recordings the Commissionrequest toon or
the Authority.to I also that broadcasters shouldpropose be liable supplyto

various of informationtypes the Radioto and TV Authority.

Revocation of Licences, etc.

If broadcaster licensed bya the Govemment has significantly breached the
proposed legislation the conditions for the broadcastingor licence, his licence
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dif-inimplementedshould berevocationproposed thatrevoked.bemay
infringement.of thethedepending natureferent onways,

the Govem-expression,offreedomofabuseinvolvesinfringementthe
JusticeofChancellorthebyconsiderationfortheshould matterreportment

inthebytaken courts,thenrevocationconcerningdecisionK. AJ
of jury.participationthewithandJKthesubmitted by apleato aresponse

theexpression,offreedomofabuseinvolvedoesinfringement notIf the
shouldAuthorityTheAuthority.TVandRadionotify theshouldGovernment
If theCommission.Broadcastingof theopinionandthe commentsrequest

licencetheoccurred,hasinfringementsignificantthatconcludesCommission
Authority.TVandRadiotherevoked bybemay

thebyissuedlicencerevokealsoAuthorityTVand aRadioThe may
directlyeitherlicence,thanholdslicenceholderthe onemoreGovernment

influence.decisiveexerciseshewhichinundertakings aviaor
ofrevocationfor therulestheinchangessubstantivedoI not propose any

radiolocalradiocommunity programmes.broadcast orlicences to
revokeentitledbeshould toAuthority aTVandRadiothethatI propose

beenonlyhastransmitrightthebroadcaster tocablelocaldesignation as a
insignificant extent.utilized to an

Penalties, etc.

proposedpenalties.subjectshall bepractices tocertainthatproposed
imposedshould bemonthssixthanforimprisonment notfine morethat ora

licencewherelicencewithout abroadcast awhothose programmeson
public fromgeneralthebroadcaststransmit towhothoseforrequired, or

proposed thatterritories.national aoutsidehighthetransmitters season
submitobligationthe toobservefailureregardsimposed tobeshouldfine as

registration.ofthefornotification purposes
advertis-regardingprovisionscertainconcerningoffencesoftheIn case

proposed.feespecialof pro-formtheinsanction aing, etc., newa
lessbeshouldfee notsuchthatdeterminepossibleshould be atoposed that
feesuchHowever,million.SEK 3 athanand5,000SEK notthan more

annualbroadcastersof thethan centtenshould perrepresent morenot
administrative courtsbytaken countyshould befeesDecisions onturnover.

Commission.Broadcastingthebysubmittedpleain to aresponse
theinfineconditional caseimposepossiblebeshould to athatI propose

repeatedappliesThisproposed. towhichrulesotherof thebreach areof a
depictionspornographyofbroadcastingthe orprohibitiontheofbreaches on
suchwatchablechildren to pro-thatsuchin areTVviolenceof manneraon
prescribeablebeshouldJK tothethatproposedsuchIn cases,grammes.
subjectagain, tosuchbroadcastshould programmesbroadcaster notthethat

conditional fine.ofpenalty a42
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proposed that the provisions regarding the ofcontent community radio
and local radio with theprogrammes exception of the provisions concerning
advertising, etc., the designation of transmissions, the obligation relayto
certain TV and provideprogrammes channelsto for local cable broadcasters,
and the obligation supplyto certain information and recordings the Radioto
and TV Authority the Broadcastingto Commissionor should be subject to
conditional fine.

A broadcaster be ordered publish,may into manner,appropriatean adecision made by the Broadcasting Commission under which the broadcaster
declared have brokento mandatory rule concerninga the rectification oragainst conditions for broadcasting licencea granted by the Government. An

order of this kind be subject conditionalmay to fine.a

Appeal Provisions

proposed that should be possible appeal againstto decision bya courta
of law regarding the revocation of broadcasting licencea the imposition ofor

fee.a
should also be possible appeal againstto decision taken by thea Radio

and TV Authority regarding the granting of licence, the revocationa of alicence and permission transfer licence.to a
These proposals that would also bemean possible appeal againstto

decisions regarding the revocation of licences granted by the Government.
As at present, proposed that should be possiblenot appeal againstto

decisions regarding the ofto extent transmission for locala radio.area
proposed that should also be possible appeal againstto decisions by

the Radio and TV Authority regarding station designations, the appointment
of local cable broadcasters, the revocation of such appointments and regard-
ing exemption from the obligation relay certainto TV programmes toor pro-
vide channels for local cable broadcasters.

proposed that should be possible appeal againstto ofmost types
orders involving conditional fine.a

Proposal for Licence Fee Acta

The provisions concerning fees currently embodied in the Act concerning
Licence Fees in the Television Area 1992:72 and the Local Radio Act
1993:120 combined in theare proposed Act concerning Licence Fees for
Radio and TV, which also contains provisions for procedures for local radio
auctions.

I do not substantive changespropose inany comparison with the present
situation.
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Författningsförslag

1 Förslag till radio- och TV-lag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser verksamhet består iom sättaattsom
ljudradio- eller televisionsprogramsamman och sända låtaeller sända dem till

allmänheten. Vidare finns bestämmelser vidaresändningarom av program
vissa skyldighetersamt för satellitentreprenörer.om

2 § För sändningar tråd gäller bestämmelserna igenom denna lag endast om
sändningen når fler 100 bostäder.än Vad föreskrivs i 8 kap. 1 § förstasom
stycket kabeloperatörers skyldigheter gällerom dock för sändningar nårsomfler 10än bostäder.

För sändningar tråd inte når fler 100genom bostäderänsom gäller inte
andra bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap.än 2 och 3 §§.

3 § För sändningar ljudradioprogram över satellit dennaav är lag tillämplig
sändningen kan i Sverigeom tas och denemot bedriver sändningsverk-som

samheten har sitt hemvist i Sverige eller sändningen till satellit frånsker ensändare här i landet.

4 § För sändningar televisionsprogram över satellitav dennaär lag tillämp-
lig sändningen kan någoniom tas emot bundenärstat avtaletsom av omEuropeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och

den bedriver sändningsverksamhetensom har sitt hemvist i Sverige,
sändningen till satellit sker från sändare här i landet, elleren
sändningen från satellit sker med användning satellitkapacitetav som ensvensk fysisk eller juridisk förfogar över.person

Punkterna 2 och 3 tillämpas dock inte den bedriver sändnings-om som
verksamheten har sitt hemvist i land inomett EES.annat

5 § Andra bestämmelser och villkor sådanaän förbud sändasom attavser
reklam gäller inte for ljud i televisionssändning ljudet helt överensstäm-om

med ljudradiosändningmer sker med stöd tillstånden enligt dennasom lagav
eller för vilken den sändande låtit registrera sig.
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registreringTillstånd och2 kap.

lag krävsdennaenligttelevisionsprogramljudradio- ellersända§ För1 att
underfrekvensradiomed hjälpskersändningarnatillstånd endast avom

gigahertz.1
från radio-skertext-TVsökbarsändningarförinteTillstånd krävs somav

tillstånd enligt dennastödmedsändningarandraanvänds för avsändare som
anpassade försärskiltsändningar ärförhellerinteTillstånd krävs somlag.

dygnettimmarhögstunder treochhörselskadade äger omeller rumsomsyn-
radiosändare.sådanfrån en

finns iradiosändareanvändaellertillstånd innehaBestämmelser attom
radiokommunikation.1993:599lagen om

tillellerlandeti helaellertelevisionsprogram attsändaTillstånd2 § att
regeringen.meddelasljudradioprogramsändautlandet av

i andratillståndmeddela ävenregeringenskäl kansynnerligafinnsdetOm
stycket.förstaifall än angessom

TV-Radio- ochmeddelaslokalradioochnärradiosändaTillstånd avatt
ljudradio-tillstånd sändameddelafår vidare attTV-verketochRadio-verket.

Verkettvå veckor.högstbegränsad tidundertelevisionsprogram omoch en
besluta§§1-3 attkap.enligt 3 samtvillkortillstånd medsådantfår förena ett

skersändningarpåtillämpasskallinte somkap.6 och 7ibestämmelserna
tillstånd.sådantstödmed av

behövsintedetvilkenförsändningsverksamhetbedriver§3 Den ensom
sändningsverk-bedriverräkningnågonfördentillstånd och annanssom

skallsatellitentreprenörsatellitkapacitetupplåterellersatellitsamhet över
TV-verket.ochRadio-hosregistreringförsiganmäla

skallanmälanI anges
motsvarande,ellerfirmananm,

juridiskförställföreträdare person,
ochtelefonnummer,ochpostadress
bedrivs.verksamhetdenuppgift somom

TV-verket upprätta ettochRadio-skalltillsynenunderlätta4 § För att
fårDetdatabehandling.automatiskhjälpmedfår förasRegistretregister. av

10 §6 kap.stycket,§ andrai 3uppgiftersådanainnehålla avsesendast som
3-6 §§.9 kap.och

regeringentillståndkräverSändningar av3 kap. som
vill-medfår förenasregeringenmeddelassändningstillstånd1 § Ett avsom
ochsakligtochopartisktskall utövassändningsrätteninnebärkor attsom

skallinfonnationsfrihetochyttrandefrihetvidsträcktbeaktandemed att enav
skallhelhetverksamhetentelevisionen somoch attsamtljudradionråda i
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Författningsfärslag

präglas det demokratiska statsskicketsav grundidéer och principen allaommänniskors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
Ett sändningstillstånd får därutöver förenas med villkor isom anges2-4 §§.

2 § Villkor för sändningstillstånd får även skyldighetavse att
sända i hela landet eller i vissprogram del landet,av
sända under viss minsta tid,en
samtidigt sända visst minstaett antal i varje område,program

4. bereda förutrymme sändningar särskiltär anpassade försom ellersyn-hörselskadade enligt 2 kap. l § andra stycket andra meningen eller för sänd-
ningar sker med stöd tillståndsom regeringen,av av

använda viss sändningsteknik,en
använda vissa radiosändare,

hänsyn till ljudradionsta och televisionens särskilda genomslagskraft
detnär gäller änmen och utformningprogrammens tiden Församt sändning av

programmen,
iaktta bestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket beriktigande iävenomfråga ljudradion,om
sända genmälen,

10. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,
l sända mångsidigtett programutbud,
12. kostnadsfritt sända meddelanden är vikt för allmänhetensom iav ennödsituation myndighet begär det, ochom en
13. till Granskningsnämnden för radio och TV lämna uppgifter ärsomnödvändiga för nämndens tillsyn över sända står iom överens-program

stämmelse med de villkor meddelats enligt denna lag.som

3 § Villkor för sändningstillstånd får också förbud sändaavse mot att
reklam eller andra samtarmonser,
även andra sponsrade sådanaänprogram i 7 kap. 8 § andrasom anges

stycket och 9
Ett sändningstillstånd får förenasäven med villkor förbudom mot att

diskriminera annonsörer.

4 § Ingen kan, sig direkt eller företagvare i vilket han pågenom grund avaktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestämmandeett inflytande,ensam få
tillståndän regeringen.ettmer av

Villkor för sändningstillstånd får innebära ägarförhållandenaatt och in-
flytandet i företag erhållerett tillståndet inte får förändrassom iänmerbegränsad omfattning.
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endastfår innebära rättregeringen attmeddelastillstånd§5 Ett avsom
dessförinnantid säntseller kortsändssamtidigt avvidaresända somprogram

6 ochibestämmelsernaföreskrivasfårsådant beslut attInågon ettannan.
tillståndet.stödmedskersändningartillämpas avskallintekap. som7

sändasamtidigtinnebär rättregeringen attmeddelatstillstånd§ Ett6 avsom
tillståndet.iområdevarjeiantal angesdet somprogram

utfor-fårtillstånd intesådantstödmed varasker ettSändningar avsom
allmän-begränsad delkanendastde emot avsådant tas ensätt avmade att

sändningsområdet.iheten

fårår. Regeringengäller iregeringenmeddelatstillstånd sex§7 Ett avsom
gången.årmed fyratillståndetförlänga

årfyraytterligareundervillkoroförändrade omförlängstillståndEtt
tillstånds-två år föreinteregeringenoch senastdetönskartillståndshavaren

ellerförlängas atttillståndet inte kommer rege-attmeddelatutgångtidens att
villkoren.förändraönskarringen

tillståndsådanaintegällerstycketandra somochi förstaBestämmelserna
tid.för vissmeddelastillstånd skallSådanastycket.andra§2kap.i 2avses

sökandedentillstånd skallbeslut gesmeddelarregeringen8 § Innan om
regeringen attvillkordesig avseroch överdel somyttratillfälle att ta av

endastfår meddelassändningstillstånd omBesluttillståndet.medförena om
villkoren.godtarhanförklaratsökande attden

Närradiokap.4

föreningslivet.förljudradiosändningarlokalanärradioMed§1 avses

och detså önskartillstånd enligt 4 §fåkansammanslutning§ Om2 somen
inärradioprogramsändamöjlighet enfinnas attdetskallmöjligttekniskt enär
när-sändas änsamtidigt ettfår detskälsärskilda merfinnsdetOmkommun.

i kommunen.radioprogram
kilometer.tiocirkadiameterskall hanärradioförSändningsområden en

sändningsom-störrebeslutafallsärskildafår iTV-verket omochRadio-
kansändningarnaeftersträvasdet attstorstadsområdena börUtanförråden.

hela kommunen.iemottas
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3 § Radio- och TV-verket bestämmer vilka får sända närradio ochsom
under vilken tid sändningarna får ske.

Tillstånd sända närradioatt gäller för viss tid.
Sändningstiden skall så långt det möjligtär fördelas enligt de sökandes

önskemål. Om deras önskemål inte kan förenas, skall förtur denges
sökande bedöms ha intressestörst fåsom sända vidatt viss tidpunkt.av en
Beslut sändningstid gäller tills vidare,om dock längst för år. Radio- ochett
TV-verket får beslutompröva fördelning sändningstidom det finnsav om
särskilda skäl.

4 § Ett tillstånd sända närradioatt kan endast till följande juridiskages
personer:

Lokala ideella föreningar bedriver verksamhet inomsom sändnings-
området.

Lokala ideella föreningar har bildats för i närradiosom att sända pro-
led i den verksamhetettgram som riksorganisation bedriver inomsom en

sändningsområdet.
Församlingar inom Svenska kyrkan.

4. Obligatoriska sammanslutningar studerande vid universitet och hög-av
skolor.

sammanslutningar flera tillståndshavare i sändningsområdeav ett för
närradioändamål närradioföreningar.gemensamma

Lokala ideella föreningar i 1 och får2 meddelas tillståndsom avses att
sända närradio endast föreningsverksamheten har bedrivitsom i sändnings-
området i minst år före dagen förett ansökan tillstånd. Om det finnsom sär-
skilda skäl får tillstånd ändå meddelas.ett

5 § Ett tillstånd sända fårnärradioatt inte någontill har tillståndges som att
sända lokalradio.

Sändningstillståndet gäller inte tillståndshavaren får tillståndom sändaatt
lokalradio. Tillståndet sända närradioatt dåupphör från och med den dag
sändningar får ske med stöd tillstånd sända lokalradio.attav

6 § Radio- och TV-verket får besluta sändningstid inte fåratt utnyttjasen avnågon under tid högst månader,annan innehavaretreen av tillståndom en av
sända närradioatt vilken det har riktatsmot föreläggande vidett vite enligt

denna lag, avstår sändningstid.
En sändare för fårnärradio inte användas för andra sändningar för vilka

tillstånd krävs enligt denna lag.

5 kap. Lokalradio

1 § Med lokalradio andra tillståndspliktiga ljudradiosändningaravses än
sådana kräver tillstånd regeringen, fårsom ske endast underav som en
begränsad tid enligt 2 kap. 2 § tredje stycket eller närradio.ärsom
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beaktandemedskall bestämmaslokalradioSändningsområden för av2 §
utfor-Sändningsområdena skallintresseområden.lokalanaturligavad ärsom

tillstånd förlämnaskanFleratillstånd lämnas.kanantalså ett stortattmas
sändningsområde.samma

på grundhani vilketföretagellerdirektsig avkan,Ingen genomvare
fåinflytande,bestämmandeharavtalellerandelsinnehav ettaktie- eller ensam

lokalradio.tillstånd sändaattän ettmer

till-stödmedsänderdenellerlandsting, kommun av§3 Staten, somett en
i vilketföretageller ettdirektsiginte,kanregeringenstånd genomvareav

haravtalellerandelsinnehav ettensamtelleraktie-grundsådant avorgan
lokalradio.sändatillståndfåinflytande,bestämmande att

tillfårTillstånd inte§4 ges
dagstidning,någon ut ensom ger

haravtalellerandelsinnehavelleraktie-grund ensamnågon avsom
ellerdagstidningföretag utinflytande överbestämmande ett ensom gerett

bestämmandehar2i eller1 ettnågoni vilketföretag ensamavsessom
inflytande.

dagspresskaraktär,nyhetstidningallmän somdagstidningMed avavses en
varje vecka.minstmedutkommernormalt ett nummer

tillståndsperiodutgångentillgällerlokalradiotillstånd sända en§ av5 Ett att
denfrån medochräknasskalltillståndsperiodenår. förstaåtta Denom

1993.januari1
Radio-skalltillståndsperiods slut,föredetbegärtillståndshavarenOm en

tillståndet medförlängatillståndsperiodenutgångenvidTV-verketoch av
också denskalltillståndshavaretillståndsperiod. Som ansesytterligare en

genomgått endast6 §enligtindelningändradsändningsområde eftervars
det-väsentligenframstårsändningsområdetförändringar somsådana att
för-inteTillståndet skall dockindelningen.ändradeföre densamma som

4kap.tillståndet enligt 10återkallelseforgrundfinnsdetlängas, avom

beslutaTV-verketochfår Radio-tillståndsperiodvarjeutgångenVid6 § av
tillstånds-berördsändningsområden. Omindelningförändrad enavom en

ändradeendastfår vidtasdenförändring,visssig omhavare motsätter en
indelningenbefintligadenellerdetföranleder annarsförhållandentekniska

olämplig.framstår som
får fattas änsändningsområden inteindelning senareändradBeslut avom

utgång.tillståndsperiodensföretvå månader
ingår denisändningsområdevarjeförskall nyaTV-verketoch somRadio-
tillståndsperio-löpandeutgången denmånader företvåindelningen avsenast

tillståndshavare.skallbeslutsärskilt sommeddela ansesden somvemom
sändningsom-tillstånd förskalltillståndshavare,kaningenOm somanses
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rådet kungöras ledigt enligt de föreskrifternärmare regeringen meddelar.
Kungörelse får ske först sedan beslutet vunnit laga kraft.

7 § Har Radio- och TV-verket beslutat ändrad indelningom sändnings-avområden, får myndigheten medge tillståndshavare sända efteren tillstånds-att
periodens slut i avvaktan på nämndens beslutatt enligt 6 § tredje stycket
vinner laga kraft. Sådant medgivande skall lämnas för visst sändnings-ett
område under viss tid.

8 § Ett tillstånd sända lokalradio fåratt meddelas först sedan betalning gjorts
enligt de närmare bestämmelser förfarandet finns i lagenom 1995:000som

koncessionsavgift för radio ochom TV.

9 § Om det finns flera behöriga sökande till tillståndett sända lokalradio,att
skall urvalet vidgöras auktion storlekenen den årligasom avser avgiftav

tillståndshavaren skall erläggasom till Närmarestaten. bestämmelser omförfarandet finns i lagen 1995:00O koncessionsavgift för radio ochom TV.

10 § Ett tillstånd får överlåtas någontill Radio- och TV-verketannan om
medger Sådantdet. medgivande skall lämnas förvärvaren behörigärom att
tillstånd. Om verket inte medger överlåtelsen, denär verkan enligtutan denna
lag. Bestämmelser skyldighet för förvärvarenom betala koncessionsavgiftatt
finns i lagen 1995 2000 koncessionsavgift för radio ochom TV.

Den förvärvar tillståndett övertar överlåtarenssom rättigheter och skyldig-
heter enligt denna lag belöper på tiden efter beslutetsom medgivande.om

Om föreläggandeett enligt ll kap. 8 § har meddelats den tidigaremot
innehavaren, gäller föreläggandet även den innehavaren.mot Radio- ochnye
TV-verket skall i samband med den medger överlåtelsenatt underrätta honom

det. Sker inte det föreläggandetärom inte gällande den innehavaren.mot nye

11 § Beslut tillstånd enligt 6 § tredje stycketom gäller från den dag beslutet
vinner laga kraft. Radio- och TV-verket får iäven beslut tillståndannat attom
sända lokalradio förordna beslutet inteatt skall gälla omedelbart.

12 § Den vill frånträda tillstånd skallsom skriftligenett anmäla det till
Radio- och TV-verket. Tillståndet skall frånträtt när anmälan kommit inanses
till verket eller den dag i anmälan.senare som anges

13 § Om tillståndshavaren försätts i konkurs eller träder i likvidation upphör
tillståndet gälla.att
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månadertillståndet gällaupphör treavlider atttillståndshavaren§14 Om
10 §överlåtelse enligtmedgivande tillansökanHardödsfallet.efter omen

gällatillståndet upphörthar attTV-verket innanochRadio-tillinkommit
alltiddock prövas.skall den

beteckningarinnehåll ochSändningarnas6 kap.

televi-ifår sändasintebilderpornograñskaellerVåldsframställningar§1
förriskbetydandedet finns attsådantoch sättsådan tid attunder ensionen

försvarligt.ändåskälsärskilda ärdet intekanbarn avomprogrammen,se

reklaminte ärtelevisionsprograrnförekommit iUppgifter ett som§2 som
befogat.detberiktigas ärtråd, skall näränsättoch sänts annat genomsom

säntstelevisionsprogramiÄven förekommit genomuppgifter somsom
befogat.detberiktigas ärtråd närbör

nödsituationskall iallmänhetenförviktMeddelanden enär§3 som av
det.myndighet begärlokalradionikostnadsfrittsändas om en

kom-otillbörligt sättfår intereklam gynnaettinte är4 § Program som
mersiella intressen.

före-får intedetopartiskhetvillkorgällerför vilkasändningar5 § I om
syftarochnågonuppdragsänds sommeddelanden annankomma avsom

åsikter i intresse-åsikter ellerreligiösaellerpolitiskaförstödvinnatill att
arbetsmarknaden.frågor

skallstycketförstai annon-meddelanden somansessådanaAtt avsessom
framgår kap. l7avser

försärskiltframställtsharsändasfår endastdetnärradio6 § I program som
sändningarförekommafår dockdetfallenstakaIverksamheten.den egna

särskiltdeverksamheten ärdenförenbart avframställts ominte egnasom
medlemmar.tillståndshavarensförintresse

innehålla endastfårprogramutbudnärradioförenings§ En7
tillståndsha-förintressefrån gemensamtsändningar avevenemang

varna,
verksamhet,kommunalomfattning,begränsadiinformation, om

upplysningarandraprogramtideroch omsamtuppgifter programom
ochnärradioverksamheten orten,

ärjuridiskaframställda sompersonerprovsändningar av4. program,av
högstunderfallenskilt trevarjenärradio, isändatillståndfåbehöriga attatt

månader.52



Författningsförslag

8 § Den har tillstånd sända lokalradio skallatt undersom minst tredjedelen
sändningstiden varje dygn sändaav framställts särskilt för denprogram som

verksamheten.egna

9 § Den sänder televisionsprogram satellitöver ellersom med stöd till-av
stånd regeringen skall, det inte finns särskildaav skäl däremot, tillom attse

hälften årligaän den sändningstidenmer av upptas europeisktav program av
och minst tio årligadenursprung sändningstidenprocent eller minst tioav

programbudgetenprocent europeisktav avser harprogram av ursprung som
framställts självständiga producenter. Som sändningstidav här dåtidanses
det sänds med innehåll nyheter,änannat tävlingarprogram ochsport, annon-

I sändningstiden skall inte heller räknas inser. sändningar endast text.av
Televisionssändning enligt första stycket och ljudradiosändning skersom

med stöd tillstånd regeringen skall, det inte finnsav särskildaav skäl där-om
i betydande omfattning innehållaemot, språket,svenskaprogram program

med svenska artister eller verk svenska upphovsmän.av

10 § Den sänder enligt denna lag skallsom använda sådanprogram en
beteckning för sina sändningar har godkänts Radio- och TV-verket.som av
Beteckningen skall minst gång varje sändningstimme eller,anges dettaen om
inte möjligt,är mellan I sökbar text-TV skall beteckningenprogrammen.

löpande.anges

7 kap. Reklam och annonseringannan

l § Före och efter varje sändning skall det sändas särskildav annonser en
signatur tydligt skiljer från övriga sändningar.som Signaturenannonserna
skall i televisionen bestå både ljud och bild. I sökbar text-TV skall signa-av

alltid löpande,turen behöver endast i bild.vara men anges
frågaI sändningar regeringen lämnar tillstånd fårtillom regeringen isom

särskilda fall medge undantag från skyldigheten i första stycket.
Som räknas reklam sändningar inte reklamannonser samt är ochsom som

sänds någonuppdrag av annan.

2 § Av skall det framgå i intresse denen sänds.annons vems

3 § I får det inte uppträda spelarannonser framträdandepersoner som en
roll i huvudsakligen handlar nyheterprogram eller nyhetskom-som om
mentarer.
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fånga uppmärksam-tillfår inte syftatelevisionssändningi4 § Reklam atten
år.12underhos bamheten

figu-ellerfår uppträdaintetelevisionssändning detreklam iI personeren
sighuvudsakligen vänderroll iframträdandespelar program somensomrer

år.under 12barntill

läkemedelreceptbelagdaochtobaksvaroralkoholdrycker,Reklam för5 §
sändas.får inte

mellan helatimmeåtta underminuterfår sändas högst§6 Annonser en
undantagsfalldock ifår tiddennatelevisionssändningklockslag. I rena

timmeinte omfattarsändningstidenOmtio minuter.till högstutsträckas en
dentiohögstsändas underfårklockslag procenthelamellan avannonser

tiden.
tiohögstsändas undertelevisionssändning procentfår iAnnonser aven

sändningstidentiounder högstdygn procentsändningstiden samt avper
24.00.18.00 ochklockanmellan

får istyckenaoch andrai förstavadhinder sägs enUtan programsomav
tjänsterellerbeställaerbjudspublikendärtelevisionssändning att varor

dygn. Dentimmeunder högstsändasförsäljningsprogram samman-peren
får dockövrigaochförsäljningsprogramsändningstiden förlagda annonser

sändningstiden dygn.tjugouppgå till högst procent perav

mellansändastelevisionssändningiskall§7 Annonser programmen.
de sändsfår avbrytadockAnnonser ett omprogram,

iellerlängreförekommerdär detii pauser,sportprogram,pauser
förmedföreställningar elleri pauserevenemangavserprogram sompauser

publiken,
varje deloch däravslutade delarbestårdelarmellan avsomprogram,av

minuter.20minstföregås eller följs annonser vararavsom
efterellerföreomedelbartfår förekomma ettinteReklam somprogram

år.12undertill barnvänder sighuvudsakligen

delvis har bekostatsellerheltinte är8 § avOm ett annonsensomprogram
fram-sändningsverksamheten ellerbedriverdennågon än somsomannan

ilämpligtdetskall sättprogram,verk sponsrataudiovisuellaställer
Ibidragsgivamaeller vilkaslutetellerbörjan programmet vemangesav

uppgifterSådanalöpande.meddelande lämnassådantskalltext-TVsökbar ett
stycket ochförstai §1det sättsignaturintebehöver angessomavomges

i 6annonstidin i denräknasskall inte angessom
nyhetskommen-ellernyheterhandlarhuvudsakligenEtt omprogram som

får intetarer sponsras.
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9 § Ett får inte någonprogram huvudsakligasponsras verksamhetav vars är
tillverkning eller försäljning alkoholdrycker, tobak ellerav receptbelagda
läkemedel.

10 § Ett lokalt kabelsändarföretag får inte sända reklam.

11 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för sådan reklam densom
sändande för singör programverksamhet.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte sökbar text-TV.

8 kap. Vidaresändningar i kabelnät m.m.
1 § Var och elleräger förfogaren som över anläggning för tråd-annars en
sändning där det sker vidaresändning till allmänheten televisionsprogramav
skall, sändningarna når fler tio bostäder,änom till de boende i fastig-attse
heter anslutnaär till anläggningensom tillfredsställandeett ochsätt utan
kostnad för själva mottagningen kan sådana televisionssändningarta emot

sker med stöd tillstånd frånsom regeringen ochav avseddaär kunnasom att
tas och i området.emot Om tillståndshavarenav var fören uppfyllaatt en
skyldighet sända i hela landetatt eller i del landet, sänder något sättav som
inte kräver regeringens tillstånd, gäller sändningsplikten dessaäven sänd-
ningar.

Sändningsplikt enligt första stycket omfattar inte sändningar sker medsom
stöd tillstånd enligt 2 kap. 2 § andraav stycket eller med stöd tillstånd tillav
vidaresändning enligt 3 kap. 5

2 § Var och elleräger förfogaren som över anläggning för tråd-annars en
sändning där det sker vidaresändning till allmänheten televisionsprogramav
skall, sändningarna når fler 100än bostäder,om i varje kommun där han har

sådan anläggning kostnadsfritt tillhandahållaen kanal för sändningaren av
televisionsprogram från eller fleraett Radio- och TV-verket utseddaav
företag lokala kabelsändaxföretag.

3 § Vad i 1 ochsägs 2 §§ gäller inte vidaresändningamasom i anlägg-om
ningen endast televisionsprogram från sändare på jordytanavser för lägre
frekvens 1 gigahertz.än

4 § Den vidaresänder televisionsprogram med hjälpsom radio fre-av
kvens över 1 gigahertz skall i varje kommun där han bedriver sådan verk-
samhet kostnadsfritt tillhandahålla kanal för sändningar televisions-en av

från eller flera lokala kabelsändarföretag.ettprogram
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sådan harjuridiskskallkabelsändarföretag§ lokalt5 Ett sompersonvara en
låta olika in-och kankabelsändningarlokalabedriva antasförbildats somatt

verksamhet.i sintill talskommameningsriktningarochtressen
eftersändningsverksamhet strävaskall i sinkabelsändarföretaglokaltEtt

informationsfrihet.yttrandefrihet ochmöjligavidaste
kabelsändarföretag skalllokalaförordnandeTV-verketsochRadio- av

år.högst treavse

enligtfrån skyldighetemaundantagfår medgeTV-verketRadio- och6 §
det.skäl tillsärskildafinnsdet§§och 42 om

Tillsyn9 kap. m.m.

granskning iövervakaroch TVradioförGranskningsnämnden§1 genom
och demed denna lagöverensstämmelsestår isändaefterhand programom

inte vadomfattar dockGranskningensändningarna.förgällakanvillkor som
3-5 §§.i 7 kap.reklamsägs omsom

enligt 3 kap.vidaresändningtillstånd tillstödmedskerSändningar avsom
nänmden.granskasskall inte§5 av

ochordförandebestårTVradio ochförGranskningsnämnden sex2 § enav
be-regeringenantaltill detfinns ersättareledamöternaFörledamöter.andra

ordförande.viceskallellerledamöterna ersättarnaMinst varastämmer. en av
ordinarie domare.variteller haskallordförandenviceochOrdföranden vara

ellerordförandenmedbeslutföroch TVradioför ärGranskningsnämnden
Ärenden inteuppenbartledamöter.ytterligareordförande ochvice tre somen

ordförandenfår dockbetydelse avgörasprincipiellellervikt avstörreär av
hostjänstemanfår föreskrivaRegeringen attordförande.viceeller enen

inte beslutdockpå nämndensbeslut vägnar,fattaskall hanämnden rätt att
deellerdenna lagtillämpningenvidbrustitsändandedeninnebär avattsom

sändningarna.förgällervillkor som
radio och TVförGranskningsnämndeniöverläggningviddetOm en
16 kap.föreskrifterna i rätte-tillämpasmeningar,skiljaktigaframkommer

gångsbalken.

stödmedsatellit ellertelevisionsprogram översänder av§ och3 Var somen
redovisa hurTV-verketRadio- ochårligen tillskallregeringentillstånd av

isådanautgjortsverksamheten avsessomandel programavsomstor av
stycket.första9 §6 kap.

televisions-sänderskall denTV-verketochRadio-På4 § begäran somav
lämnatillstånd regeringenmed stödsatellit eller upp-över avavprogram

verksamhetenvilketoch sättföretagetägerlysningar somom vem
finansierats.
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5 § På begäran Radio- och TV-verketav skall satellitentreprenör lämnaen
upplysningar är uppdragsgivareom vem som och dennes adress hursamtsändningen över satellit sker.

6 § På begäran Radio- och TV-verketav skall den har tillståndsom attsända lokalradio eller fått tillstånd regeringen,som lämna upplysningarav omsitt innehav aktier eller andelar i företagav har sådana tillståndsom och omavtal han har träffat med företagsom har sådana tillstånd. Påsom begäran avRadio- och TV-verket skall företagett tillståndshavareär lämnasom uppgifter
sådana innehav aktierom eller andelar i företagetav och avtal innebärsom attnågon har bestämmandeensam ett inflytande i företaget.

7 § Den i enlighet med 5 kap. 3som § lagen 1991:1559 med föreskrifter
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har

spelat in skallett på begäranprogram, Granskningsnämnden förav radio och
TV eller Radio- och TV-verket kostnadutan lämna sådan inspelning tillen
nämnden respektive verket.

Återkallelse10 kap. tillståndav m.m.
1 § Ett tillstånd sända ljudradio-att eller televisionsprogram får återkallas
enligt vad i 2-5 §§.som anges

Beslut återkallelse tillstånd fårom meddelasav endast det framstårom sominte alltför ingripande åtgärd.en

2 § Ett tillstånd meddelats regeringen fårsom återkallasav tillstånds-omhavaren väsentligt brutit denna lagmot eller villkor förmot tillstånd enligt
denna lag.

Ett tillstånd meddelats regeringen fårsom också återkallasav tillstånds-omhavaren direkt eller företag i vilket hangenom grund aktie- eller andels-avinnehav eller avtal har bestämmandeettensam inflytande, förfogar över merÅterkallelsensådantän tillstånd.ett skall då det eller de tillståndavse sommeddelats efter det första tillståndet.

3 § Ett tillstånd sändaatt närradio får återkallas tillståndshavarenom
inte längre uppfyller kraven enligt 4 kap. 4
inte utnyttjar rätten sändaatt närradio under påtre varandra följande

månader, eller
inte betalar avgift i ärende närradio inom föreskrivenom tid, och har

förelagts betala den vid påföljdatt tillståndetatt kan återkallas.annars
Tillstånd sändaatt närradio får också återkallas domstol funnitom att ett

innefattatprogram yttrandefrihetsbrottett innebär allvarligtsom ett missbruk
yttrandefriheten.av
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återkallasfårlokalradiosändatillstånd om§ Ett4 att
månader efterinomlokalradiosändningarinlett sexintetillståndshavaren

början,tillståndstidens
ellerlokalradiosändautnyttjat rätteninte atttillståndshavaren annars

minsttidsammanhängandeunderomfattning avobetydligiendast ensänt
veckor,fyra

grundhanvilketiföretageller avdirekttillståndshavaren genom
inflytande,bestämmandeharavtal ettellerandelsinnehaveller ensamaktie-

tillstånd, ellersådantänförfogar ettöver mer
tillståndharnågoneller somkommunlandsting, som4. ett enstaten,
sådantvilketiföretag etteller organdirektregeringen, genommeddelats av

bestämmandeharavtaleller ettandelsinnehavelleraktie- ensamgrundpå av
tillståndet.förfogar överinflytande,

deellerdetåterkallelsenskall3stycket avsei förstafallI avsessom
tillståndet.förstaefter detmeddelatstillstånd harsom

tillståndöverlåtelseharellerlagdennaenligt avmeddelatstillstånd§ Har5
4 §kap.enligt 3behörighetsaknadetillståndshavarenmedgivits atttrots

endaståterkallastillståndetfår om3eller25 kap.ellerstycketförsta
ofull-ellerfelaktigapåverkatsmedgivandetellertillståndet avbeslutet om

tillståndshavaren.frånuppgifterständiga

någonfår återkallaskabelsändarföretag omlokaltförordnande6 § Ett som
förekommitverksamhetsådanellerförekommitintesändningsverksamhet om

minsttidsammanhängande treunder avomfattningobetydligi enendast
månader.

sändatillstånd när-återkalla attbeslutar ettTV-verket attochRadio-§ När7
tillstånds-vilkenår inomhögsttid ettbestämmamyndighetenfår omradio en

tillstånd.erhållafårinte nytthavaren
tillstånds-bestämmadomstolen attfårstycketandrai 3 §fallI avsessom detår, ellerhögsttid etttillstånd inom omerhållafår aveninte nytthavaren
hade till-dengällerår. ävenDetta somfemhögst omskäl,synnerligafinns

vidnärradiosändatillståndinte har attbegicksyttrandefrihetsbrottetstånd när
för tidengällaskall ävenbeslutetfår förordnaDomstolen attdomen.förtiden

kraft.lagavinnerdomenintill dess

Straff11 kap. m.m.
tillståndsänder utanoaktsamhet programelleruppsåtligen§1 Den avsom

i högstfängelseellerbötertill sexdömslagdennaenligtsådant krävsdär
månader.
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2 § Den uppsåtligen ellersom oaktsamhet sänder frånav radioanläggning påöppna havet eller i luftrummet däröver eller upprättar eller inneharsom sådananläggning, döms till böter eller fängelse i högst månader,sex sänd-omningen är avsedd att ellertas kanemot i någottas landemot är anslutetsomtill den europeiska överenskommelsen till förhindrande rundradiosänd-avningar från stationer utanför nationella territorier, eller sändningenom orsa-kar radioanvändningatt i något dessa länder blir skadligtav påverkad.
Den landet begåttutomsom brott i förstasom stycket döms,avses hanomfinns här, efter denna lag och vid svensk domstol, även 2 kap. 2 eller 3 §ombrottsbalken inte tillämpligär och hinderutan 2 kap. 5 § förstaav och andraastyckena brottsbalken.
Åtal svenskmot medborgare för brott rör sändning, vilkensom inte äravsedd att ellertas kanemot i Sverigetas emot och inte heller orsakar attradioanvändning blir skadligt påverkad här, eller åtal utlänning fårmot även ifallannat än i 2 kap. 5 §som brottsbalkenanges väckas endast efter förord-

nande regeringen eller denav myndighet regeringen bestämmer.

3 § Den uppsåtligen ellersom oaktsamhet inte fullgörav sin anmälnings-skyldighet enligt 2 kap. 3 § döms till böter.

4 § Egendom varit föremål försom brott enligt 2 § skall förklaras för-verkad, det inte är uppenbartom oskäligt. I stället för egendomen kan dess
värde förklaras Ävenförverkat. utbytet sådant brottett skallav förklaras
förverkat, det inte är uppenbartom oskäligt.

Ett föremål har använts hjälpmedelsom vid brottsom enligt denna lag ellerdess värde får förklaras förverkat, det är nödvändigt förom förebyggaattbrott eller det finns andra särskilda skäl for det.

5 § Den brutit de bestämmelsersom mot och villkor i dennasom angesparagraf skall betala särskild avgift. Dettaen gäller
villkor reklam ochom annonseringannan föreskrivits medsom stöd av3 kap. 3 § första stycket,
förbudet otillbörligtmot gynnande kommersiella intressenav enligt6 kap. 4
bestämmelserna i 7 kap.om annonser 7 och 10 §§,

4. bestämrnelsema andraom än reklam i 6 kap.annonser 5 § och 7 kap.3 eller
bestämrnelsema sponsring i 7 kap. 8om och 9 §§.

Vid prövning frågan avgift skall påförasav skallom rätten särskilt beakta
överträdelsens varaktighetart, och omfattning. i

Avgiften tillfaller staten.
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högstochkronor trefemtill lägstfastställs tusenavgiftensärskilda6 § Den
sändan-dentioöverstiga procentintedock avbörAvgiftenkronor.miljoner

räkenskapsår.föregåendeunder närmastårsomsättningdes
omständigheterdebeaktassärskiltskallfastställsstorlekavgiftensNär

in-depåförasskallavgift samtfråganprövninggrund förtill omlegat avsom anledning över-mederhållithaberäknas avkansändandedentäkter som
trädelsen.

brutitnågon harfunnitTVochradio attförGranskningsnämnden§ När7
ellerstycketandra§3eller23 kap.stödmedbeslutatsvillkor avmot som

får nämndenstycket,första§26 kap.iberiktigandebestämmelsen ommot
beslut.nämndensoffentliggöralämpligt sättskallsändandedenbesluta att

innebärafår inte attvite,vidföreläggandeinnefattafår ettBeslutet, som
sänder.hanimåste skeoffentliggörande ett somprogram

fårparagrafdennaibestämmelserde angessombryter mot8 § Den som vite.medfår förenasföreläggandeEttbestämmelserna.följaföreläggas att
bestämmelsergällerDetta om

eller§§,6-8innehåll 6 kap.lokalradiosändningarsochnärradio-
§,106 kap.beteckningar2.

kabel-lokalaförtillhandahålla kanalskyldigheteller attsändningsplikt
§§,och 428 kap.sändarföretag

eller§§,3-69 kap.verkettillupplysningarvissalämnaskyldighet att
7 §,kap.9inspelninglämnaskyldighet att

Gransk-meddelasfår5och2stycket avförstaenligtFöreläggande
får3-5stycketförstaenligtFöreläggandeTV.ochradioförningsnämnden

TV-verket.ochRadio-meddelas av

överträdanågonförbjuda attföreläggandefår iTV-verketochRadio-§9
utnyttjaställesittilåtaellernärradioni att annansändningstidbeslut om

vite.medfår förenasFöreläggandetsändningstid.sådan

våldsframställningarsådanasändertillfällenupprepadenågon vid10 § Om
Justitie-får§lkap.i 6televisionenibilder avsespornografiska someller

Föreläggan-sådanasändainte program.nytthonomförelägga attkanslern
vite.medfår förenasdet

får riktas mot10 §§och8enligtföreläggandeoch§5enligtTalan§11
ihemvistharintesatellitsänder överdensatellitentreprenören somom till-fåttsatellitsänder överdensatellitentreprenören att somVisarSverige.

satellitentrepre-upplåtelse avsändningsmöjligheten enavgenomtillgång
förelägg-fårdet,godkäntsatellitentreprenörenuppdragsgivare attutannörens

uppdragsgivaren.riktasställeti mottalanochandet
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12 kap. Om handläggningen

Ärendenl § återkallelse tillståndom Radio-av tas och TV-verket.upp avÅr det fråga återkallelseom grund missbruk yttrandefriheten,av avskall i stället allmän domstol fråganta talan Justitiekanslern.upp av

2 § Har tillståndet meddelats regeringen, får fråganav återkallelseom tasförst efter anmälanupp regeringen.av
Är det fråga återkallelse grundom överträdelse bestämmelseav iavdenna lag eller villkor för tillståndav skall granskas Gransknings-som avnämnden för radio och TV enligt 9 kap. 1 § skall Radio- och TV-verket in-

hämta frånyttrande nämnden. Tillståndet får återkallas endast nämndenomfinner överträdelsenatt är väsentlig.

3 § För rättegången i mål där fråga återkallelseär grundom missbrukavyttrandefriheten tillämpasav bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. Vad somi nämnda bestämmelser tilltalad,rör skall tillämpas för den talansom omåterkallelse riktar sig Jurynsmot. prövning skall frågan återkallelseavse omskall ske.

4 § Länsrätten frågorprövar särskild avgift påom talan Gransknings-avnämnden för radio och TV.
För säkerställaatt anspråk påett särskild avgift får rätten besluta omkvarstad. Bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken kvarstad för fordranomskall därvid tillämpas.
Frågan särskild avgift förfallerom den talan riktasom intesom del-mot

stämningsansökangetts inom två år från det överträdelsen upphörde. Ettbeslut avgift upphör gällaom att verkställighet inte harom skett inom fem år
från det domenatt laga kraft.vann

5 § Fråga utdömande viteom förelagtsav Justitiekanslernsom enligtav
11 kap. 10 § prövas allmän domstol på talanav Justitiekanslern. Omavrättegången sådanti mål gäller vad i 3sägs Jurynssom prövning skall
dock frågan vitet skall dömasavse om ut.

Fråga utdömande vite iom fall iav annat prövas enlighet med vad isomallmänhet föreskrivetär vite.om

Överklagandebestämmelser13 kap. m.m.
1 § Beslut enligt denna lag Radio- och TV-verketav meddelandeom avtillstånd, återkallelse tillstånd och medgivandeav till överlåtelseom ettavtillstånd får överklagas hos kammarrätten. Ett beslut omfattningenom ettavsändningsområde får dock inte överklagas.
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hosfår överklagasTV-verketochRadio-Även beslutföljande§2 av
beslutnämligenkammarrätten, om

106 kap.enligtbeteckningar
28 kap.enligtkabelsändarföretaglokalaförordnande av

810 kap.enligt samtförordnandesådantåterkallelse ettav
skyldig-sändningspliktfrån samtundantag6 §kap.enligt 8beslut4. om

kabelsändarforetag.lokalaforkanaltillhandahållahet att

TV-ochRadio-ellerTVochradioförGranskningsnämndenBeslut§3 av §87kap.enligt llvitemedförenatsharföreläggandenverket somom
kammarrätten.hosöverklagasfår9 §1-3stycket samtförsta

gäller§och 92stycket§ första87kap.enligt 11Förelägganden
överklagas.deomedelbart, även om

ochRadio-ochoch TVradioförGranskningsnämndenbeslutAndra4 § av
överklagas.får inte§§i 1-3deTV-verket än angessom

Övergångsbestämmelser
1966:78då lagen1996,januari om1kraft deniträderlagDenna

radiolagenhavet,rundradiosändning öppnafallvissa motförbud i
1982:459,närradiolagenradiotidningar,1981:508lagen1966:755, om

la-televisionsprogram,finländskarundradiosändning1986:3 avlagen om
l992:72lagenallmänheten,till omkabelsändningar1991:2027 omgen satellit-13561992:område, lagen omtelevisionenskoncessionsavgift

lokalradiolagenochallmänheten,tilltelevisionsprogramsändningar av
gälla.upphöraskall att1993:120

bestämmel-äldredegällerikraftträdandetföresändningarfrågaI2. om
serna.
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2 Förslag till lag koncessionsavgift förom radio och TV

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser koncessionsavgiftom för sådanaljudradio- och televisionsprogram sänds med stödsom tillstånd enligtavradio- och TV-lagen 1995:000.

2 § Lagen tillämpligär den har tillståndsom sändaatt televisionsprogram
i hela landet under förutsättning han haratt rätt sända reklamatt i sådan sänd-ning och är denna härensam rätt i landet.om

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom får meddelaföreskrifter avgift i ärendenom närradio.om

4 § Som sådan sändningsverksamhet grundar skyldighetsom betala kon-attcessionsavgift skall inte räknas provsändningar televisionsprogramav iringa omfattning eller sändningar sådana ljudradio-av och televisionsprogram
sker under begränsadsom tid enligten 2 kap. 2 § tredje stycket radio- ochTV-lagen 1995:000.

2 kap. Koncessionsavgift för televisionssändningar
l § Koncessionsavgiften för televisionssändningar består fast del ochav enrörlig del och beräknasen från och med månaden efter den då sändnings-verksamheten påbörjats.

2 § Den fasta delen koncessionsavgiftenav uppgår till 4 167 000 kronor förvarje månad under vilken sändningsverksamhet har bedrivits.
Den fasta delen avgiften skall förav varje kalenderår justeras med hänsyntill kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året före det år somavgiften och konsumentprisindexavser för oktober månad 1991. Beloppet

avrundas sedan nedåt till närmaste tusental kronor.

3 § Den rörliga delen koncessionsavgiftenav beräknas för kalenderårett isänder. Den beroendeär de intäkterav utgör vederlag tillsom tillstånds-havaren för han sänderatt ochannonser medtas ut
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miljoner inteöverstiger 750till den del deintäkterna20 menprocent av-
kronor,000 miljonerl

miljoner inteöverstiger l 000detill den delintäkterna40 menprocent av-
kronor,miljoner2 000

miljoner kronor.överstiger 2 O0deden deltillintäkterna50 procent av-
in-tillståndshavaren sänderförvederlagintäkter utgörI att annonsersom

framgår omständig-någon dettillförtsintäkterräknas avomannan,som
tillståndshavaren.tillsådant vederlagdeheterna utgöratt

bokföringsmässiga grunder.enligtskall bestämmasIntäkterna
justerasskall sättangivna beloppsgränsemastycket ettförstaiDe som

fråga fasta delendenstycket iandrai 2 §det sätt avommotsvarar angessom
koncessionsavgiften.

år fastställadecember varje31denskallTV-verketoch§ Radio-4 senast
kalender-månad det följandeutgå underförskallenligt 2 §beloppdet som

året.
besluta huru-och TV-verketskall Radio-dettillståndshavaren begärOm

sådan sändningsverksamhetförekommitmånad har attvissundervida det en
månaden. övrigt skallIför den2 §avgift enligtbetalaskyldighan är att

avgift enligtbetalaskyldighetbeslutfattaTV-verket inte attochRadio- om
kap. 3enligt 4verkställighetförbehövsintedet2 om

månad avgiftenutgången denförebetalas§ skallAvgift enligt 2 somav
avser.

år Radio- ochlämnafebruari varje15denskallTillståndshavaren§5 senast
rörliga delendenfastställaförbehövsuppgifterTV-verket de att avsom

sådanaföregående år. Omtelevisionssändning förförkoncessionsavgiften
får Radio-ofullständiga,uppgifternade lämnade ärellerlämnasuppgifter inte

skyldigheten.fullgöravitevidhonomföreläggaTV-verket attoch
tilldet beloppbeslut1denmeddelarTV-verketochRadio- senast ommars

föregående år. Omuppgår förkoncessionsavgiftenrörliga delenvilket den av
stycketförstauppgiftsskyldighet enligtsinfullgjorthartillståndshavaren inte

möjligt efterbeslutTV-verketRadio- ochmeddelar snarastmeningen,första
fullgjorts.haruppgiftsskyldighetendet att

31denskall betalaskoncessionsavgiftendelen senaströrligaDen marsav
underavgiftenbeslutmeddelatTV-verket har senastochRadio- marsomom
TV-verketochså Radio-betalasavgiftenfall skallmånad. snartI annat

avgiften.beslutmeddelat om

fråntelevisionssändningkoncessionsavgift förskall betalas6 § Ränta
1975:635.räntelagenenligt 6 §bestämsRäntesatsenförfallodagen.

kon-rörliga delendenbeslutfattatTV-verket harRadio- ochOm avom
frånändå betalasmånad, skallutgången räntaeftercessionsavgiften av mars

den 31 mars.
beslutarTV-verket ränta.ochRadio— om



F 0rfattning.sfbrslag

7 § Om den inbetalade koncessionsavgiften för televisionssändning över-
stiger tillståndshavarenvad skall betala enligt 2 § eller eller enligt beslut av
Radio- och TV-verket eller domstol, skall det överskjutande beloppet betalas
tillbaka till honom.

Ränta skall påbetalas belopp återbetalas. Räntan beräknas eftersom en
räntesats motsvarande det riksbanken fastställda diskonto, gällde vidav som
utgången året före år då återbetalningendetnärmast ägerav rum.

8 § Radio- och TV-verket skall beslutompröva har betydelse förett som
skyldigheten betala koncessionsavgift för televisionssändningatt eller ränta,

tillståndshavaren begär det eller det finns andra skäl.om
Ett omprövningsbeslut tillstândshavarenstillär fårnackdel inte med-som

delas utgångenefter åretdet tredje efter det då det ursprungliga beslutetav
meddelades. Ett omprövningsbeslut får inte någoti fall meddelas efter ut-
gången det åretsjätte efter årdet då det ursprungliga beslutet meddelades.av

Om beslut i första stycket harett domstol,överprövats fårsom anges av
Radio- och TV-verket inte frågadenompröva domstolens beslutsom avser.

9 § Revision för kontroll koncessionsavgift för televisionssändningattav
har erlagts i enlighet med bestämmelserna i denna lag skall utföras Riks-av
skatteverket eller skattemyndighet. Beslut revision fattas efter fram-av om
ställning Radio- och TV-verket. Vid revision gäller 3 kap. 7-15 §§ lagenav
1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter i tillämpliga delar.om
Härvid gäller de bestämmelser beskattningsmyndighet i stället densom avser
myndighet skall utföra revisionen.som

3 kap. Koncessionsavgift för lokalradiosändningar

l § Koncessionsavgiften för lokalradiosändningar uppgår till minst 20 000
kronor år minimiavgiften.per

tillståndNär sända lokalradio meddelas efteratt budgivning vid auktion,
skall koncessionsavgiften fastställas till det högsta godtagna budet. I annat
fall skall avgiften fastställas till belopp motsvarande minimiavgiften.ett

Avgiften skall för varje kalenderår justeras med hänsyn till kvoten mellan
konsumentprisindex för månadoktober året före det avgiftensom avser
och konsumentprisindex för månadoktober 1992. Beloppet avrundas sedan
nedåt till hundratal kronor.närmaste

2 § Om det finns flera behöriga sökande till tillstånd sända lokalradioett att
skall Radio- och TV-verket bereda dem tillfälle fore viss dag samordnaatt an-
sökningarna. Om det efter den dagen alltjämt tvåfinns eller flera ansökningar,
skall verket kalla sökandena till auktion. I kallelsen skall sista dagen anges
för anmälan deltagande i auktionen.om

Om Radio- och TV-verket har meddelat beslut avvisningom av en an-
fårsökan, auktionen hållasinte förrän beslutet har vunnit laga kraft.
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behörig sökande anmältsökande behörig eller endastendastOm är enen
tillståndetfår han inomskall han underrättas hantill auktion,sig att omomen

beloppfrån sändes betalar intvå underrättelsenveckor det ettutatt som
sådan betalning förfaller hans ansökan.minimiavgiften. Sker ingenmotsvarar

sådana sökande anmält sigoffentlig. Endast§ skall3 Auktionen somvara
får bud. Budgivningen skallbehöriga lämnaochtill auktionen är avsesom

årsavgift.villiga betala isökandenabeloppdet högsta är attsom
högstalämnat det budetavslutats skall denbudgivningenSedan som

belopp motsvarandedock lägstbeloppet,betala tio ettprocentgenast av
begäran kortkan dockRadio- och TV-verket göraminimiavgiften. ett

anskaffatillfälle medel förför honomuppehåll handläggningeni attatt ge
olägenhet.medföra beaktansvärduppehållet inte kanbetalningen, antasom

auktionen fortsätta.skallbetalning inte sker,Om

lokalradiotillstånd Radio- TV-verket denskall ochbeslut4 § I ett angeom
belopptillståndshavaren skall betala detkoncessionsavgiftårliga samtsom

första kalen-förfallodag under detangivenvid varje i 5 §skall betalassom
deråret.

år fastställa detdecember varjeden 31skalloch TV-verketRadio- senast
kalenderåret.det följandeförfallodag underbetalas varjeskallbelopp som

dåfrån och med den dagkoncessionsavgift gällerbetala§ Skyldighet5 att
lokalradiotillståndet. viss delAttfår stödbedrivas medsändningar avav

framgår och §§.2 3dessförinnanskall betalasavgiften av
§§, betalasenligt 2 eller 3betalatsavdrag för vadskall, medAvgiften som

i januari,kalenderåret första dagendendelar underlikamed senaststora
månad.och oktoberapril, juli

sända lokalradiooch TV-verketfår Radio-medgivande§6 Den attavsom
framgår kap. §5 7vadtillståndsperiodens slut enligt närmareefter avsom

vad hankoncessionsavgiftbetalaskallradio- och TV-lagen motsvararsomen
tillståndet förlängts.betalatskulle ha om

gäller skyldig-tillstånd sända lokalradioåterkallasFrånträds eller§7 attett
nittio dagar efter detoch medkoncessionsavgiften tillbetala attheten att

återkallats.frånträttstillståndet eller
någonför tid efter detaldrigavgift gäller dockbetalaSkyldighet attatt

tillståndet.övertagitannan

66



F btfattning.sjf0rslag

8 § Om den inbetalade koncessionsavgiften för lokalradiosändning över-
stiger tillståndshavarenvad enligt beslut Radio- och TV-verket ellerav
domstol skall betala, skall det överskjutande återbetalasbeloppet till honom.
Avgift betalas enligt 2 eller 3 §§ skall återbetalas.dock intesom

4 kap. Gemensamma bestämmelser

l § Betalning skall ske till Radio- och TV-verket.

2 § Om det finns särskilda fårskäl regeringen eller den myndighet rege-
ringen bestämmer anståndmeddela med betalning koncessionsavgift ochav

Om det finnsränta. synnerliga fårskäl regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer medge befrielse helt eller fråndelvis skyldigheten att
betala avgift och for viss period.ränta en

3 § Beslut koncessionsavgift fåroch verkställasränta avgiften ellerom om
räntan obetald och förfallenär till betalning. Härvid gäller 5 kap. 16-17 §§
lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifter i tillämpligaom
delar.

Dröjsmålsavgift på fordran enligt första stycket utgåskall inte frågai om
koncessionsavgift för televisionssändning.

4 § Radio- och TV-verkets beslut koncessionsavgift för televisionssänd-om
ning enligt 2 kap. 5-7 §§, 9 § andra stycket och 10 § verkets beslutsamt om
koncessionsavgift för lokalradiosändning får överklagas hos kammarrätten.
Andra beslut Radio- och TV-verket får inte överklagas.av

Överklagande beslut enligt denna lag inverkar inte skyldighetenav att
betala den avgift eller överklagandetränta som avser.

Denna lag träder i kraft den januari1 då1996, lagen 1992:72 om
koncessionsavgift televisionens område skall upphöra gälla.att
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1978:763 med vissaändring i lagentill lagFörslag3 om
alkoholdryckermarknadsföringbestämmelser avom

bestämmelser1978:763 med vissalagenföreskrivs 2 §Härigenom att
följande lydelse.skall haalkoholdryckermarknadsföring avom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2

med bruk alkoholförbundnahälsoriskertill deMed hänsyn är avsom
Därvidmarknadsföring alkoholdxyck.måttfullhet iakttas vidskall särskild av

marknadsföringsåtgärd fårinte företasellersärskilt reklam-gäller att annan
bruk alkohol.tillelleruppsökandepåträngande ellerär avuppmanarsomsom

alkoholdryckerreklam för intealkohol- AttmarknadsföringVid av
ljudradio- eller tele-sändasfår ikommersiellanvändasfårdryck inte

framgår radio-televisions- visionsprogramljudradio- elleri avannons
1995:000.TV-lagenså- ochförgällerDetta ävenprogram.

televisionssändningardana om-som
1992:1356lagenfattas omav

televisionspro-satellitsändningar av
kanochallmänhetentill somgram

landnågotendast i annatemottas
avtalet Euro-bundetär omavsom

samarbetsom-ekonomiskapeiska
-avtalet.EESrådet

får användas kom-starkölvin ellerspritdryck,marknadsföringVid av
på tryckfrihets-vilkenskriftskrift ellerperiodiskimersiell annanannons

förordningen dessavseendemedtillämplig ochförordningen är som
frågadock igällerskrift. Dettaperiodiskmedjämförbarutgivning är om

sådan dryck.forsäljningsställe förtillhandahålls endastskrift som

1996.januarikraft den 1iträderlagDenna

lSenaste 1992:1359.lydelse68
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4 Förslag till lag ändring i lagen 1989:41om om
TV-avgift

Härigenom föreskrivs 8 och 22 §§ lagenatt 1989:41 TV-avgift skallom
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den blir innehavare TV-mottagaresom och avgiftsskyldigav ären försom
innehavet, skall 15 dagar däreftersenast anmäla innehavet till bolaget.

Yrkesmässig överlåtelse eller ut-
hyrning detaljhandelni TV-m0t-av

skall överlåtarentagare respektiveav
uthyraren anmälas till bolaget inom
den tid regeringen bestämmer.som
Sådan anmälan skall innehålla de
uppgifter behövs för fastställ-som
ande avgiftsskyldighetenf2r inne-av
havet TV-mottagaren.av

Den förvärvar eller hyrsom en
TV-mottagare någon enligt andraav
stycket eller den företräder ho-som

skyldigär på begäran lämnaattnom
överlåtaren eller upplåtaren de upp-
gifter denne behöver för full-som att

singöra anmälningsskyldighet.

22 §
Den bryter 8 § döms till Till bötermot dömssom den som

böter. underlåter fullgöra sinatt an-
mälningsskyldighet enligt 8 § första
eller andra stycket,

uppsåtligen eller oaktsamhetav
lämnar ofullständiga eller oriktiga
uppgifter i anmälan ien som avses
8 § andra stycket, eller

uppsåtligen eller oaktsamhetav
lämnar oriktiga uppgifter vid full-
görande den uppgiftsskyldighetav

8i § tredje stycket.som avses
Vad i förstasägs stycket 2som

och 3 gäller inte gärningen be-ärom
lagd med strafi‘ brottsbalken.i

Denna lag träderi kraft den l januari 1996. 69
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med1991:1559i lagenändringtill lagFörslag5 om
ochtryckfrihetsförordningensföreskrifter

områdenyttrandefrihetsgrundlagens

föreskriftermed15591991:3 lagen5 kap.föreskrivsHärigenom att
områden skall hayttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningens

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 §

varjeombesörjaskallallmänhetentill attradioprogramsänderDen som
också sådana radioprogramgällerskyldighetin. Dennaspelas somprogram

skallInspelningentryckfrihetsförordningen.stycket§ andra7i 1 kap.avses
från sändningen.månaderminstibevaras sex

någonlandet förhär iDen som
sändnings-bedriverräkningannans

satellit ellerverksamhet över som
ocksåskallsatellitkapacitetupplåter

spelasombesörja varjeatt program
gäller dock intebevaras. Dettaochin

dettaskallnågon göraannanom
stycket.förstaenligt

oförändradochsamtidigintegällerstycketenligt förstaSkyldigheten
trådnät.radioprogramvidaresändning genomav

1996.januarikraft den 1iträderlagDenna
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6 Förslag till lag ändring i tobakslagen 1993:581om

Härigenom föreskrivs 12 § tobakslagenatt 1993:581 skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12
En näringsidkare marknads- En näringsidkaresom marknads-somför tobaksvara till konsumenter får för tobaksvara till konsumenter får

inte använda kommersiella inte använda kommersiellaannon- annon-i periodisk skrift eller iser i periodisk skriftannan eller iser annandärmed jämförbar skrift vilken därmed jämförbar skrift på vilken
tryckfrihetsförordningen tillämp-är tryckfrihetsförordningen tillämp-är
lig. Inte heller får vid sådan mark- lig. Att reklam för tobaksvaror inte
nadsföring användas kommersiella får sändas ljudradio-i eller tele-

i ljudradio- eller televi-annonser visionsprogram framgår radio-avsionsprogram. Detta gäller så-även och TV-lagen 1995:000.
dana televisionssändningar som om-
fattas lagen 1992:1356av om
satellitsändningar televisionspro-av

till allmänheten och kangram som
endast någotitas landemot annat

bundetär avtalet Euro-som av om
peiska ekonomiska samarbetsom-
rådet EES -avtalet.

Vid marknadsföring tobaksvaror till konsumenter någotav sätt änannat
i första stycket skallsom näringsidkareavses iaktta särskild måttfullhet.en I

synnerhet gäller reklam elleratt marknadsföring inte fårannan påträng-vara
ande, uppsökande eller till bruk tobak.uppmana av

Denna lag träder i kraft den januaril 1996.

1Senaste lydelse 1994:98. 71
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1993:597telelageniändringtill lagFörslag7 om

följande.föreskrivsHärigenom

censuringripandenFörbud mot

ellergranskafår i förväginteallmännaandraochMyndigheter§29 organa
förbjudahellerochtelemeddelandeförhandsgranskningföreskriva av

innehåll, såvida intederas annatgrundtelemeddelandenförmedling avav
lag.följer av

1996.januarilkraft deniträderlagDenna
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8 Förslag till lag ändring i lagen 1993:599om om
radiokommunikation

Härigenom föreskrivs följande.

Förbud mot censuringripanden

17 § Myndigheter och andra allmännaa får inte i förväg granska ellerorgan
föreskriva förhandsgranskning radiokommunikation och hellerav förbjuda
radiokommunikation på grund dess innehåll, såvida inteav följerannat avlag.

Denna lag träder i kraft den 1januari 1996.
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l Inledning

Den gällande radiolagen från årär 1966 ochnu avspeglar den situation och
uppfattning massmedier då rådde. Lagenom styrdesom monopolverk-en
samhet bedrevs Sveriges Radio AB. Reklamsom ellerav sponsring fick inte
förekomma.

Sedan dess har det skett omfattande förändringar. Det har fört med sig att
radiolagen ändrats och mängd radiorättsliga författningar tillkommit.en Vi-
dare har utvecklingen inneburit ljudradio- och TV-monopoletatt såväl rätts-
ligt tekniskt avskaffat.är Etableringsfrihetsettsom är huvudregeln.numera
Reklam och sponsring förekommer såväli ljudradio SådanTV. verk-som
samhet regleras i bl.a. radiolagen.numera

Yttrandefrihetsgrundlagen YGL, började tillämpas år 1992,att inne-som
bär och vidgatett skydd förnytt yttrandefriheten i bl.a. ljudradio och TV.

Förändringarna har varit beroende den snabba tekniska utvecklingenav
där distributionsfonner har tillkommitnya sändningart.ex. satellitöversom
och kabel. Svenska medieföretag har fåttgenom internationell konkur-stor

Stora investeringar i satellitverksamhetrens. t.ex. har inte bara lett till mass-
distribution till internationelltävenutan samarbete. Detta samarbete mellan

inomstater, för EUt.ex. och Europarådet, har likriktatramen regelsystemen
och i hög påverkatgrad den nationella lagstiftningen.

Utvecklingen har lett till starkt ökad möjlighet för denen mottagande all-
mänheten välja mellan olikaatt medier och kanaler. Möjligheten spela inatt
och bevara har vidgats.program

Teknik i slagstort densettav används för distributionsamma som som av
ljudradio- och TV-program används i allt större utsträckning inumera även
andra syften, och mängd mediefonner finns i gränslandeten mellan mass-
medier och kommunikation slag. Möjlighet för denannat mottagandeav att
påverka innehållet i det sänds interaktivitet finns hos vissasom medier.nu
Som kommer framgå kap. 4att fortsattär snabb tekniskav utvecklingen att
förvänta frågai möjligheterna till distribution bl.a. ljudradioom och TV.av

Även inom dagspressen har förändringar skett.stora Antalet tidningar har
minskat påoch många finns faktisktorter monopol. Samtidigtett har pres-

distributionskostnader ökat.sens
Etableringsfriheten, den snabba tekniska utvecklingen den ökadesamt

intemationaliseringen har naturligtvis också medfört ekonomiskaatt stora
intressen involveradeär i medieverksamheten.

Vad beskrivits har medförtsom förutsättningarnanu sammantaget att har
ändrats i väsentliga delar sedan radiolagen tillkom sedanäven jag fickmen
mitt utredningsuppdrag år 1985.
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2 Public service-verksamheten

2.1 Hur det hela började

De första reguljära ljudradiosändningama till allmänheten inleddes år 1920 i
USA och 1923 i Storbritannien. Erfarenheter dessa båda länders vitt skildaav

kom påverkasystem utvecklingenatt i Sverige.
I USA släpptes etermedierna fria. Det betydde dessa medier,att som

finansierades med hjälp reklamintäkter, i princip stod heltav utanför statens
kontroll. Storbritannien valde skapaatt monopolett verksamhet finansie-vars
rades licensintäkter. Verksamhetengenom reglerades avtal mellanettgenom
British Broadcasting Co Ltd BBC, bestod sammanslutningsom av en
radiotillverkare, och brittiska Post Office.

BBC:s förste chef John Reith utvecklade tanken verksamhetensom
public service-karaktär på sättl:ungefär följ ande

Den skall skyddas från kommersiella påtryckningar
Hela landet nåsskall dess sändningarav
Den skall organiseras monopolettsom
Programmen skall ha hög kvalitet

I Sverige ägde de första försöken sända rundradioatt 1922.rum
Vid tid inkom till Kungl. Majztsamma dussintalett ansökningar till-om

stånd bedriva rundradioverksamhet.att Tillstånd krävdes nämligen enligt
1907 års lag utförande och nyttjande elektriskom anläggning för telegra-av
fering eller telefonering tråd.utan

Telegrafstyrelsens yttrande inhämtades i enlighet med denna lag. I dess
första yttranden användes rundradiotermen genomgående. Tidigare hade
språkbruket varit vacklande. Begreppen trådlös, rundgnist, broadcasting,
radiofon och rundradio använtshade alla

Styrelsens yttrande lämnades i februari 1923 komsom bli avgörandeatt
för rundradions fortsatta utveckling. Dessförinnan hade varken regeringen
eller riksdagen någrauttryckt särskilda önskemål hur verksamheten skulleom
anordnas.

I yttrandet, skrevs månad efter det ingåttssom avtal mellanen att Post
Office och BBC, uttalar Telegrafstyrelsen sitt stöd för det engelska systemet
medan det amerikanska beskrivs virrvarr. Telegrafstyrelsenettsom fann

lMcDonnell, James; Public Service Broadcasting, 1991, s.Jfr Hultén, Olof; Rundradions organisering i Sverige 1922-1924, Stats-
vetenskaplig Tidskrift 1989:2, 121.s.
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och denbetydelsekulturfaktor största attrundradionvidare avatt envar
landsbygden.tråkighetenbotemedelmycketbli motkunnaskulle gottett

knap-styrelsen,enligtkunde,föredragi formupplysningarSpridandet avav
gediget,skötsverksamheteninteMeneffektivare.åstadkommas ompast

Påsjälvdö.riskerarrörelsenuppstå, varefter attmissaktningdet, kanvarnas
utövanderörelsenstillse,därfördetankommer attmyndigheter attstatens

handhavandedyliktförgarantiemanödigadehänder, ettsådanailägges att
ñnnandes3.tilldensamma äroav

organiseras ikunnaskulleverksamhetenockså hurdiskuteradeStyrelsen
sådan möj-eftersomannonsñnansieringintetroddeStyrelsen varSverige.

konkur-detframhöllsDessutom attstäderna.allrai de största enendastlig
komTelegrafstyrelsentilltalande.inteintäkterdessamed varompressenrens

årligaverksamhetenfinansieranödvändigt genomdettill attfram att var
radiomottagare4. ansåg eftersomStyrelsen attinnehadefrån dembidrag som

någon form:imedverkanavgiftsplikten kräver statenav

allombesörjerhandstillligga staten,det nära attkunde som- anses- - rundradio-omhändertagaskulle äventelefonsamfardsel,ochtelegraf-annan
kom-börjantillåtminstoneverksamhetenDå emellertidlandet. enirörelsen

förströelsekaraktär,underhållninguteslutandeså avgott avseatt sommer
ickeformernått fastareså rörelsenlängeåtminstone varadet -synes - ickedockGivet är att statenomhänderhaves staten.densammalämpligt avatt

område. Fördettamyndighetkontrollerandeunderlåta utövaheltkan att en
skolaavsändningsstationemaförutsättas,böraändamål det attdetta synes

ombesörjaskolaföretag,deellerdetochi somägo attstatensvara
.stationerdessaförhyrafåunderhållningsprogrammen, statenav - - -

i ägoskullesändarstationemaansåg statens avTelegrafstyrelsen varaatt
utnyttja sändarnalättareskäl. Detsociala attochpolitiskaekonomiska, var

risk fördetfannsVidare ävenstatligi ägo.dessareservstationer varomsom
socialadeBeträffandefallet.så blevutnyttjandepolitisktensidigt om

följande5:styrelsenanfördeskälen
behåll-avsändningsstationemasförskälenangår socialadeslutligenVad

innehållkontrollframhållas, den övermå programmensatti ägo,statensane effektivt kanochönskvärd, lättaresigvisakani övrigt merakvalitetoch som
kanDå vidare attemotsesändarstationema.äger mannärutövas, staten

kommunikationsmedletsdetområdet kommer motattutvecklingen nya
detlärertjänst,folkupplysningensochundervisningens varaianvändande

verksamheten,tillställningsådan attfrån början givaredan statenklokt enatt
ändamål underlättas.sådanaföranvändningrundradionsövergång tillen

tillhörasändarstationema staten.därigenom,bästgivetvis ske attkanDetta

3Fotnot 125s.
4Fotnot 126s.
5Fotnot 127.s.
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En dem sökt koncessionav Tidningamassom Telegrambyråvar TT. IT
den svenskasom kooperativavar nyhetsbyråpressens hade mycket starken

ställning i förhållande till Staten behövdestaten. nämligen IT för sprid-att
ning på budskapö.sina Dess VD Gustaf Reuterswärd orolig för rund-var att
radion skulle komma parasiteraatt och hade också i början årpressen av
1923 uppvaktat kommunikationsministem fråga7.i denna

Kungl. Maj:t anslöt sig till Telegrafstyrelsens yttrande och anförde att
garantier borde erhållas för opartiskhet och saklighet vid urvalet utsändaav
nyhetsmeddelanden, varjämte det vikt tillse,att samarbetevar av att skedde
med sådant sätt, illojalpressen konkurrensatt med dessen nyhetsfönned-

undveksg.ling
Redan i inledningsskedet blev alltså rundradions nyhetsfönnedling en

central punkt, där ochstatens intressen möttes. Statenpressens ville ha garan-
tier för nyhetsfönnedlingenatt sköttes opartiskt och sakligt medan TT var
angelägen dess verksamhetatt skyddades frånom konkurrens.

Tiden fram till det första avtaletatt ingås utmärks förespråkama förattav
helt fri etablering, i linjeen med utvecklingen i USA, relativt få. Erfaren-var

heterna från första världskriget, då de stridande kontrollparterna genom av
vissa svenska nyhetsmedier ingrep i opinionsbildningen, kan ha sinasatt
spår9.

2.2 Det första avtalet ingås

Kungl. Majzt Telegrafstyrelsen i uppdrag förhandlagav medatt det eller de
företag villiga handsom att tavar programverksamheten. Fråganom om
verksamheten skulle överlämnas till eller flera bolagett lämnades således
öppen.

Telegrafstyrelsen ansåg det inte lämpligtatt anförtro verksamhetenattvar
flera företag bl.a. det skälet det skulle bli svårtav att fördela licensavgif-att

rättvist företag.tema mellan flera
De två huvudintressentema, TT antalpressen samt ett svenskastort tid-

ningar och radioindustrin AEG och Svenska Radioaktiebolaget, bildade
under inverkan statsrådet Lübeck aktiebolaget Radiotjänst.av

Ett avtal träffades mellan Radiotjänst och Telestyrelsen år 1924. Avtalet
innehöll public service-villkor liknande dem i viss mån fortfarande gällersom
för denna verksamhet.typ av

6Fotn0t 131.s.
7Jfr Elgemyr, Göran; Skall rundradion få parasitera eller ej Talapressentill och tala med, 1984, 19-57.s.
3Fotnot 128s.
9Fotnot 125, med där angivna hänvisningar.s.
1°Fotnot 127.s.
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innehåller kravfrån år 1924 attavtaletförsta programmendetRedan
vidmakt-ägnadeförströelse,god attskänkaväxlandeskall varaart,avvara
kulturellideell,hållas högrundradio,förintresseallmänhetenshålla en

ochsaklighetvederhäftighet,prägladenivåkonstnärligoch samt avvara
folkupplysningen ochsåbedrivasverksamheten attskallVidareopartiskhet.

tillavtalet ensamrättiTTbefrämjas.därigenomfolkbildningsarbetet gavs
kravreklamförbudinnehåller samtAvtalet även motnyhetssändningar. m.m.

skall sändasmyndighetsmeddelandenochkränksenskilds atträttatt
ersättning.särskildutan

intedensjälvdöskulleverksamhetenbefaradeTelegrafstyrelsen omatt
intresseallmänhetensvillkoretmotiveratha attkanDettagediget. omsköttes

vidmakthållas.rundradio börför
frå-avtalet. Dessaförstaframgått in i detFolkbildningsmålet skrevs som

blevfolkbildningsarbetetutredningenstatligaförstaDenlåg i tiden. omgor
förkla-innehöllkoncessionsansökan ävenPresskonsortiets enår 1923.färdig

folkbildnings-iinstitutionkulturellskapaavsikten attring enatt varom
förströelse-förbise detdärförtjänstfolkuppfostrans attutanocharbetets

rundradioprogrammcn Detiplatsockså sinhargivetvismoment, som
produ-billigarelativt attfolkbildningsprogramanmärkasvidare varkan att

frånredandärförföredragprogramutbudet kombegränsadedetTrotscera.
plats.framträdandefå mycketsändningsstarten att en

fastslogsingick,ReuterswärdGustafbl.a.därradioutredning,års1933I
underhållning ochgodskänkauppgiftprimära är attrundradionsdock att

12.förströelse
ha till-främstdettasaklighetochopartiskhetpåså gäller kravet synesVad
förgarantierville ha attStatennyhetsförmedlingen.påtankemedkommit

angelägenITsakligt medanochopartiskt omsköttes varnyhetsformedlingen
avtalet ensamrättiTTfrån konkurrens.skyddadesverksamhet gavsdessatt

nyhetsprogram.sändaatt
innehålli avtaletssigspegla utaninte barakomställning attstarkaTT:s

direk-verkställandeförstaRadiotjänstsAktiebolagetradiochef.valetiäven av
två tredjedelartillföllVidareReuterswärd.GustafVDIT:snämligenblevtör

aktiekapitalet pressen.av
kvälls-tillförlagdDennanyhetssändning.endastlänge varförekomDet en

medkonkurreramöjligtså litetlång, förminuter15 attendastoch somtid
tillståndRadiotjänstfick attverksamhetårssjuefterFörstintressen.pressens

på dagtidNyhetssändningarl9-tiden.vidså tidigtnyhetervidaresända som
ochRadiotjänstmellankontraktetEnligtår 1935.förräninteintroducerades

Nyhets-radionyhetema.och läsabåde redigeratelegrambyrånskulle uppIT

1986,årbogPressensfolkbildare.EtermediemaElgemyr, Göran; som
110.s.

IZSOU 15.1935:10 s.
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tjänsten låg alltså helt hålletoch utanför Radiotjänsts verksamhet. I stället var
programtablån främst uppbyggd föredrag, gudstjänster,av upplås-teater,
ningar och musik. Sändningstiden till cirka 35upptogs musik.procent av
Först i års1966 avtal försvann bestämmelsen Sveriges Radioatt i förstaom
hand skulle använda TT för sina nyhetskommunikéer.

Staten ägde sändarstationema och hade även, Telegrafstyrelsen,genom
hand licensmedlen och avtalen, TT skötteom nyheterna och Radiotjänst den
övriga programverksamheten. Programverksamheten kom således väsent-att
ligen stå under och inflytande.statens pressens

Jag redogör för de fortsatta avtalens innehåll i kap. 7 och 8 prograrnin-om
nehållet. De gällande avtalen finns bifogade i bilagomanu 3-5.

2.3 Organisationen

Aktiebolaget Radiotjänst bildades år 1924 och radioindustrin.av pressen
Överenskommelsen innebar tecknadeatt 60 ochpressen radioindu-procent

återståendestrin 40 aktiekapitalet.procent Av styrelsens ledamöterav skulle
radioindustrin tvåutse tre, ochpressen Kungl. två,Maj:t däribland styrelsens

ordförande.
Den ursprungliga ägarsammansättningen kom bestå årtillatt 1957, då

startsignalen till utbyggnaden hela landetgavs omfattandeett TV-nät.av I
samband med denna förändring beslutade ägandet till Sverigesatt Radioman
AB, bolaget korn heta fr.o.m. år,dettasom att skulle breddas.

Den folkrörelserna,ägaren, och ñcknya vardera 40pressen ochprocent
näringslivet återstoden aktiestocken. Antalet ordinarieav styrelseledamöter
utökades från sju till elva. Av dessa utsåg Kungl. Maj:t ordföranden femsamt
ytterligare ledamöter medan aktieägarna utsåg återstående ledamöter.

Pressens inflytande minskade ytterligare år 1967 då dess innehav reduce-
rades till 20 medan folkrörelsernasprocent innehav ökade till 60 procent.
Kommunikationsminister Olof Palme motiverade förändringen följande
sätt prop. 1966:136 127:s.

Pressen har gjort mycket värdefull insats vid radioföretagetsen ochstart
utveckling. Emellertid har principiella betänkligheter anförts allt förmot ett
starkt pressinflytande i Sveriges Radio. Erfarenheter från andra länder har
därvid åberopats. Man har vidare påpekat risker för intressekollisioner vid
behandling olika frågor inom radioföretaget.av

Pressen, radion och televisionen bör självständiga och konkurrerandevara
medier utvecklas och efter sinvartsom ett särart.

Det viktigt förär fri och demokratisk opinionsbildningen de olikaatt
medierna bevakar varandra och det förekommeratt ömsesidig kritik ochen
stimulans.
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iSveriges Radiobestämmelsendessutom attutgicktidigare nämtsSom om
års1966fr.o.m.nyhetskommunikéersinaföranvända TTskullehandförsta

avtal.
lokalradiosändningarÅr utbyggnadsuccessivbeslutades1977 avom en

AB,LokalradioSverigesi ettsamladesVerksamhetentäckning.länsvismed
Radio AB.Sverigestilldotterbolagsärskilt

utbildningsverk-År utredningsarbetemångårigtresulterade1978 omett
bolag,i beslutTRU-kommittén nyttettoch TVradio omsamhet genom

TRU-komrnitténsbolag överAB. DettaUtbildningsradio pro-togSveriges
utbild-skattefinansieradeRadiosSverigesdelarjektverksamhet samt av

SverigestilldotterbolagblevUtbildningsradion ettningsprogramverksamhet.
Radio AB.

omorganisa-långtgåendepropositioniår föreslogsSamma enannanen
iorganiseradesverksamheteninnebarBeslutetRadio AB. attSverigestion av

fyraochRadio ABSverigesmoderbolag program-medkoncern etten
SverigesAB,RiksradioSverigesTelevision AB,Sverigesbolagdotterbolag

dotterbolagYtterligareAB.Utbildningsradio ettSverigesochLokalradio AB
avgiftsuppbörden.handfickABKirunaidå Radiotjänstår 1989 omtillkom

förstärktaerhöllModerbolagetår 1986.modifieradesKoncemmodellen
Sverigesinfördes.avregleringarradområden. Envissastyrbefogenheter
På andradistriktsindelningen.förexempelvisfick ansvaretRadio-koncemen

för-utredningarinitieraprogrambolagochellermoderbolag omområden fick
modifie-kanalstrukturTelevisionsSverigespåkallade.ansågsändringar som

ochTV 2Sverigekanalen,kanaldistriktsbaserad enriktningrades i mot en
Kanal l.Stockholmibaseradkanal resurserna

tillombildasskulle trekoncernenår 1992beslutade attRiksdagen
Television AB,SverigesprogramföretagenDeaktiebolag.självständiga tre
därvidskulleABUtbildningsradioSveriges gemen-ochRadio ABSveriges

programföretagensiledamöterAntaletAB.KirunaiRadiotjänstägasamt
till niofrån femton1993januariden 1minskades personer.styrelser

detförklaradebolagsombildningen ägarna attmed densamband senasteI
näringsliv.ochfrånnågrabildas ägargrupper pressskulle kommainte att

Ägan-1993: 17.SOUägandetutreddesförklaringdennaanledningMed av
199293:236.propositioniföreslogssåsomblikomdet att

stiftelse. Desinaktiebolagende1994januari ägs1 tre varden avFr.o.m.
ledamö-medstyrelserhandhasangelägenheter sammatrestiftelsernas avtre

övriga ledamötertio utsesordförande ochbestår somstyrelseVarje enavter.
Styrelsernasriksdagen.ipartiernapolitiskadeförslagregeringen avav

hälftenochordförandensåriksdagenstill avattmandatperioder relateras
riksdagsval.ordinarieeftertidvissledamöterna utses

hossjälvständighetenfrämjasyftestiftelsernaspropositionen attärEnligt
regeringenochriksdagendetoch sättomfattningi den sombolag som,
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bestämt, här i landet bedriver rundradiosändningar radio- och televisions-av
i allmänhetens tjänst. Stiftelsema tillgodoserprogram detta syfte attgenom

ochäga förvalta aktier i bolagen de befogenheterutövasamt förknip-ärsom
pade med detta a. 13 f..prop. s.

2.4 Ett programbolagnytt TV4 kommer till- -

När TV4 dåvarandeAB, Nordisk Television AB TV4, inledde sina sänd-
ningar den 1 december 1991 hade detta föregåtts omfattandeett utred-av
nings- och beredningsarbete.

Frågan reklamñnansiering svensk marksänd televisionom behandladesav
årunder 1989 särskild utredare. Utredaren bedrev sittav arbeteen under

benämningen TV-utredningen. I september överlämnades betänkandet TV-
politiken SOU 1989:73.

Jag fick tilläggsdircktiv föreslå den lagstiftningatt kunde bli aktuellsom
med anledning TV-utredningens arbete. Detta resulterade iav delbetänkandet
Lagstiftning för reklam i svensk TV SOU 1990:7.

Vidare har inom Utbildningsdepartementet vissa frågorutretts om spons-
ring vilket resulterade i Sponsringrapporten Sveriges Radiosm.m. av pro-

Ds 1989:65.gram
Bl.a. bakgrund dessamot utredningar fattades riksdagsbeslutav attom

tillåta reklamfinansierad marksänd TV enligt förslag i propositionen Om radio
och TV-frågor prop. 199091:149, bet. 199091:KU39, rskr. 1990912370,
SFS 1991:1066.

Valet föll på Nordisk Television AB. Nordisk Television hade då sedan i
september 1990 sänt denöver svenska Tele-X-satelliten.program

På för desätt övriga här redovisadesamma programföretagensom regleras
TV4:s verksamhet dels radiolagen, dels avtal medgenom Igenom staten.

gällerstort sett grundläggande villkor för de övrigasamma som program-
bolagen, såvitt de villkorutom har med reklamñnansieringenavser som att

TV4:sgöra. avtal dessutom långtär detaljerat de övrigaänmer program-
bolagens.

TV4 har, och skall enligt avtalet med ha, följande sju huvudägare;staten
AB Ömsesidigt,Patricia, Försäkringsbolaget SPP Investment AB Agro,
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Slakteriförbundet Ekonomisk förening, Bokf-
örlaget Natur Kultur Industriförvaltningssamt AB Kinnevik. någraOm
väsentliga förändringar ägargruppen sker får säga avtalet.av staten upp
Genom nyemission har 20 företagets såltsaktierprocent till allmänheten.av
Investment AB Agro numera Föreningsbanken har sålt sina aktier.

TV4:s avtal finns i bilaga
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Verksamheten2.5

SVTTelevisionSveriges

TVTV-kanalen 2år andra1956. DeninleddesTV-sändningamaförstaDe --
byggerverksamhetennuvarandeår 1969. Densändningarsinainledde

års kanalreform.1987
Kanal stock-loch TV ärKanal 1två TV-kanaler,isänderSVT en

förinriktad drarnaprograrn,KanalenTV-kanal. ärholmsbaserad program
och folk-minoriteterfördokumentärfilmer,förskoleåldem,ibarn program

med UR.samarbeteibildningsprogram
inriktadKanalenStockholm. ärutanförbaseradhuvudsakligenTV 2 är

kulturprogram.ochungdoms-ñktions-,samhälls-,fakta-,

SRRadioSveriges

P2Radiokanalemaradiokanal.det barafanns1950-talettill mittenFram enav
bör-radiosändningamalokala1962. Derespektiveår 1955inrättadesP3och

år 1977.successivt byggasjade utatt
kanaler,rikstäckandefyrasända iSRskallmedavtalSR:sEnligt staten

också sända tillskalltäckning. SRregionalskall hakanal ävenvarav en
utlandet.

hela landet.P1-P4,kanaler,fyra överisänder SRnärvarandeFör
kanaler.två ytterligaredessutomStockholm har

lokalafinns 25sändningsinnehåll landet. Deti helaoch P3 harPl samma
två kanalerdelatsP4-kanalenStockholm harlandet. IiP4-kanaler upp -

dessutomfinnsStockholmIHuvudstadsradion.ochStockholmRadioP4
harspråk. KanalernaolikaflerasänderInternationalStockholm som

sändningsinnehåll.följande
ochvetenskapkultur,bildning,information, debatt,innehåller nyheter,P1

radio-ochdokumentärredaktionenocksåingårlivsåskådningsfrågor. I P1

teatern.
ochRadiosymfonikernamusik.klassiskhuvudsakligeninnehållerP2

sändningarinnehåller vidareKanalenhemmahöriga här.Radiokören är
minoritetsspråk.

underhållning,kultur,samhällsprogram,nyheter,innehåller musik,P3
publik sändertillsigriktarKanalenungdomsprogram.och en ungbarn- som

dygnet runt.
innehåller lokalamusik,ochpubliktillsigriktarP4-kanalerna vuxenen

P4-kanalerna.olikasamsänds i deVissaaktualiteter.ochnyheter program
kortvåg,sändsvilkautlandssändningar överproducerarSwedenRadio

satellit.mellanvåg eller över

84



Public service-verksamheten

Utbildningsradion UR

Utbildningsradion UR årkom till 1978. UR sänder främst utbildningspro-
i SVT:s och SR:s kanaler. UR har också särskilda avtal med SVTgram och

SR disponering dessa företags sändningstider.om av

TV4 AB TV4

Av TV4:s inbjudan till förvärv aktier i TV4 framgårAB följande.av
TV4:s sändningstid tämligenär jämnt fördelad mellan svenska och ut-

ländska Mer hälftenän de samlade för de svenskaprogram. av resurserna
används till nyheter underhållning.och TV4 sänder i genomsnittprogrammen

12,5 timmar dag lågsäsong,under då sändningstidenutom reduceras tillper
cirka 7 timmar. Sedan hösten 1992 samarbetar friståendeTV4 med lokal-TV-
bolag. Hittills har avtal skrivits med 14 bolag detta fått sänd-sättsom
ningsmöjlighet i TV4. Samarbetet innebär de lokala TV-stationema produ-att

sänds mellan kl. 17.30 påoch 18.25 vardagarna. Dessacerar program som
skall ha lokal prägel.program en
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3 Den övriga radio- och TV-verksamheten

3.1 Kabel- och satellitsändningar

Bakgrund

Kabel-TV-sändningar till bostäder etablerades i Sverige för första gången
inom för försöksverksamhet åren 1984 och 1985.ramen Verksamhetenen
reglerades i lagen 1984:115 försöksverksamhet med särskild trådsänd-om
ning. Trådsändningar radioprogram tagits från satelliter i fastav emotsom
trafik fick bedrivas endast med regeringens tillstånd. I regel rörde det sig om
vidaresändning fåtal satellitkanaler såsomett Sky Channel, TV 5av och
Music På någraBox. gjordes försökorter även med egensändningar lokalaav

formellt bedrevs inom för Sveriges Televisions tillståndprogram som ramen
till radiosändningar enligt radiolagen. Det därför Sveriges Televisionvar som
beslöt sändningsrätt för de lokala kabelsändarföretagen.om

Den lagstiftning avlöste den provisoriska regleringen trädde i kraftsom
den 1 januari 1986 och omfattade lagen 1985:677 lokala kabelsänd-om
ningar, lagen 1985:1057 ansvarighet för lokala kabelsändningarom samt
lagen 1985:1061 avgifter i ärenden lokala kabelsändningar. Samtligaom om
dessa lagar i kraft utgången år 1991.t.0.m.var av

Lagen lokala kabelsändningar behandlade vidaresändningom av program-
kanaler från satelliter i fast trafik satellitsändningar och egensändningar
andra sändningar vidaresändningarän i kabelnät nådde fler 100 bo-änsom
städer. För bedriva vidaresändningrätt att satellitprogram sådanai ellernätav
för upplåtelse kanaler i kabelnätet till andra för egensändningar beviljadesav
tillstånd för hela landet kabelnämnd.av en gemensam

Lagen den gällande lagenersattes 1991:2027 kabelsändningarav nu om
till allmänheten kabellagen. Förändringen föranleddes först och främst av
bestämmelsen i yttrandefrihetsgrundlagen etableringsfrihet trådsänd-förom
ningar. Av 3 kap. § första1 stycket framgår nämligen varje svensk med-att
borgare och svensk juridisk har sändarätt radioprogramattperson genom

Äventråd. den tekniska och massmediepolitiska utvecklingen bidrog väsent-
ligen till tillkomsten kabellagen.av

Vad först gäller den tekniska utvecklingen gick denna från användning av
satelliter i fast trafik alltmer utökad användningmot direktsändandeen av
satelliter vilkas sändningar kan allmänheten fråndirekttas emot satellitenav
med hjälp förhållandevis små Direktsändande satelliterantenner. omfatta-av
des, i till satelliter i fast trafik, intemotsats den tidigare lagens tillstånds-av
krav. Anledningen till detta sådanaär satelliter bli förbehållnaatt antogs
nationella rundradioföretags sändningar. 87
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tagits imedeleffektsatelliten, ASTRA A, hadelden första s.k.Efter det att
svenskspråkiga programkanalen TVvidaresändning bl.a. denbruk för av

satellitfebruari 1989 denna be-beslut ifann Kabelnämnden att attvargenom
satellit i fast trafik iintesatellit ochdirektsändandetrakta ensomensom
såledesfrån fick vidaresändassatellitSändningar dennamening.kabellagens

tillstånd Antaletenligt denna lag.kabelnät kravsvenskai utan program-
från ASTRA-satelliten till svenska kabelnätvidaresändes växtekanaler som

begränsade sittNätinnehavaretio.åren 1989-90 till knapptunder pro-som
sålunda sin verksamhetbedriva helakundeASTRA-kanalergramutbud till

tillståndskrav, bestämmelser i kabel-andrakabellagensberörasattutan avav
avgifter i1985: 1061 ären-avgiftsskyldighet enligt lagenellerlagen omav

kabelsändningar.lokaladen om
fråga lagregleringuppstod iutvecklingdennakonsekvensSom avomav

programkanalersamtligaläge. Isatellitsändningar helt stort settnyttett som
från någonsändeskabelnätvidaresändes i svenskautgången år 1990vid av

några till-sålunda inte längrefordradesDetsatellitema.direktsändandedeav
svarade förkabellagen. Denenligt 4 §satellitsändningarstånd till som

tillståndsfria behövdesatellitemafrån deprogramkanalervidaresändning av
Kabelnärnnden.någon avgift tillheller betalainte

till detledde dennautvecklingenmassmediepolitiska attdenVad gäller
reklamñnansierade sändningar.föröppnadesmarknätettredje

nuvarandedentill tillkomstenleddeutvecklingDenna sammantaget av
krav till-bedrivasfår kabelsändningardenna lagEnligt utankabellagen.
avskaffadesbestämmelsertillståndstvånget Sammanhörandestånd. medVissa

vissa skyldig-förenat medfortfarandedockkabelnätlikaså. Innehavet ärav
boende kantill desikteskyldigheter ta emot6 §. Dessaheter att atttar se

sändningartillhandahålla kanal förmarkbundna sändningarvissa samt att en
tillåtet sändaDeti kommun.kabelsändaxföretag är attfrån lokala numeraen

bestämmelseregensändning. Kabellagensisponsradereklam och program en
enligtmed vadisponsring överensstämmerreklam och stort somom

trådlös TV.gäller förradiolagen
reklam. Jag redogörsändafår emellertid intekabelsändarföretagLokala

innehåll i avsnitt 6.5.kabellagensforutförligare

Kabelnäten

iomfattning harnuvarandetilli Sverige stort settkabel-TVUtbyggnaden av
kraft. Denkabellagstiftning iårsdå 1985sexårsperioddenunderskett var

Kabel-tillståndsansökningar hostillgå debaserasfinnsstatistik attsom
endaststatistikenår. betyderDetdessagjordes under attnämnden om-som

dåår 1986börjanIbostäder100 anslutnaflermedfattar kabelnät än av -
000 bostädercirka 100endastfannsverksamhetbörjade sinKabelnämnden -
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knutna till de cirka 40 kabelnät tillkommit inom försom den dittillsramen
bedrivna försöksverksamheten. Vid utgången år 1991 beräknades antaletav
bostäder anslutna sådanatill tidigarenät ansågs tillståndspliktigasom till cirka
1,7 miljoner, vilket motsvarade cirka 45 samtliga hushållprocent iav
Sverige. Den 1 juli 1991 hade Kabelnämnden 462 kabelnät registrerade,
vilket den sista tidpunkten då nätinnehavamasvar rapporteringar kan anses

tillförlitliga. Därefter har rapporteringenvara blivit alltför ofullständig för att
kunna ligga till grund för några säkra bedömningar kabel-TV-utveck-av
lingen.

Marknadsandelarna den l juli 1991 mellan olika kategorier nätinneha-av
beräknade efter antalet anslutnavare, bostäder med satellitsändningar, 64var

för Televerketprocent numera Svenska Kabel-TV AB, 27 förprocent
privata kabel-TV-bolag varav 16 procentenheter för Kabelvision KB och
4 procentenheter för AB Sweden On Line, 8 för allmännyttigaprocent
bostadsbolag bl.a. StjämTVnätet i Stockholm drygt 1 för bostads-procent
rättsföreningar och samfälligheter och mindre 1än för privataprocent
fastighetsägare. Denna statistik omfattar således inte färrenät med 101än
anslutna bostäder.

På uppdrag mig har Lars Aronsson iexperten början årav 1993 kartlagtav
kabel-TV marknaden. Den statistik Lars Aronsson redovisar i sinsom rapport
har inhämtats från de fyra största nätinnehavama omfattar även övrigamen
smånät. Nätinnehavama följande siffror för antaletanger anslutna hushåll i
slutet 1992.av

Anslutna Abonnerar satellitkanaler

Sv. Kabel-TV l 170 000 1 080 000
KabelVision 500 000 250 000
StjärnTVnätet 210 000 135 000
Sweden On Line SOL 135 000 110 000
Övriga mindre nät 180 000 170 000

2 195 000 l 745 000

Av framgår dessarapporten bolag, främstatt KabelVision, administrerar
3över 000 med färrenät 101 bostäderän anslutna. Vidare framgår detatt

utanför de företagen finnsstora minst 4 000 huvudcentraler där de allra flesta
omfattar färre 101 hushåll.än Medelstorleken har sjunkit i takt med teknik-
utvecklingen, där starkare satellitsignaler, mindre och billigareantenner
huvudcentralutrustning medfört sänkta kostnader.

För perioden 1994-96 kommer, enligt de mindrerapporten, ökanäten att
snabbt i antal och kan förväntas nivån 10 000 huvudcentralerpassera vid
periodens utgång. Storleken det enskilda sjunkernätet nämligen hela tiden,
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detta kanTrotsförhushåll storlek nät.vanlig15-30närvarandeför är nyaen
kronorhushåll. Att1-2 000föranläggningmindreifå satellit-TV enman

SvenskaStjämTVnätet,kabel-TV-nätvillahushåll till störreansluta ettett
kronorhushåll.000vanligen 3-4Kabel-TV kostar

fon-kabelnätsammanfattningsvis,detta,innebär att storaEnligt rapporten
snabbt. Totaltsmå relativtökarriktigtlångsamt medan de nätenväxasätter att

obetydligt.ökattiden endastunder denkabel-TV-marknaden senasteharsett
antalet abon-Kabel-TV-FöreningenSvenskaBranschorganisationen uppger

miljonerår till 1,81993utgångenvidmedlemsföretag78sinahos avnenter
hushåll.

Kabelkanalerna

detföreliggermotsvarande, närellerregistreringsplikt, licensingenEftersom
dennauppgifterprecisasaknaskabelsändningarkommersiella omgäller mer

verksamhet.
tillsynsmyndighe-hittillsvarandedenKabelnämnden,uppskattningarDe

med dekontakterinformellatidningsuppgifter samtbyggerkan göraten,
Kabel-StjämTVnätet,Kabel-TV AB,Svenskanätinnehavarna,fyra stora

Line.Onoch SwedenVision KB
egensänd-kommersiellamedkanaler30-taldistribuerades1994juniI ett
Ytterligarei kabelnäten.bilderrörligamedvanligai formningar programav

ikabelnätlokalaiförekommaberäknasegensändningar50och30mellan
kabeltextsändningar.text-TV-inforrnation, s.k.rullandeform av

desärställningintar attkabelkanalemakommersiella genomdeTre enav
professionellsändningstiderlångahar samtantal ensänds orter,stortett

förDessaTV-kanaler. ärsatellitsändasålundaliknarochprogramutfomming
ytterligareNågra6TV G.TVochZ-TVSpelkanalen,21närvarande TV

upphörthartill dennaockså hördenyligentills numerakanaler gruppsom
TV-Shop.ochFilmMaxJukebox,Cablenämligenegensändningar,som

tillhandahållsFilmMaxverksamhet,sinmedupphörtheltharJukeboxCable
föreövergått sändatillharTV-Shop attsatellitkanal ochenbart somnumera

kanaler.satellitsändaiprograrnblockordinarieefteroch
huvudmanABLokal-TVGöteborgsmed1993istartade som21TV mars

under-vanligaUtöverunderhållningskanal.ochspel-24-timmarsensom
på sändainriktadhuvudsaki attkanalenmagasinprogram ärochhållnings-

därdataspelgrafiskainteraktivavanligtvis i formtävlingar,ochspellek, av
Telias O71-nummer.avgiftdeltakantittaren mot genom

till heltABSpelkanalenTV 21kanalendrivsvåren 1994 somSedan av
till 30sini ägs procentABProgramutveckling turGEägdesnyligen somav

majSedanLuxemburg.iSBSS.A.Broadcasting SystemScandinavianav
AB.Spelkanalen21till TVprocent75majoritetsägaresjälvtSBS1994 är
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nårKanalen l miljonöver hushåll i Stjäm-TV-nätet i Stockholm och i kabel-
tillhörandenät Svenska Kabel-TV AB 20-tal störreett orter.

Z-TV startade sina reguljära sändningar i maj 1992. Kanalen är reklam-en
fmansierad ungdomskanal med ungefär spridning TV 21. Bakomsamma som
programföretaget Z-TV stårAB Industriförvaltnings AB Kinnevik via sitt
dotterbolag Medvik AB. Sändningstiden cirkaär 8 timmar dygn medper
debatt-, och musikprogram, långñlmerprat- och serier, allt på svenska eller
med svenska undertexter. Sändningen under övriga tider dygnet data-av av
producerade privatannonser i programslinga, s.k. Gula TV:n, pågicken som
under tid i kanalen, har övertagits Kinneviksen kabelkanalnu TVav nya
6T V G.

TV 6lV G startade sina sändningar i april 1994. Verksamheten bedrivs av
Stuvik AB, också det företag inom Kinnevikkoncemen.ett TV 6T V G
marknadsförs två kanaler, ligger i tidsföljdsom TV-kanal-men samma
plats, TV G under fyra timmar eftermiddagen och TV 6 mellan fyra och
fem timmar från kl. 18.00. TV G är renodlad s.k. homeshopping-kanalen
med förevisning produkter tittaren omedelbart kan beställaav tele-som per
fon. Kanalen liknar TV Shop, produkterna hänförs dock till skilda företag
utanför programföretaget. TV 6 reklamfinansieradär kanalen som uppges
vända sig främst till kvinnor med i huvudsak amerikanska långñlmer, serier
och allt med svenskapratprogram, undertexter. TV 61 V G torde redan hanu
nått spridning i nivå med TV 21 och Z-TV. Förhandlingaren distributionom

ytterligare kabelbolag pågår.genom

Lokala kabelsändarföretag

Lokala TV-sändningar icke-kommersiell karaktär kan etablerasav av sam-
manslutningar, juridiska bildats just för kabelnätenöppnapersoner, attsom

oftast kommun förort olika intressenen och meningsriktningar.en
Formen kan ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag.vara

Kabelnärrmdens förordnande dessa lokala kabelsändarföretag innebärav
varje innehavare kabelnät nåratt som fler 100 bostäderän inom områdetav
skyldigär kostnadsfritt tillhandahålla förordnadeatt kanal i sitt för detnäten

företagets sändningar den s.k. lokalkanalen eller gratiskanalen.
Förordnade lokalkanaler fanns i juni 1994 29 i Sverige medorter sam-

manlagt cirka miljon1 anslutna bostäder. Det ungefär hälften demotsvarar av
kabelanslutna bostäderna och cirka fjärdedel det totala antalet bostäder ien av
landet.

91



1051994:SOU

frånförordnande1994 medTV-stationerLokala
Kabelnämnden

RäckviddKommunNamn
bostäder

18 000JärfällaLokal-TVJärfällaStockholms län
26 000BotkyrkaBoTVidKanal

00015SollentunaLokal-TVSollentuna
Öppna Stad 274 000StockholmsKanalen

6 000NackaLokal-TVNacka
8 000SigtunaSAM-TV

000Uppsala 41UppsalaTVUppsala län
26 000EskilstunaTelevisionEskilstunaSödermanland
30 000NorrköpingÖstergötland Lokal-TVNorrköpings

0007MotalaMotalaTV
0003VärnamoTV VärnamolänJönköpings
000105MalmöMalmöTVMalmöhus län
O0042HelsingborgVisionHelsingborg
000155GöteborgKållevisionenGöteborgs
000Uddevalla 10Lokal-TVUddevallalänBohusoch

ÅmålÅmåls 2 200Älvsborgs Lokal-TVlän
000Alingsås 5Alingsås Lokal-TV
0009SkövdeLokal-TVSkövdelänSkaraborgs
00017KarlstadKarlstad Lokal-TVVärmlands län

Örebro 000Örebro 35Örebro Lokal-TVlän
000Västerås 45VästeråsLokal-TVVästmanland
00025GävleLokal-TVGävlelänGävleborgs
60010SandvikenTelev.Sandviken

Sundsvall ochSundsvallNär-TVVästernorrland
23 000TimråTimrå

500BergTV-BerglänJämtlands
00019UmeåUmeå Lokal-TVVästerbotten
500Skellefteå llTelevisionActive
50010PiteåPiteå Lokal-TVlänNorrbottens
300979Summa:bostäderantalRäckvidd

varierarinriktningochomfattninggällervadSändningsverksamheten
sändsbilderrörligamedEgenproduceradekanalerna.mellanmycket program

rullandeDärtill kommerrepriser.vecka plustimmaroch 20mellan l per
kabeltext.

hyresgästföreningar.ochbostadsbolagfinnsmedverkardemBland som
bostadsområdenadeochsamhörighet göraskapaMålsättningen är egnaatt

byggplaner,trañk,förvaltningarKommunala görattraktiva. omprogram92
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biblioteksverksamhet och liknande. TV-utsändningar från kommunfullmäk-
tiges debatter vanligtär förekommande. För nyhetsbevakningen etableras
lokalt ofta samarbete med pressen.

Myndigheter och institutioner, polisen och arbetsförmedlingen,t.ex. deltar
på många med informationsprogram.orter Bland de kyrkligaegna försam-
lingarna det Svenskaär Kyrkan och Pingstkyrkan är engagerade.mestsom

Engagemanget från näringslivets sida gäller framför allt medieföretag av
olika slag. Fackliga organisationer medverkar i Helsingborg, Västerås och
Sandviken. Samarbete med skola och barnomsorg etableratär i Gävle,
Skövde, Stockholm och Botkyrka.

Studieförbund och folkhögskolor samarbetar ofta med TV-stationema om
utbildning. På universitetsortema slutligen utnyttjas lokalkanalerna för
forskningsinfonnation.

De förordnade sändarföretagen skall enligt bestämmelserna eftersträva
vidaste möjligaste Ävenyttrandefrihet och informationsfrihet. de pånär tar
sig aktiv roll enbartän samordnaen att programönskemålmer skall de värna

allsidigheten i programverksamheten ochom verka för så många intressenatt
möjligt tillgodoses.som

Satellitsändningar i svenska kabelnät

TV-utbudet i hushåll anslutnaär till kabelnätstörre isom alltutgörs över-
vägande del vidaresändning utländska satellitkanaler.av I juni 1994av
vidaresändes totalt cirka 35 TV-kanaler från satellit i svenska kabelnät.
Tekniskt kan för närvarande cirkasett 80 satellit-TV-kanaler inomtas emot
landet, i fall i södra Sverige.vart Av dessa detär emellertid enbart cirka 35
för vilka det har tecknats upphovsrättsliga avtal för vidaresändning i svenska
kabelnät.

Ett modernt kabelnät i regelär för distributionutrustat cirka 30 TV-av
kanaler. Härav används cirka 10 kanaler för dels de marksända rikstäckande
kanalerna Kanal TV 2 och TV4 omfattas kabellagens sändnings-som av
plikt, dels varierande i olika delar landet- grannlandskanalema såsomav-
Finlands TV, danska TV l och TV 2 eller norska NRK och TV och dels en
eller flera de Överregionalt spridda kabelkanalema Z-TV,av TV 21 eller TV
6IV G. Vidare förekommer antal lokal-TVett orter förordnatettgenom
kabelsändarföretag ocheller kommersiellt programföretag.ett Slutligen ingår
i de flesta kabelnät inforrnationskanal med huvudsakligenen text-TV-sänd-
ningar.

Därutöver finns det i genomsnittligt kabelnät sålundaett plats för cirka 20
de 35 upphovsrättsligt tillåtna satellitkanalema.av Ibland kan två eller flera

programkanaler dela TV-kanalplats, TNTCartoon, där Cartoont.ex.en
sänder tecknade serier under dagtid från kl. 8.00 till kl. 20.00, medan TNT
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någotPå så flerkanochkvällen sättlångfilmer underklassiska natten.sänder
utbud.ingå kabelbolagsisatellitkanaler20 ettän

ingår för närvarandehelhetkabel-TV-utbudetsvenskaI det sexsom
engelsk-minstkanaler,Svensktextadeheltrespektive trettonsvenskspråkiga

språkområden.från andratiocirkaspråkiga och
två reklamñnan-publiksvensktill ärsigriktarkanalerdeAv ensomsex

och fyraSverige och Femman,3underhållningskanaler, TVallmännasierade
framför alltprerniumkanaler medhögpriskanalers.k.abonnentfinansierade

musikevenemang,ochidrotts-TV-miniserierlångfilmer samtävenmen
och1000Channel, TVMovieCompletetheFilmnetFilmNet Plus,nämligen

FilmMax.
huvudinriktningmedprogramkanalreklamfinansierad3TV är en

Danmark,TV 3versioner,iförekommerKanalenunderhållning. treallmän
begränsaförsänds krypteratoch mottag-Sverige, att3och TV3 NorgeTV

till hus-MarknadsföringenSkandinavien.tillskälupphovsrättsliganingen av
distribuerasTV 3Viasat.Kinnevik-bolagetskötsprivatparabolerhåll med av

basutbudet.gratiskanal is.k.kabelnätsvenskasamtligai som en
Broad-TV 3bolagetbrittiskadetTV 3förprogrambolagSom uppges

Industriförvalt-till 91TV 3London. procenti ägsmedLtd.casting säte av
Co AB.Inviktill 9ochKinnevik AB procentnings av

satellitentilllänkasSverige3i TVsändningarnadelen uppStörre av
egenproduceradeVissaLondon.satellitstationfrån nära pro-1AASTRA en
Utbildningsradio iABSverigesSverigeiemellertidlänkas genomuppgram

produktionsbolagsvenskaproduceradeoftaärStockholm. Dessa avprogram
Kinnevikkon-tillhörprogrambolaget,oberoendeformellt är menavsom

TelevisionKanonKungälv,MTV ABAB,TelevisionStrixbl.a.cemen,
SverigeTV-ShoppostorderföretagetFörlags ABTiderModerna samtAB,
skötsZ-TVkabelkanalentillliksomkanalentillReklamförsäljningen avAB.

Kinnevik-55till ägsABAirtime procentbolagsvenskt avsomannatett
svensktTV 3harkundkontakteroch ettmarknadsföringFörkoncemen.

Stockholm.imedABTV 3 sätedotterbolag
CommissionTelevisionIndependenttillsynsmyndighetenbrittiskaDen

3:still TVlicensutfärdathadeden1994i maj pro-meddeladeITC att en
brittiskadeninnebärvilket statenLimitedBroadcasting attTV 3gramföretag

jurisdiktion.brittiskunderfallerSverige3TVinförstådd med attär
programkanalreklamfinansieradNordic5TV ärtidigareFemman en

underhållning.allmäninriktningmed en
34582Startskottetbolagetsvenskadetnyligenstod tillskanalenBakom

Broadcasttilljuni 1994iändradeBolagetStockholm.i namnmedAB säte
AB.AB FemmanFemmanSverige

Luxenburg,imedieföretag75till ettbolagetsvenska ägs procentDet av
Sannaoch till 25SBSS.A. procentBroadcasting System avScandinavian

amerikanskedenochYork ägsi NewbörsnoteratSBSHolding AB. är av
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mediemannen Harry Sloan med I slutet årpartners. 1993 såldes 16av procent
aktierna i SBS till det amerikanska TV-bolagetav ABC med rätten totalt nåatt
ägarandel 25 ABC har tidigareen procent. köpt inav sig delägare i TV-som

kanalerna Eurosport och det tyska RTL 2 äger produktionsbolagsamt i
Spanien, Frankrike och Tyskland.

SBS majoritetsägareär i Femmanutöver AB iäven andra skandinaviska
medieföretag, bl.a. den svenska kabelkanalen TV 21 Spelkanalen AB, satel-
litkanalen TV Norge, de danska lokal-TV-stationema Kanal 2 i Köpenhamn
och TV Fynboen delägareär i GE Programutvecklingsamt i Göteborg isom
sin är tillägaretur Bingolotto och lokal-TV-stationenprogrammet Kanal
Göteborg.

Frågan vilket bolag satellitprogramföretagärom i satellitlagenssom
respektive TV-direktivets mening förprövas närvarande både de svenskaav
och luxemburgska radio- och TV-myndighetema. SBS har nyligen ansökt om

koncession enligt Luxemburgsen medielagstiftning och siganser vara
satellitprogramföretag för Femman enligt den svenska satellitlagen. Det
svenska bolaget Femman AB har i sin bolagsordning skrivit in förbud förett
bolaget idka verksamhetmot att satellitprogramföretag enligt satellit-som
lagen.

Filmnet tvåutgörs premiumkanaler FilmNet Plusav och FilmNet the
Complete Movie Channel, marknadsförs tillsammans tillsom paketprisett

för närvarande 179 kronormånad. FilmNet-kanalemaav kan abonneras av
hushåll med parabolmottagning DTH i alla kabelnät.störresamt Bakom
FilmNet-kanalema står det svenska bolaget FilmNet Television AB med isäte
Stockholm. Det svenska bolaget helägt dotterbolagär till FilmNet Interna-

Holland.tional Holdings BV med isäte Moderbolaget ägs till 45numera pro-
det schweiziskacent bolaget Compagnieav Financiêre Richemont AG som

säljer tobaks- och lyxvaror och ägs den sydafrikanska familjen Butler, tillav
45 den sydafrikanska ñlmkanalenprocent M-Netav och till 10 detprocent av
luxemburgska medieföretaget Compagnie Luxembourgoise de Télédiffusion
CLT. Inom FilmNet-koncernen har bildats särskilt bolag,ett
MultiChoice, för marknadsföring betal-TV, med dotterbolag i Sverige,av
Norge, Danmark, Finland, Holland och Belgien. MultiChoice Sverige AB
har hand försäljning, distribution, abonnemangshanteringom och kund-
service för dels FilmNets två kanaler och dels andra betalkanaler såsomegna
BBC World Service Television, CNN, Discovery, the Childrens Channel,
MTV och Eurosport Nordic.

TV 1000 tillhandahåller två premiumkanaler, TV 1000 och Film-
Max. TV 1000 och FilmMax marknadsförs till hushåll med privatparaboler

särskilt Kinnevik-bolag,ett Viasat.genom Priserna månad varierar be-per
roende på betalningsperiod: 184-199 kronor för båda kanalerna, 164-179
kronor för enbart TV 1000 och 82—89kronor för enbart FilmMax. I kabelnät
marknadsförs TV 1000 alla kabelbolagstörre till pris inomav nämndaett
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tillhörandeinomenbart nätemellertidmarknadsförsFilmMaxintervaller.
ingår detiFilmMaxdärKBKabelvisionABKabel-TV samtSvenska

kronormånad.100kostarbasutbudetutökade som
Sverige1000TVbolagetsvenskastår detFilmMaxoch1000TVBakom

brittiskaemellertid denmeddelade1994aprilStockholm. Iimed säteAB
hardenITCCommission attTelevisionIndependenttillståndsmyndigheten

Limited. Inne-London1000TVbolagetbrittiskadettilllicensutfärdat en
TV-enligtbrittiskteventuelltgäller ansvarvad ettlicensdennabörden av

anmält sig1994juniifalliharABSverige vart1000TVoklar.direktivet är
satellit-enligtsatellitprogramföretagregistreringförKabelnämnden somhos

lagen.
dotterbolagbrittiskadessochABSverige1000TVbolagetsvenskaDet

31,25Kinnevik AB, procent avIndustriförvaltnings62,5till procentägs av
den6,25ochWarnerHBO procent avTimemediebolagetamerikanskadet

Plus.Canalfilmkanalenfranska
kabel-TV-utbudet ärsvenskakanalerna detengelskspråkigadeAv

denversioninternationellInternational, avCNNnyhetskanaler: entvå rena
engelskadenochNetworkNewsCableCNNnyhetskanalenamerikanska

ServiceWorldockså BBCaktualitetsinriktade ärövervägandeNews.Sky
InformationUSharWorldnetamerikanskaden somochEuropeTelevision

underhållnings-allmänChannel ärSuperNBChuvudman. enService som
nöjesprogram.ochfilmmusik,nyheter, sport,blandningmedkanal aven

histo-kultur,inompopulärvetenskap natur,inriktadChannel ärDiscovery
ochtill barnsigriktarCartoon ung-Channel ochChildrensgeografi.ochria

versionnordiskochinternationelli enförekommer enEurosport,dom. som
skandinaviskaandraochsvenskamedantalmed ett programden senare

ochEuropeTelevisionMusicMTVsportkanal.kommentatorer, är renen
Net-TurnerTNTmusikkanaler.Television ärMusic renaCountryCMT

deFleraHollywoodfilmer.klassiska avåtheltsigTelevision ägnarwork
under-svenskaprogramutbudsittdeliharkanalernaengelskspråkiga aven

TNT.ochChannelDiscoveryChannel,sChildrent.ex.texter,
medkanaler,enstakaendastvidaresändsspråkområdenandraFrån

satellitkanaler1993slutet trevarifrån sedanTyskland avfrånundantag
finan-statligtWelleDeutschenämligen enkabelnät,svenskaividaresänds -

ochengelskatyska,magasinprogramochnyhets-medutlandskanalsierad
RTLunderhållningskanalerprivatatvå störstaTysklandsspanska samt- språkområdena ärföreträddanärvarandeförövrigaDeSatochTelevision

grekiskaUno,RaiitalienskaIntemacional,TV Espanska5,TVfranska
arabiskaInternational,TRTturkiskakroatiska,1,MoskvaryskaET l,

STV.JjapanskaochCenterTelevisionEastMiddleMBC - snabbtväxlarkanalutbudettillgängligakabelbolagsvenskaförDet
upphovs-företag,bakomliggandeiägandeförhållandenändradegrund av

marknadsbe-växlandesnabbtprogramföretagenselleravtalsvillkorrättsliga
96



Den övriga radio- och TV-verksamheten

Ävendömningar. kabelbolagens utbud kanaler och abonnemangsvillkorav
till hushållen affärsmässigastyrs kalkyler.rentav

TV-kanaler i svenska kabelnät några tabeller-
Här följer några tabeller de TV-kanaler i svenskanu kabelnät fannsom isom
juni 1994. Det bör anmärkas förhållandena förändrasatt så snabbt att
uppgifterna möjligen inte i alla detaljer längre stämmer med vad isom anges
texten .

Programkanalen delar transponder med:
svenska I huvudsak utländska heltäckande svenskprogram, men

text.
Vissa medsv svenskt ljud.program

sv Vissa med svenkprogram text.
4 Längre tidpå helger, dessutom tillkommer alla dagar

TV-shoppmg.
huvudsakI markdistribuerad, satellit i enstaka kabelnät.per

Satellitkanaler Språk Timmar

3 Sat tyska 17
BBC World Service Television Europe engelska 24
Cartoon Network TNT engelska sv 14
Childrens Channel engelska sv 11
CMT Country Music Television Europe engelska 24
CNN Cable News Network International engelska 24
Discovery Channel CMT engelska sv 8
DW Deutsche Welle Worldnet tyskaengspa 17
ET l grekiska 10
Euronews tyengsp/fr/it 20
Eurosport International engelska 18
Eurosport Nordic engelskasv 18
FEMMAN f.d. TV 5 Nordic svenska 8
FilmMax svenska 24
FilmNet Plus svenska 24
FilmNet The Complete Movie Channel svenska 24
Horizont Moskva 1 ryska 16
JSTV Japan Satellite Television japanska 1l
MBC Middle East Broadcast Center arabiska 8
MTV Music Television Europe engelska 24
NBC Super Channel engelska 20
NRK Norsk Rikskringkasting norska 9
Rai Due italienska 24
Rai Uno italienska 24
RTL Television tyska 24
Sat 1 tyska 19
Sky News engelska 24
TNT Cartoon Network engelska sv 10
TRT International Avrasya turkiska 8
TV Croatia kroatiska 7
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Språk TimmarSatellitkanaler

24svenska1000TV
10svenskaSverigeTV 3
12svenskaTelevisionNordiskTV 4
24franskaTV 5
20spanskaIntemacionalTVE

7engelskaWelleDeutscheDWWorldnet

610 timmardygnnormaltsändningstidTotal per

Språk TimmarkanalerMarksända

15svenskaKanal lSVT
12svenska2SVT TV
12svenskaTV4 AB
9finska sv24StockholmTVFinlands orterF I V +
9danskaSydsverigeiendastTV 1Radio,Danmarks
8danskaSydsverigeiendast2Dansk TV

timmar65dygnsändningstidTotal per

Språk Timmari kabelnätEgensändningar

5+svenskaStjäm-TV-nätKabel-TV,Svenska6TV
TV-shop

24svenskaStjärn-TV-nätKabel-TV,Svenska21TV
9+textsvenskaStjäm-TV-nätKabel-TV,SvenskaS-TV

med29 1-5+textsvenskaLokalkanalen orter
kabelsändarföretag

l-3+textsvenska50-tal orterlokal-TVKommersiell

svenskakabeltext textenbartmedInformationskanaler

70 timmardygnsändningstid caTotal per

750 timmarcirkakanaleri allasändningstid dygnTotal per

några tabellerpriserochKabel-TV-utbudet —
kanföregående avsnittet äveni detanfördes närmastreservationSamma som

från juniipriserochkabel-TV-utbudetuppgifterdesåvittanföras omavser
Även alltså för-snabbaskerhärredovisa.kommerjag att1994 nusom

ändringar.

Stockholmutbud ikabelbolagensDe stora
KTVSvKabel-TV AB-Svenska

StjämTVStjärn-TV-nätet-AB
KabVisKB-Kabelvision
SOLLineOnSweden
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Prograrnkanal delar transponder med angiven kanal
Must Ingår i carry-utbudet tillgängligmust för allaresp.
Bas Ingår i basutbudet
Pay 1 Betal-TV-kanal säljs separatsom
Pay X Ingår i betal-TV-paket X kanalerom
BasPay X Medföljer kanal i basutbudbetal-TV-paketannan

Satellitkanaler Sv KTV StjärnTV KabVis SOL
3 Sat - —— — —BBC World Service Television Europe Pay 10 Pay 6 Pay 10 Pay 16
Cartoon Network TNT Pay 10 Pay 6 Pay 10 -Childrens Channel Pay 10 Bas Pay 10 Pay 16
CMT Country Music Television Europe Pay 10 Pay 6 Pay 10 -CNN Cable News Network International Pay 10 Bas Bas Bas
Discovery Channel CMT Pay 10 Pay 6 Pay 10 Pay 16
DW Deutsche Welle Worldnet Pay 8 Bas Pay 16-ET 1 Pay 8- - -Euronews - - - -Eurosport International Bas Pay 10 Pay 16-Eurosport Nordic Pay 10 Bas - -FEMMAN f.d. TV 5 Nordic Bas Bas Pay 10 Pay 16
FilmMax Pay 12 Pay 10- -FilmNet Plus Pay 2 Pay 2 Pay 2 Pay 12
FilmNet The Complete Movie Channel Pay 2 Pay 2 Pay 2 Pay 12
Horizont Moskva l Pay 8 Pay 16- -JSTV Japan Satellite Television - - — —MBC Middle East Broadcast Center Pay 8 Pay 16- -MTV Music Television Europe Bas Bas Bas Pay 16
NBC Super Channel Bas Bas Pay 16-NRK Norsk Rikskringkasting Pay 1 Pay 10— -Rai Due - - - -Rai Uno Pay 3 — - —RTL Television Pay 3 — — —Sat 1 Pay 3 - - -Sky News Pay 10 Bas Pay 10 Pay 16
TNT Cartoon Network Pay 10 Pay 6 Pay 10 -TRT International Avrasya Pay 8 Pay 16- —
TV 1000 Pay 12 Pay 1 Pay 1 Pay 1
TV 3 Sverige Bas Bas Bas Pay 16
TV4 AB - - - -TV 5 Bas Pay 8 Bas Pay 16
TVE Intemacional Pay 10 Pay 8 Bas Pay 16
Worldnet DW Deutsche Welle Pay 8 Bas Pay 16-
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kanaler Sv KTV StjämTV KabVis SOLMarksända

Must MustSVT Kanal l Must Must
SVT TV 2 Must Must Must Must
TV4 AB Must Must Must Must

Stockholm +24 MustFl V Finlands TV Bas Bas Mustorter
olikaRadio, endast i Sydsverige MustDanmarks TV 1 --
olikaendast i Sydsverige MustDansk TV 2 ~-

Sv KTV StjämTV KabVis SOLEgensiindningar

TV Shop - - - -
6Bas PayTV 6 - -

Bas BasTV 21 - -
BasBasZ-TV - -
Must Must MustMustLokalkanalen 24 orter

BasKommersiell lokal-TV SO-tal orter - - -
Bas Bas Must MustInformationskanaler

Priser

Kabel-TV-bolagUtbud Beteckning i Kostnad per
månadtabellen

Kabel-TVSvenska
Anslutningsavgift -Bas 30Basutbudet

engångsavgiftentréavgift 595Dekoder
69Dekoderhyra

kanaler D+69Pay 10Mix 10TV
kanaler Pay 3 D+59EuroMix 3

engångsavgiftentréavgift 250FilmNet
D+179Pay 2FilmNet 2 kanaler

250engångsavgiftTV 1000 entréavgift
D+169Pay 1TV 1000 1 kanal

D+69Pay 1FilmMax l kanal
D+189Pay 2TV kanalerFilmMax 1000 2+

D+30Pay 1Grannlandskanaler kanalper

595 krMånadskostnad för utbudethela
entréavgifter,inkl. dekoderhyra, utan

grannlandskanalerutan
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Kabel-TV-bolagUtbud Beteckning i Kostnad per
tabellen månad

2. Stjärn-TV-nätet
Anslutningsavgift

-Basutbud Bas 102
from 17:109

Kompletta basutbudet 6 kanaler Pay 6 41
from 17: 59

Internationella utbudet 8 kanaler Pay 8 78
Entréavgift till första filmkanal
vid abonnemang kortare månader12än

engångsavgift 250-
FilmNet 2 kanaler Pay 2 179
TV 1000 l kanal Pay 1 169

Månadskostnad för hela utbudet 569 kr from 17: 594
utan entréavgift

Kabel-TV-bolagUtbud Beteckning i Kostnad per
tabellen månad

3. Kabelvision
Entréavgift dekoder engångsavgift 245
Basutbud Bas 99
Utökat basutbud Pay 10 100
Entréavgift FilmNet 250
FilmNet 2 kanaler Pay 2 179
TV 1000 Pay 1 169

Månadskostnad för hela utbudet 547 kr
utan entréavgift

Sweden On Line
Betal-TV-utbud Pay 16 91
Entréavgift FilmNet 250
FilmNet 1 eller 2 kanaler Pay l2 179
Entréavgift TV 1000 250
TV 1000 Pay l 169

Månadskostnad för hela utbudet 439 kr
utan entréavgifter
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Närradio3.2

åsiktsradio ideell grund.den skallnärradionbakomTanken är att vara en
m.fl.och församlingar kanorganisationervissa ideelladärför baraDet är som

område.visst begränsatfå tillstånd sända över ettatt
startade i april 1979 ochnärradiosändningarmedFörsöksverksamheten

åromfattadeVerksamhetenverksamhetenjanuari 1986 blevden 1 permanent.
organisationer deltar.sändningsområden. 600Närmare 11551993 cirka

samband med1982:459. Ii närradiolagenfrämstreglerasVerksamheten
tillåtet isända reklamdettillkom blevlokalradiolagenden att m.m.att nya

närradion.

Lokalradio3.3

kraft. det1993:120 i Lagen görlokalradiolagenträddeapril 1993Den l
Varkenlokalradiostationer.reklamñnansieradeprivataetableramöjligt att

be-ellerinom dagspressföretaglandsting ellerochkommuner somstaten,
någon fåtillstånd. heller kanInteservice-verksamhet kanpublicdriver mer
fåskall skesändningarlokalradiotillstånd. för ärvillkorEtt attattän ett

sändningstill-tilldeladeårlig avgift för detbetalabereddsökanden är att en
offentlig auktion,sökandetvå flerellerståndet. det finnsOm arrangeras en

till-tillstånd. dessa harFörhittills utdeladeallafallet medvaritvilket har
mellan 50 000 kronorårsavgifterbetalaåtagit sigståndsinnehavama att

årutgången 2000. aprilItillstånd tillgällerAllakronor.050 000och 3 av
tillståndtioStockholm harI24lokalradiostationerdetfanns1994 orter.

två tillstånd.varderai de övrigafem ochGöteborgdelats i orternaut,

Text-TV3.4

sändaföranvändasöverföringsmöjligheter kanTV-signalens attdelEn av
två användnings-i huvudsakText-TV hartext-TV.textinfonnation,särskild

iskådespelarnas replikerprogramtextning, ut-områden. närDet är t.ex.ena
komplementtextinformationsändseller detfilmerländska textas somannan

ocksåkanTextningenvanliga TV-program.itill vad sägs vara ensom
hörsel.med nedsattserviceåtgärd TV-tittareför

sidan devidTV-företaget,innebärtext-TVandra attDen avtypen av
fyllerinformationssidortextadesänderTV-programmenvanliga separata som

ämnesområden,efterisamlade ut-Sidorna t.ex.TV-rutan. ärhela grupper
valmöjlighetTV-tittaren harväderinrikesnyheter,rikesnyheter, sport, enosv.

förmöjligtsådan information. Det ävenärdelgällerdet numeranär taatt av
olikaspelaellerknapptelefonsinmed hjälp attTV-tittaren annonseraatt av
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spel i text-TV.typer I samtliga fall kanav sändningen fleratas emot av
samtidigt.

För sända de textade sidornaatt används regel outnyttjat isom utrymme
TV-signalen, det s.k. bildsläckningsintervallet. I andra fall kan hel kanalen
eller delar sådan i anspråk. Dettas sändsav hämtas frånen dator ochsom en
förmedlas radio- eller trådsändning.genom

Textsändning detta gårslag till så visst antal sidorav att ett sänds cykliskt.
När den sista sidan har sänts, alltså sändningen den första sidan.upprepas av
Informationssidorna är numrerade och TV-tittaren kan välja önskad sida. För

kunnaatt text-TV dettata slagemot krävs särskilt utrustadav en mottagare
och dekoder. Vidare krävs knappsats för sidvalen Det beskrivnaen m.m. nu
slaget text-TV betecknas sökbar text-TV prop.av 19909l:l49som 125.s.

I takt med gamla TV-apparateratt bytts har ocksåut mot antaletnya
tillgångmed till text-TV ökat. I oktoberpersoner 1992 hade 60 procent av

svenska folket tillgång till text-TV, vilket innebär under de årentioatt senaste
200 000 hushåll årligen har skaffat sig text-TV. En genomsnittlig dag under
år 1992 tittade 32 text-TV-innehavarnaprocent text-TV. Den vanligasteav

sökt informationtypen årunder 1990av programsidan dagensvar TV-om
Av andelen tittare sökte 40 dennaprogram. tjänst medanprocent 17 procent

sökte inrikesrubriker och inrikesnyheter.

3.5 Sändningar för hörselskadade

Sändningar för hörselskadade bedrivs huvudsakligen inom för publicramen
service-företagens åtaganden enligt avtalen. Sveriges Dövas Riksförbund
SDR erhåller statsbidrag för produktion videogram för döva. Förav
budgetåret 199494 har 17,5 miljoner kronor anslagits till verksamheten. Av
anslagsframställan för budgetåret 199394-199596 framgår följande.

En del SDR:sstor visas bl.a. inom förav TV 2:sprogram nyhets-ramen
sändningar teckenspråk Nyhetstecken. Fr.o.m. 1993 sändsmars pro-

under fem minutergrammet varje vardag. SDR producerar också magasin-,
barn-, ungdoms-, kultur- och infonnationsprogram. Andra distributions-
möjligheter finns emellertid också. Hela programproduktionen distribueras

via videokassettert.ex. till dövföreningar, dövskolor, bibliotek m.fl. Det
tittandet hos dövföreningargemensamma dock iär avtagande. Den korta

aktualitetstiden för vissa medför vidare utlåningssystemet inteprogram att
alltid fyller sitt syfte. Under budgetåret 199495 räknar SDR med störreatt
delen dess videoproduktion kommer nå dövaav SVT:satt sändningar.genom
För fårnärvarande SDR någoninte frånersättning SVT for dessa program.
Av de döva utnyttjar 70 kontinuerligtprocent prograrntextningen och 95 pro-

det veckonyhetsprogramcent då sändes SVT prop. 1991922140som av
57. Av SDR:s anslagsframställan framgårs. vidare döva ungdomar tittaratt

på TV minst fem timmar dag.per 103
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synskadadeförSändningar3.6

för 1981:508lagenfrämst inombedrivssynskadadeförSändningar ramen
radiotidningar.om

radiotidning tillTillstånd sändatillstånd. äga-Verksamheten kräver att ges
nyhetstid-krävs docksändas. Detskallnyhetstidning attden somren av

principden i harochi veckanminstmed attningen kommer ett enut nummer
tillståndför skallutgivningstillfälletvåtusen exemplar attupplaga perom

kunna ges.
versioner, delsradiosändadels inlästa,radiotidning täckerBegreppet

RATSRAPS-metoden.enligtradiosända texter
två radiotidningar sändsvanligeninnebärmetodenförstnämnda attDen

90under varderaPl-frekvensernaformi kodadi veckan överfem nätter
90 minuter,maximal kapacitetharnormaltKassettbandet,minuter. ensom

spelas in. Detradiotidningen äraktuellavarvid densignalaktiveras enav
band.minutersanvända 110möjligttekniskt attäven

textmaterial ialltkorthetiRATSRAPS-metoden innebär attDen senare
datorer ochmed hjälputelämnasbildervissaendastsätteridatom avm.m.

Hosöverförs till mottaga-TV-sändare etern.ellerFM- mottagaren genomen
och dator.bestårläsutrustning mottagareerfordras enav ensomenren

i formRATS ellersyntetiskt tali formdå återges antingenkan avTexten av
påinnehåll överföraskantidningensSå helapunktskrift RAPS. gott som

teknik kandennatalutgåvor. Genom mot-inlästatidväsentligt kortare än
få bok-datorndel ochvillartikel han attvilkenbestämmabl.a. ta avtagaren

fått särskiltinteRATSRAPS-metoden har ännuord i denna.vissastavera
Göteborg-PostenDagblad,Gefle samtNyheter,spridning. Dagensstor

RATS-metoden.sig dockanvänderDagbladHelsingborgs av
radio-används förvidaretillsmedgett Pl-nätetSRkanDet attnämnas att

oktoberden 17yttrande dateratenligt05.0002.00 ochmellan kl.tidningar
regeringenavtalet medenligtBolagetTaltidningsnämnden. ärställt till1989

§.radiotidningar 7förskyldigt lämna utrymmeatt
verksam-Dennatelenätet.viaradiotidningarsändamöjligtDet är även att

inte helleromfattarLagenradiotidningslagen. post-dock inteomfattashet av
sådana tid-radio kanbenämningenTrotskassettidningar.distribution av

då stället lageniomfattastråd. Sändningarnasändasningar aväven genom
allmänheten.tillkabelsändningar1991:2027 om

sammanlagt1993i julifanns detTaltidningsnämndenfrånuppgiftEnligt
abonnenterdessatidningar. Av65fördelade prenumere-566 abonnenter7

tidningar168ochkassettidningar830på radiotidningar,6 568rade
RATS-metoden.enligt

verksamhetutgår förkronormiljoner100stödårligt statligt överEtt
radio-stöd tillstatligt1988:582förordningenförinomsker omramensom

ersättningstatlig151988:KRFSföreskrifternakassettidningaroch omsamt
taltidningar.vissautgivningför104 av



4 Den tekniska utvecklingen

4.1 Sammanfattning och slutsatser

Sannolikt kommer genombrott förett digitaltekniken inom TV-området under
andra halvan 90-talet. USA och Europaav siktar föra in digitalatt TV-
teknik med början 1994-1996. Det fulltär sannolikt den teknikenatt slårnya
igenom mycket snabbt de områden där fördelar och möjligheter är störst.

Först kommer digitaltekniken via satellit- och kabel-TV-nät. Marknätet
kommer med digitaltekniken, bl.a.senare Ävengrund frekvensbrist. iav
telefoninätet kommer digitala TV-sändningar etableras.att

Vad innebär förändringen

I dag denär signal0 överförs från TV-bolagetsom till tittaren analog.
Analog överföring utnyttjar elektriska signaler varierar kontinuerligt isom
förhållande till förändringar i bildinnehållet. Vid signalöverföringen utnytt-
jas i Sverige standard heter Phase Alternateen Linesom PAL.
Den digitaltekniken innebär° bildinnehålletnya återgesatt i fonn siffror iav

talsystem,ett nollor och ettor. Bilderna kodas och överförs i digital form
till TV-tittaren.

Digitala överföringsstandarder skall ersätta PAL ärsom under utveck-nu
ling.

Den grundläggande förklaringen till det kommande genombrottet eko-är
nomisk. TV-bolag och nätoperatörer möjligheterstora sänka distribu-ser att
tionskostnaden TV-kanal och distribuera flerper att TV-kanaler till hushållen.
När digitala överföringssystem används detär möjligt komprimera sig-att
nalen mycket kraftigt. Tack komprimeringstekniken detvare är till exempel
möjligt åttasända gångeratt fler TV-kanaler via befintlig satellit. De inve-en
steringar behövs hos den sändandesom är marginella i förhållande till den
väldiga kapacitetsökningen. Detta innebär sändningskostnadenatt TV-per
kanal Ävensjunker dramatiskt. via andra distributionsnät detär möjligt att
kraftigt sänka distributionskostnaden TV-kanal.per

Hur besparingar detstora kan kan frågabli varierar dock för olikaom nät.
För satellitdistribution kan besparingarna kanske bli 90 jämfört medprocent
dagens kostnader, för marknät kanske 50 procent.

Alla inser besparingspotentialenatt finns. Hur besparingar detstora kan bli
beror på flera faktorer, därför går det baraännu göra skattningar.att grova
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kom-mycketmed hjälpsignalendigitala görsKomprimeringen den avav
alltmerutvecklingensnabbadenbildkodningsmetoder. Det ärplicerade av

bildkodningsmetoderdessatilllettintegrerade kretsaravancerade att nyasom
utveck-harbildkodningsmetoderTV-distribution. Nyavidanvändaskannu

år.pålats senare
besparingar ärslag, hurallaberäkningar storaVärlden görsöver avnu

uppenbartså Detvidare.erbjudas och ärTV-tjänster kanvilkamöjliga, nya
svårtdetochförändring ärfasenförsta attibefinnervi storav enatt ossnu

det kom-teknikskiftet. Attkommandedetkonsekvensernaöverblickaatt av
tagits ochide första atthänt ärDet stegenklart. att processenär som numer

detta.bli medvetnabörjaralltfler om
står dock klara:Några saker

distribu-vidprisrassiktkonsekvensenblir stortTV-bolagen ettFör°
sändningskostnader ellersinasänka attväljakanTV-bolagentionen. att

ochutökasTV-utbudetTrendenkanaler. ärmed flerautbud attsittutöka
tilltar.TV-bolagenmellankonkurrensen

TV-bolagBåde ochtittareÖkad distributionsnät.olikamellankonkurrens°
Justdistributionsnät.nationellafleramellanvälja serkunna nukommer att
satellit kantidigare. Enrollfår änTV-satelliterna störredet ut enomsom

kabel-ochMarknäthemparaboler i Europa.småtillTV-kanaler160sända
telefoninätet.viaTV-tjänster kommer ävenfår ökad konkurrens.TV-nät

kommerTittarnakraftigt.ökakommerför TVSändningskapaciteten att-
flerblir detFramför alltTV-kanaler.många flerår erbjudasnågrainom att

digitalaMed deformer.i olikabetal-TVkanaler,avgiftsfinansierade nya
ellerkanal,sälja TVmöjligtblir det programdistributionssystemen perper

nisch-smalaefterletakommerprograinbolagKommersiella attminut.per
till dem.justTV-tjänstersäljaochgrupper

enskilde titta-denbehöverutsändadigitaltkunnaFör emot programtaatt
sintilltillsatsellersignaler,digitalakanTV-apparat enta emotsomenren
år,till 2010övergångstiderdiskuterasVärlden övergamla numottagare.

TV-hushållen lång tidTanken ärhartekniken attanalogaden ersatts.innan ge
TV-mottagare.tillbytasig att nya

bliövergångsperiodenkanoch nätoperatörerprogrambolag pro-bådeFör
analogbåde digital ochmedparallelltmåste skesändningarblemfylld. När

såteknik krävertillSkiftet storakostnaderna.många fallså iökarteknik, ny
problemkan atttillräckligasaknarföretaginvesteringar resurseratt som

sig.hävda
iuppenbartblev heltårfå inågra Europainomkommerdigital-TVAtt

SatellitesdesEuropéenneSociétésatellitbolagdå Luxemburgs1993början av
Även1995.TV-sändningardigitalamedbörjaplanerredovisadeSES att
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satellitnätoperatören Eutelsat, Västeuropasägt telebolag, vill snabbt börjaav
med digitala sändningar.

Arbetet med utforma europeiskaatt standarder för digital TV har bedrivits
med kraft. Den 10 septemberstor 1993 skrev 80 institutioner från 12 länder
på Memorandum of Understandingett MoU digitala TV-attsom anger
sändningar via satellit och kabel skall kunna år 1995. Intressentemastarta
bildar särskild organisation, Digital Video Broadcastingen DVB. DVB skall
utarbeta förslag till standarder och bereda för kommersiellvägen lansering av
digitaltekniken.

DVB samlar många intressenter; ministerier, nätoperatörer, leverantörs-
företag privata och publika TV-bolag.samt Sveriges Television, TERACOM
Svensk utvecklingsbolagetRundradio AB, Telia AB och HD-DIVINE AB

gåtthar in i DVB.
EU:s ministerråd fattade i juni 1994 beslut Gemenskapens politik iom

fråga digitala TV-sändningar. I resolutionen framhållsom betydelsen av
standarder möjliggör utvecklinggemensamma tjänster. Detsom ärav nya

viktigt tekniken för kryptering ochatt avkodning tillåter ochöppen rättvis
konkurrens, konsumenternas intressenatt skyddas och piratverksamhet mot-
verkas. I första hand bör harmonisk utveckling främjas frivilligaen genom
överenskommelser mellan marknadsaktörema. sådanaOm överenskommelser
inte kommer stånd,till eller det behövs för skydda fri konkurrens,attom
konsumentskydd eller andra viktiga allmänna intressen, bör åtgär-reglerande
der kunna tillgripas. Ministerrådet välkomnar Kommissionens avsikt att
underlätta standardiseringsarbetet, främja frekvensplanering förasamt att en
dialog med USA och Japan för uppnå världsomspännandeatt lösningar.

4.2 Digital bildbehandling

Bakgrund

Den digitala kompressionstekniken och de fördelar den kannya huvud-årge
förklaringen till det snabba genombrottet för digital TV. Vid själva överfö-
ringen TV-signalen, från programföretaget till TV-tittaren, detav möjligtär att
minska den överförda informationsmängden med 90över tackprocent vare
den teknik Dettaär innebärväg. kostnaderna förnya som nu att över-att
föra vanlig standard-TV-kanal kommer kunna sänkas dramatiskten att när
den tekniken helt slagit igenom.nya

Hur besparingar det kan frågakan blistora varierar fördock olika nät,om
understryker För satellitdistributionexperterna. kan besparingarna kanske bli
90 jämfört med dagens kostnader, förprocent marknät kanske 50 procent.
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mångakompressionsteknik möjlighet flerDigital sända TV-kanalerattger
förhållandemarginella ibefintliga överföringsnät. Extrakostnadema tillvia är

kapacitetsökningen. Därför de möjliga besparingarnaden väldiga är stora.
uppnå bådebesparingar nödvändigt dendessa det sänderFör är attatt som

den den digitala signalen hardigitala signalen ochden rätttar emot ut-som
måste Vidrustning. och digitala. massproduktion,Sändare mottagare vara

så digitalavärldsmarknad köpare, kommer de produkternamed nyaen som
TV-mottagare heller inte bli dyrare dagensbland sändare och änattannat

tekniken. Vissa bedömarebaseras den äldre analogaprodukter menarsom
borde kunna bli billigarede digitala produkternatill och med änatt nya

analoga produkter.dagens
flera för denfinns eller standarderFörutsättningen för detta detär att en

så skapas för de produkterna.TV-tekniken massmarknad kandigitala nyaen
massproduktion integre-förutsättningar för deväsentliga skapaDet är att av

köparens synvinkelför produkterna. Settkretsar behövs derade urnyasom
Dåenda standard. kanhela världen enigdet allra bäst ärär mass-om enom

nås. möjliga alternativmöjliga kostnad Andraproduktion och lägsta är att
Östasieneller skaparNordamerika, Europageografiska regioner,stora som

skapa heltenskilda mindre länder väljerstandarder. Om stan-att egnaegna
för produkterna i dessamycket hög deblir styckekostnadendarder nya

länder.
Övergången lång, sannolikt 10-15dock blitill digitaltekniken kommer att

bådemåste det gäller förutrustning bytasår, dagens analogaeftersom ut,
övergångstidenhushållen. Underhosöverföringssystem och mottagare an-

både digital teknik.vänds analog och
övergången digitala tekniken de bespa-till denförst efterDet storaär som

måsteövergångstiden, sändningar ske paral-blir möjliga. Underringarna när
många fall kostnaderna. Skiftetbåde ökar idigital och analog teknik,medlellt

så företag saknar tillräckligainvesteringarteknik krävertill attstora somny
minskade mark-kan blifå hävda sig. Konsekvensenproblemkan attresurser

utslagning.nadsandelar eller till och med

MPEGpicturesMoving expert group

vad denförhoppningardet funnitsbörjan 80-talet harSedan stora omav
År genombrott.1986 viktigtkomkompressionstekniken kandigitala ettge.

studio-överföra TV-kanal medlyckadessvenskaEn experter engrupp
sekund 34databitar34 miljonermed datahastighetenstandardkvalitet per

70 till 140 Mbits.Tidigare krävdesMbits.
Pictures Expert Groupi Movingstartade arbetetmitten 80-taletI av

för rörligglobal standard hurutarbetaMPEG fick uppdraget att ensom
tvåMPEG har bildatsdigitalteknik.överföras meddata skallbild, ljud och av
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internationella standardiseringsorganisationer: International Organization for
Standardization ISO och International Electrotechnical Commission IEC.
Det MPEG:sär uppgift fram standarderatt förta själva komprimerings-
tekniken.

När MPEG startade sitt arbete det uppenbart rörliga digitala bildervar att
får många olika tillämpningar i framtiden, TV-distribution traditionellt slagav

baraär dessa. Därför ingår det i MPEG:sen av uppdrag utveckla standar-att
der för tillämpningaräven i persondatorer. Framtidens persondatorer kommer

kunna fram rörlig bildatt bildskärmen,ta bildskärm ävensamma som an-
vänds för ordbehandling. När flera olika medier som stillbild och rörligtext,
bild kan användas tillsammans kallas detta multimedia.

Produkter baseras MPEG:s standarder kommer isom framtiden att
finnas bland i TV-bolagens distributionssystem,annat TV-apparater, video-

dekodrar, CD-spelareapparater, och persondatorer.

Skarpa och mobila TV-bilder

Med digital teknik blir det möjligt välja vilken kvalitetatt TV-bilden skallsom
ha hos tittarna och vilkaäven andra förutsättningar skall gälla vid mot-som
tagningen, mobil mottagning skallt.ex. möjlig.om vara

I europeisk systemstudie, utförts föregångareen till DVB, harsom av en
följande fyra alternativ lyfts fram:

HDTV skarp-TV för bildkvaliteten. Bildformatet- 16:9.är Den digitala
signalen inom kanal med bandbredden 8 MHz.ryms en
EDTV Enhanced Definition Television. Bilden0 beräknas motsvara
studiostandard. Portabel mottagning möjlig.är Portabel mottagning inne-
bär tittaren bara behöveratt sprötantenn sin TV-apparat viden mottag-
ningen. Den digitala signalen inom kanal med bandbredden 8ryms en
MHz.

SDTV Standard Definition Television.v Bilden beräknas dagensmotsvara
PAL-standard. Bildformatet 16:9.är Fyra SDTV-kanaler inomryms en
kanal med bandbredden 7 eller 8 MHz.

LDTV Limited Definition Television.0 Bilden beräknas video-motsvara
kvalitet. Tre LDTV-kanaler i kanal med bandbredden 7 eller 8ryms en
MHz skall kunna fordon i rörelse.om programmen tas emot av

Om de digitala överföringssystemen flexiblaär kan programbolagen välja
sända HDTV-kanal elleratt fyra SDTV-kanaler via 8 MHz-kanal.en Dettaen
teoretiska möjligheter låta bildkvaliteten förger enskildaatt variera,program

beroende För fotboll behöver bildenprogramtyp. bättre för nyhe-änvara
TV-mottagaren skallter. känna vilken signal tasav emot.som
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möjlig vid sändningarmottagning beräknas baraPortabel och mobil vara
sådana sändningar.fördel just vidmarknätetvia marknätet. Detta ger en

Överföringssätt4.3

överföringssättFyra

fyra överföringssättkommerTV-distribution till allmänheten använ-Vid att
ledfyra överföringssätten, detsista i deenbart det ledetbehandlasdas. Här

finns hos allmänheten.når fram till designalennär mottagare som

radiofrekvenser. Sän-via tilldeladeTV-signalen sändsMarksändningar.°
villa-Hushållen fångar signalen medmarkbaserade.dama är en egenupp

centralantenn.viaellerantenn gemensamen
Sän-radiofrekvenser.via tilldeladeTV-signalen sändsSatellitsändningar.°

Hushållenhushållen. hardirekt tillsatelliter och sänderplacerade idarna är
for mottagning.hemparabolantennen egen

huvudcentral och TV-signalenharVarje kabel-TV-nätKabel-TV-nät. en-
hushållen. Huvudcentra-från via kabel till de anslutnahuvudcentralsänds

allmärma telenätet.från satellitnät och detmarknät,TV-signalerhämtarlen
från kabel-ursprungligtsändsförekommerDet även utatt programmen

nätshuvudcentral.

från telefonstatio-principiTV-signalen sändstelefoninätet.allmännaDet-
går detteknisktRenttill telefonabonnentema.abonnentledningenvianen

för TV-distribu-kopparabonnentledningenbefintligaanvända denatt av
tion.

TV-sändningardigitalaFörutsättningar för

fyrateknik i dedigital över-vid införandevarierarFörutsättningarna av
föringssätten.

imarknätetDigital teknik

frånskifta analogdvs.i Europa,digital allmäntTVintroducerakunnaFör att
måste sannoliktTV-sändningar, Europateknik viddigitaltill genom-terrestra

förplanbesluta över-frekvensplaneringskonferens ochföra om enen ny
sådan konferens inom Inter-inkallasNormaltgången digital teknik.till en

i Europaövriga länderSverige ochdagITU. ITeleunionen ärnationella
planDennaså Stockholmsplanen.kalladefrån 1961 denplanbundna av en
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frekvensband och frekvenstilldelning föranger sändningar ochtenestra base-
analog teknik.ras

Europa saknar i dag strategi för övergång till digitala sändningar ien mark-
Svenskanätet. intressenter HD DIVINE AB förordar Europa genomföratt

frekvensplaneringskonferens 1997-1998 ien syfte bereda for digitalavägatt
sändningar i marknätet i Europa. Post- och telestyrelsen har inte tagit ställning
till detta förslag. Att ställning svårtta är Europanär inte gjortännu systemval

Telestyrelsen.anger

Övergångsproblem i marlmätet

En frågacentral hur självaär övergången till digital teknik i marknätet skall
klaras. Det oklartär ännu och i vilken omfattning det inom förom denramen
befintliga frekvensplanen går sända parallellt med digitalatt och analog teknik
vid övergången till digitaltekniken. HD DIVINE AB och Teracom Svensk
Rundradio AB hävdar det möjligt.är Post- ochatt telestyrelsen har inteännu
tagit ställning. I Europa helhet frågan inteär klarlagd.ännusom

Satelliter och digital teknik

Det finns planer hos satellitoperatörer i Europa Luxemburgs SES och tele-
förvaltningarnas Eutelsat använda frekvenser i frekvensbandetatt 11,7 till
12,5 GHz för digitala sändningar. Dessa frekvenser i dag tillär delarstora
outnyttjade. sändningarna skall riktas direkt till hushåll med satellitrnot-egen

Det fåfinns hindertagare. till digitalöver teknikmot att vid satellitsänd-
ningar. SES har aviserat digitala sändningarstart direkt till hushållen,av
möjligen redan 1995.

Telefoninät och kabel-TV-nät

Kabel-TV-näten har goda förutsättningar föra digital teknik. Den befint-att
liga infrastrukturen installerade kabelsystem tillåter digital teknik införsatt

höjer distributionskapaciteten till flera hundrasom TV-kanaler. För kabel-TV-
näten detär kommersiell fråga i vilken omfattning och hur snabbt denen digi-
tala tekniken skall föras in. I Europa kabel-TV-bolagenväntar standar-att
der och produkter skall bli färdiga. I USA har kommit längre, där finnsman
färdiga installationsplaneri de kabel-TV-bolagen.stora

För telefoninäten har det först blivit tekniskt möjligt sändasenare att
TV via den befintliga koppartråden till abonnentema. Det väsentligär för-en
ändring teknisktär möjlig tack den digitala kompressionstek-som vare nya
niken. Sedan 80-talets början har telebolagen planerat för byta befintligaatt
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fiberledningar. Med abonnentledningarabonnentledningar koppar motav av
många kompressions-TV-kanaler distribueras. Tack denfiber kan vare nya

fiberbefintliga abonnentledningar koppar konkurrera medtekniken kan av
vid TV-överföring.

Systemutveckling4.4

Bakgrund

digitala kostarfrån till framtidens TV-systemdagens analogabytaAtt oer-
världen. För Sveriges delmånga miljarder kronor, i helahörda belopp, tusen

till 70 miljarder kronor. IntressetTelevision beräknat kostnadenSverigeshar
pågår.också standardiseringsprocess Deför den system-är stort som nya

mångai decennier.leva vidareväljs kommer sedanstandarder attsom
i400 miljoner videoapparateroch cirka800 miljoner TV-apparaterDrygt

TV-överföringenanvänds vidbytas Devärlden kommerhela nätatt ut. som
eller byggasmåste kompletterasbytas ut, om.

utveckling. Omfattandeunderför digitala TV-systemStandarder är nu
tagit framflera leverantörer hargenomförts. Ochsystemstudier har proto-

tekniken fungerar.visar denatttypsystem nyasom
möjligt med digital-vad teknisktvisarsystembyggama ärDet är somsom

det finns fungerandebaserasstandardertekniken. De proto-attantassom
standardemaerbjuda vadverkligen kantypsystem anger.som

många hänsyn till beho-står problem. De skallinförSystembyggama ta
för mark-,vid systemvalmånga Samordning behövsintressenter.hosven

fråga tittarnassjälvklartelefoninät. Enkabel-TV- och ärsatellit-, nytta av
TV-hushållen.når Annarsdigitala TV-signalstandard för den somgemensam
för kunnaflerai fall ha TV-mottagareTV-tittarentvingas emotsämsta att ta

TV-kanaler.flera digitala

Digitala TV-system

huvudornråden; käll-fyraTV-överföring kan delasdigitalSystem för upp
signaltillgång påkontroll abonnentensvideo, ljud och data,kodning för av

modulation och kanal-multiplexeringaccess-CA,conditionalengelska samt
kodning.

Vad betyder begreppen

nollor ochoch ljud tillkodas videoKällkodning. Vid källkodningen
består ochnollorDatainforrnation redankomprimeras.däreftervilkaettor, av
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ettor. För enskild TV-kanal skapas därmeden flera bitströmmar, som var
och består nollor ochen ettor.av

Kontroll abonnentens signaltillgång.av De enskilda bitström-
för bild, ljud och data kan däreftermama förvrängas på engelska scramblas

så det enskilda TV-hushålletatt behöver återställa signalen för kunnaatt se
TV-kanalen. återställaFör signalenatt behövs särskild utrustning. Därmed
kan prograrnbolaget bestämma vilka hushåll får vilka signaler.som

Detta kallas engelska conditional CA. Med CA-system detaccess är
möjligt för programbolagen erbjuda avgiftsñnansieradeatt tjänster mångaav
slag.

3. Multiplexering. Vid multiplexeringen förs flera bitströmmar samman
till enda bitström. Det kan innebära bitströmmaren föratt video, ljud och data
för enda TV-kanal packas ien enda bitström. Det kan ocksåsamman inne-en
bära bitströmmar för fleraatt olika TV-kanaler packas i enda bit-samman en
ström.

4. Modulation och kanalkodning. Vid modulationen omformas bit-
strömmen till fysisk signal sedan sänds via kabelen eller radio.som

Betal-TV-System

Betal-TV-systemen förtjänar särskild uppmärksamhet. Många de digi-av nya
tala TV-tjänstema kommer betalas med avgifter.att I dag detär minoriteten

TV-hushållen har betal-TV-tjänster.av I framtiden beräknassom andelen öka
kraftigt och därmed ökar intresset för teknisktett detsystem gör möjligtsom

enkelt erbjuda betal-TV-tjänsteratt till alla TV-tittare. Här de vik-presenteras
tigaste betal-TV-tjänster skall kunna erbjudas med framtida CA-system:som

Abonnemang. Tittare köper° programkanal för given tid. Tillen en ex-
empel månad. Den enklaste tjänst.en typen av
Pay-per-view. Tittare köper- bara för den tid hanhon tittar.program som
Den tjänst kallas video demand faller inom dennasom kategori.on

Det finns flera olika alternativ for Pay-per-view:

Pre-booked pay-per-view° programme. Tittaren köper förhands-per
bokade eller serie förhandsbokadeprogram, en program.
Impulse pay-per-view° programme. Varje prissatt.per är Titta-program

kan köpa enskilda impuls.ren Varje tittare har i förvägprogram givits
kredit avtal med programbolaget.en Närgenom tittaren ser programmen

dras belopp från krediten och tittaren faktureras i efterhand.
Impulse pay-per-view minut.° Fungerar punktenper pris-som ovan men
sättningen tidsbaserad.är Samma minuttaxa tillämpas for alla program.
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för defini-så tillgängligt enbartkan utformasSystemet görsatt enprogram-
landet.användare i helaerad grupp

mogenhetsnivå tittaren. Programhoskopplas tillkanVarje program°
förskall inte visasför äldreavsett yngre.

fotbollsmatchtill exempelBlockeringen innebärsignal.Blockera att en-
fotbollsmatchen spelas.stad därjust i denhela landetsänds i utomut

fårför Europaföregående, intressevisati detEU har, attnämnts stortsom
företag kommerfruktarVadCA-standard. är attatt an-mangemensamen

hindra konkurrens.förCA-systemkontrollenvända attav

TV-mottagareFramtidens

TV-mottagare.framtidenskravtekniken ställerdigitalaDen nya

måstesignalerna. Dede digitalamåste klaraTV-mottagaren emotatt ta0
signalen demo-inkommandedenkan bearbetainnehålla utrustning som

dekomprimerar ochåterställer förvrängd signal,demultiplexerar,dulerar,
måsteutrustning kunnatill analog. Dennadigitala signalenomvandlar den

inkommer.standardsignalerhantera de som
avanceradmedkraftfull datorTV-apparatFramtidens är programvara.en-

tilläggstjänster,och radTV-kanalerhundratalshanteraskall kunnaDen en
visas,justnyhetsinslagstatistik detframexempel hämtatill att somom

TV-tjänster.interaktivaandraoch

utveckling. Deunderframtidens TV-mottagareför ärPrototypsystem nu
klararmarkera demultimedia just forbenämningenmarknadsförs under attatt

traditionella TV-mottagare.så mycket änmer
Science harof ComputerSwedish InstituteSICSsamarbete medI

visadesIDUNdemonstrationssystemtagit framTelevisionSveriges ett som
i januari 1993.

AllaTV-tjänster.fram följandeblandTelevision lyfterSveriges annat nya
fjärrkontrollen:åtkomliga med

och ljudvideo,stillbilder,blandningelektronisk tidning en textEn av-
Svenska Dag-Nyheter ellerDagensprincip skalli motsvara t.ex.som

elek-helhet. Dennaså bildarlänkade deolika delarnabladet. De är att en
ljud.innehåller bilder ochtext-TV äventidningtroniska motsvarar men

tillhelakan täckapågående Denna programmet,resuméEn program.av-
mål fotbollsmatch.alla iexempel en

frambeställakan i hemmetrosor Tittarenbeskäramed bil HurmekaHur-
information.önskad
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Rena utbildningsprogram, till språk.exempel i°

Interaktiva multimediaprogram laddas hårddisk.0 Dessamottagarensner
innehåller video och ljud.text,

I USA visade dataföretaget Microsoft och systernleverantören General
Instrument framtidens TV-apparat vid uppmärksammad demonstration ien
Las Vegas i april 1993. I USA de först visa detta offentligt.att Ivar upp
princip detär SVT och SICS visattyp i Sverige.systemsamma av som

Tittarens fjärrkontroll fungerar precis pekdon en Microsoftmus.ettsom
valde visa följande exempel.att

Titta baseballmatch, kontrollera själv ställningen mellan lagen,- be-en
ställ biljetter och titta statistik enskilda spelare, allt med fjärrkon-om
trollen.

Se musikvideo och skaffa samtidigt information artistens fan-club,- köpom
konsertbiljetter och CD.

Beställ börskursen i det bolag Du intresseradsenaste är- av.

Den tekniska grundbulten för allt det den digitalaär signalen följerattnya
standard. Därmed kan den finns i TV-mottagarenen be-programvara som

arbeta den inkommande infonnationen i signalen.
Många amerikanska och europeiska varje TV-apparat iexperter attmenar

framtiden kommer ha grundprogramvara ett operativsystemprogramatt en
används för själva TV:n. Grundprogramvaranatt styra basutbudsom ettger

tjänster tittaren, det tittaren redan i fårdag sin TV. Därtill kanav som av
varje TV-tittare själv köpa och installera tilläggsprograrnvara fåroch då ytter-
ligare tjänster. TV-mottagaren kan byggasäven med processorkraftut extra
och klarar då hantera avanceradeatt mer programvaror.

4.5 Digital-TV i överföringsnäten

Marknät

Marknätet i dag detär viktigaste distributionsnätet för TV. Marknätet har
räckviddstörst alla I Europanät. borträknat före detta Sovjetunionenav

finns cirka 175 miljoner TV-hushåll. hushållDessa får signal från marknätet.
Bara cirka 45 miljoner dessa har satellit-TV i dag. Förändringar förav
marknätet därförär särskilt betydelse.storav

För marknäten finns i dag befintliga frekvensplaner hur stonsom anger
frekvensutrymme bandbredd analog fårTV-kanal Det gällerta. ären som

7 eller 8 MHz. Europa har valt 7 och 8 MHz. digitalaI de TV-system som
underär utveckling planerar eller flera digitalanu TV-kanaleratt skallman en

inom bandbredden 7 eller 8 MHz.rymmas
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gårVid den systemutveckling det klar skiljelinje istartat attsom se en en
fråga. handlar och möjligheternaDet med modulationssyste-nyttanstor om
COFDM Coded Orthogonal DivisionFrequency Multiplexing ochmet

påsingelfrekvensnät engelska Single Frequency Networks-SFN. I Europa
intresset för COFDM och SFN medan USA hittills varit mindre in-är stort

tresserade.
Om det visar sig COFDM och SFN fungerar enligt de europeiska för-att

få dåhoppningama kan detta betydelse. Det kan innebära sändnings-stor att
kapaciteten i marknätet ökar dramatiskt, till uppskattningsvis 100 standard-

i land Storbritannien. kan jämföras med fem natio-TV-kanaler Detett som
nella TV-kanaler med analog teknik. De systemutvecklingsprojekt som nu
pågår måleti siktar visa visionen kan realiseras. Det har tillEuropa att att

utvecklingsbolaget HD DIVlNE AB.exempel
innebär digitala signalen sprids bär-COFDM den mängdöveratt ut en

vågor inom frekvensutrymmeflera hundra har bandbreddenett t.ex.som
bärvåg någonsedan modulationsmetod vid8 MHz. För varje enskild används

fråndataöverföringen. allvarligaste stömingama, till exempel analogaDe
då bärvågor. återståendemindrePAL-sändare, bara del dessa Destör ut en av

återställasfor bilden efteröverför tillräckligt med information skall kunnaatt
överföringen. Reflexer, upphov till spökbilder i analogtett system,som ger

mottagningsforhållanden med COFDM, före-kan bidra till bättrerentav anger
språkama.

flera olika alternativ alla innebärUSA förordar systemleverantöremaI som
bärvågdigitala signalen sänds via enda med bandbredden 6 MHz.denatt en

singelfrekvensnätdet särskilt förhoppningen kunna etableraI Europa är att
såsingelfrekvensnät fungerar TV-stimulerar intresset. Ett att sammasom

frånfrekvens alla sändare samtidigt, i land ellerkanal sänds ettsamma en
Sändningen synkroniserad. Fördelen med detta antalet TV-region. är är att

via öka dramatiskt. Med analog teknikkanaler kan sändas marknätet kansom
uppstårmåste frekvenser,närbelägna sändare utnyttja olika stör-annars

analog måste mångainnebär med teknik olika frekvenserningar. Detta att
for nationell täckning enda TV-kanal. Med SFNanvändas kunnaatt ge en

MHz-kanal i hela landet för klara nationellskall det räcka med enda 8 atten
Teoretiskt höjs tilltäckning, allt fungerar enligt förväntan. kapacitetenom

i länder Storbritannien eller Sverige.flera hundra standard-TV-kanaler som
bedömningen COFDM och singelfrekvensnätenslutligaDen görs närav

standard för marknätet.väljerEuropa
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Sändningar via marknätet i Sverige

Sverige har byggt landstäckande marknättre för analoganät TV-sändningar.
Det finns frekvensutrymme bygga ytterligare minst fjärdeatt landstäck-ut ett
ande distributionsnät.terrestert

Enligt utredningsbetänkandet Tekniskt för ytterligare TV-sänd-utrymme
ningar SOU 1994:34 kan omplanering få plats med tvåman genom nya
sändarnät, vilka nårdet 98närmare befolkningenav medan detena procent av
andra fåkan minst 85 befolkningstäckning.procent

Teracom räknar med det går skapa digitalaatt sändningssystematt som
bland kan erbjuda singelfrekvensnät.annat Det sådantär ett HD-system som
DIVINE utvecklar.nu

Det problemet vid övergång tillstora digitala sändningar övergångs-är
tiden. Under måstedenna både digitala och analoga sändningar ske samtidigt.
Och dessa parallella sändningar måste med största sannolikhet genomföras
inom för befintliga radiofrekvenser, avdelade för TV-distributionramen via
marknätet.

Teracom har genomfört frekvensplaneringsstudier möjligheterna attom
genomföra parallella sändningar med digital och analog teknik så kallad
simulcast i Sverige. Förutsättningen analogaär sändningar pågåratt i fyra
nationella och harnät, 98 befolkningstäckning.vart ett Ochprocents den övre
delen UHF-bandet utnyttjas inte kanalerna 61 till 68.av

Teracoms slutsats det bordeär möjligtatt sända minst digitalattvara en
kanal med 98 befolkningstäckning.procents

Dessutom torde ytterligare antal digitala TV-stationerett med begrän-mer
sad täckning kunna inrymmas.

Om två eller flera digitala TV-kanaler med rikstäckning skall kunna sändas
beror det UHF-kanalema 61 till 68 kan användas.om

Teracom med dessa förutsättningar kanatt minst fyra rikstäckandemenar
digitala standard-TV-kanaler inrymmas inom för den befintliga fre-ramen
kvensplanen. Utöver detta finns för ytterligare tolv kanalerutrymme som var
och har varierande befolkningstäckning.en

Teracom sändarennära beräknas de digitalaatt TV-kanalemaanger kunna
såmed kalladtas emot sprötantenn, placerad TV-mottagaren.är Dettasom

kallas portabel mottagning.
Teracom täckningsområdetäven för portabelatt mottagning kananger

utökas kraftigt. Om endast digital TV-kanal sänds UHF-kanal kanen per en
bättre erhållas.oömhet Det innebär bättre möjligheter till portabel mottagning
inom sändarens täckningsområde.

Enligt Teracoms bedömning kommer de digitala TV-systemen kunnaatt
användas i olika driftsmoder. Det innebär sändningarna kan omkonfigure-att

under löpande drift. Om omkonñgureras så färresystemet databitarras att
används för bildinformation och fler för felskydd så blir det nödvändigt att
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mottagningsförutsätt-i gengäld förbättrasantalet TV-kanalerreducera men
för fyra standard-TV-kanaler, kansänds. ställetför de kanaler Iningarna som

två sändas med signal. Ju signal,eller TV-kanaltill exempel oöm oömmeren
täckningsområde for portabel mottagning.desto större

finns naturligtvis uppenbaraprogrambolag sänder via marknätetFör som
konkurrensfördelarmottagning.med portabel Detfördelar gentemot pro-ger

för-distributionsformer saknar dessaandragrarnbolag använder somsom
delar.

bli möjligt etableraockså det skallde tvivlarfinnsDet porta-attattsom
konkurrenskraftig lösning. Enskala, detmottagning ibel ärattstor aven

möjligheterna med portabelKabel-TV ABSvenska sägerdessa är attsom
Även såmöjligt finnsmåste teoretisktbevisas. detmottagning först ärom

Svenska Kabel-försvårar mottagning,portabelstörningarandra menarsom
utveck-standarder undermed deförsta kommer ärAB. EttTV som nusvar

ling i Europa.

Satellitnät

digitala transmissionssy-deoch USAiSatellitbolagen Europa provar nu nya
många kanaler kangår tekniken, hurfor denfor gränsenattstemen nyase var

bildkvalitet.vilkenoch medöversändas
nyckelfråga. intresseradeTV-bolagentransponder ärKapaciteten är enper
låg kostnad.TV-kanaler tillsända flerkunnaattav

satellit,16 transpondrarII-serien harTV-satelliter EutelsatEutelsats per
Eutelsat sänder iflesta fall 36 MHz.transponder i debandbredden ärper

Signalen kantransponder i dag.TV-kanalnormalfallet analog emottasperen
täckningsområdet.inommed hemparabol

Såkapacitetsökningen möjlig. härmultiplexeringsteknikenDet görär som
digitalomvandlig. Fleragår TV-signalengår analogatill: dendet Först genom
bitström och länkasdärefter i endaTV-kanaler packasdigitala uppsamman en

många TV-kanalertransponder kan därmedViatill transpondem. samma
imed hemparabolSignalen kanöversändas till hemparabolen. tas emot en

täckningsområde satellitens sändnings-där60 till 80 centimeter istorleken ett
minst 49 dBW.effekt EIRP är

satelliter, de utrustade med 18enda SESBrittiska studier äratt en avanger
500 LDTV-kanaler.SDTV-kanaler eller cirka144transpondrar, kan sända

satellitens ordinarie täck-hemparabol inommedSignalerna kan emottas
ningsornråde.

sändningarbörja med digitalai början 1993 sin planSES redovisade attav
sig tidsplanochEfter detta utspel har Europa1995. svängt enat om ennu

SES efterlyst.ligger i linje med vadsom
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SES siktar tvekan på bliutan Europas ledandeatt satellit-TV-bolag. SES
planerar ha stycken TV-satelliter i drift årsex 1996, med drygt 100 trans-
pondrar och därmed teoretisk kapacitet sända 500över digitalaatt standard-
TV-kanaler. De satellitema placeras i banposition 19,2sex grader öst.

Teleförvaltningarnas satellitbolag Eutelsat planerar snabbt börjaatt med
digitala TV-sändningar. 1994 skall digitala sändningar till kabel-TV-näten

År 1996 skallstarta. sändningar Äventill hemparaboler Eutelsatstarta. pla-
bygga kapacitet för sända fieranerar hundraatt digitalaupp TV-kanaler.

Eftersom SES har placerat sina satelliter i enda banposition blir det tek-en
niskt möjligt flera hundraatt ta TV-kanaleremot med enda hemparabol fören
huvuddelen Europas TV-hushåll. Eutelsat planerarav erbjuda det samma.

Kabel-TV-nät

De amerikanska kabel-TV-bolagen går i det gällernär digital-TVspetsen i
kabelnäten. De kabelbolagen harstora redan valt och leverantörer.system I
Europa planerar de kabel-TV-bolagen föratunga in digital-TV.

Tele-Communications, Inc TCI, USA:s kabelbolagstörsta med cirka nio
miljoner abonnenter, har beslutat digital-TV-sändningarstarta första halvåret

Även1994. Time Warner Entertainment, USA:s andra kabel-TV-bolag med
cirka sju miljoner abonnenter, har beslutat föra in digitaltekniken.

Sju amerikanska kabelföretag har gjort systemval utrustning för digitalaav
kabel-TV-sändningar. TCI och andra kabelbolag har skrivit avsikts-sex en
förklaring, så kallat letter of intent,ett med innebörden de kommer be-att att
ställa 1,8 miljoner abonnentdekodrar för digital-TV. TCI försvarar ensam en
miljon dessa. Denna avsiktsförklaring startskottetav är för digital-TV i de
amerikanska kabel-TV-näten. Varje abonnent måste nämligen medutrustas en
sådan digital abonnentdekoder. För kabel-TV-bolagen handlar det storaom
investeringar, inköp för cirka fem miljarder kronor.

dagI kapacitetenär i TCI:s kabel-TV-nät i normalfallet 50 till 70 TV-
kanaler.

Vid uppgraderingen höjs kapaciteten till 108 TV-kanaler. I 70 kanalernaav
sänds analoga signaler. I de kvarvarande TV-kanalema sänds digitala signaler
och i sådanvarje kanal tio stycken digitala TV-kanaler i princip hållersom
videokvalitet eller fem stycken kanaler klarar vanlig standard-TV-som
kvalitet.

TCI planerar sända digitala signaleratt i till tio kanaler, det vill sägasex
maximalt 60 till 100 digitala TV-kanaler.

Först på sikt, alla hushållnär kan digitala signaler,ta kanemot kabelbo-
lagen avsluta de analoga sändningarna.
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kapaciteten cirka 500maximalateoretiskt dendigital teknikMed är, sett,
frekvensutrymme för 108disponerarkabelnätTV-kanaler istandard ett som

TV-kanaler.analoga
digital-sändningar medKabel-TV AB medSvenskaSverige räknarI att

övergången skall avslutadår 1996 ochskall börja i kabelnätenteknik att vara
beräknarTelia AB,Kabel-TV AB ägtår 2006. Svenskaomkring attav

uppgåfår till 000 kronordrygt ldigitalteknikennätinvesteringama i per
dekoder beräknasför digitalhushåll. kostnadenDärtill kommeranslutet som

enhet.uppgå 500 kronortill cirka 1 per

telefoninätetPublika

video tillerbjudaintresserademyckettraditionella teleoperatörema är attDe av
sina abonnenter.

två viktigastemåste Detelenäten byggastekniskt klara dettaFör att om.
frångår telefon-ledningabonnentledningen, denförändringarna är att som

Även lokala televäx-kapacitet. demåstetill abonnenten, störrestationen
överföra video kräver änmåste få kapacitet. Atthögre utrymmelama mer

telefoni.vanlig
höjas.skallabonnentledningtenkapaciteten ialternativfinns flera närDet

användsabonnentledningen kopparbefintligadenalternativEtt är att av
kallat Asym-installeras. EttTV-överföringfördigitalt systemoch systemett

underdetta. SystemADSL klarar ärSubscriber Line ut-Digitalmetrical
baraADSL kanför ADSL. Medstandardhar beslutatUSAveckling. anta

kopparledningen.få överföras vianågra TV-kanaler
kopparledningenbefintligahela denalternativ byta motEtt är att utannat

kraftigt ochhöjasabonnentledningenDå ikapacitetenfiber. kanoptisken
telefoni,teletjänsterutbuderbjudas brettkantelefoniabonnentema ett av

Broadbandtjänst kallasbildkommunikation. Dennaochdatakommunikation
Network B-ISDN.DigitalIntegrated Services

abonnentledningenhuvuddelenmöjlighet bytatredjeEn är utatt avav
någramed hundrasträckan,den sistañberledning, meterkoppar mot men

koppartråden. sådanMed lös-behållstelefonjack,abonnentensfram till en
För-TV-utbud till tittarna.överförabli möjligtberäknas detning ett stortatt

hela denblir billigare bytadetalternativ ändetta tredjemed är att utdelen att
ñberledning.kopparledningenbefintliga mot

ATM-växlarkallasvideoöverföringklararväxlargenerationEn somavny
teletjänsteröverföraklararväxlarTransfer Mode. DessaAsynchronous att

ATM-växlar klarardet innebär över-på datahastigheter,högabaseras attsom
På lång vanligasikt skalloch video.datakommunikationtelefoni,föring av

brett utbuderbjudasATM-baserade kunnaviatelefoniabonnenter nät ett av
bildkommunikation.ochdatakommunikationtelefoni,teletjänster
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Företagen viktigär kund för dessa tjänster.en Under andra halvan 90-av
talet introduceras sannolikt ATM-nät kan användas föräven hushållenssom
bildkommunikation. Men det sannolikt årtar antal innanett ATM-nät kan få
bred spridning.

Tidigare planerade de stora nätoperatörema upphandla ATM-växlar i
mitten 90-talet. Men efter det dataindustrinav beslutatatt välja ATMatt som
standard i lokala datanät beslöt, under våren 1993, 11 nätoperatörer i Europa

upphandla ATM-växlaratt under 1993 och provtrafik mellanatt växlarna skall
starta 1994.sommaren

I Sverige har Telia AB beslutat modernisera sitt publika telefoninät så att
det i slutet 90-talet tekniskt blirrent möjligtav börja erbjudaatt interaktiva
TV-tjänster. Ofta används video demand övergripandeon uttryck försom de

interaktiva TV-tjänstema. Videonya demand innebär abonnentenon kanatt
beställa hem önskad video någramed knapptryckningar.

Telia kommer inleda begränsadeatt försök med video demand underon
hösten 1994.

4.6 Standardisering

Utveckling standarderav

Beslut digitala TV-standarderom väntas de åren.närmaste De utarbetas i
internationella och regionala standardiseringsorganisationer.

På det globala planet står Moving Pictures Expert Group MPEG och
Internationella Teleunionen ITU i centrum.

MPEG för fram standard foratt ta densvarar digitala signal sändarensom
skall sända och skallmottagaren MPEG harsom motta. tidigare beskrivits.

ITU har två organisationer huvudsakligen försom standardiseringsvarar
överforingssystemen, förav överföringsystem den digitala informationen,av

från sändare till mottagare.
ITU-R tidigare CCIR Comité Consultatif International des Radiocom--

munication for Standardisering vidsvarar TV-distribution via marknät och
satelliter. ITU-T tidigare CCITT Comité consultatif international télé--
graphique téléphoniqueet för Standardisering för publikasvarar telenät och
kabel-TV-nät.

I november 1991 besluttogs Standardisering digitalom ITU-systemav av
R. En tidsplan För denantogs. länder tilldelat varjegrupp TV-kanal 6som
MHz i sina nationella frekvensplaner för marknätet skall förslag till digital
standard klar 1995. Knappt hälftenvara världens 800 miljoner TV-appara-av

finns i länderter valt bandbredden 6 MHz i sina frekvensplaner.som De vik-
tigaste länderna USA,är Japan och Kanada.
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8valt 7 ochdevärlden,länder iövrigaförbeslötITU-R även somatt
1998.föreklartstandardtillförslagskallfrekvensplanensinaiMHz vara

linje.tidpunkt EuropasdennavidDetta var
för TV-tjänsterstandarderdigitalaframpågår förarbeteITU-T att taInom

kabel-TV-nät.ochtelenätetpublikai det
harbredbandsnätidigital-TVförrekommendationerpreliminäraFlera

mul-HDTVochTVdistribution samtblandgällerDettagits fram. annat av
Målet rekommen-interaktiva. ärtjänster attdessa ärFleratimediatj änster. av

år 1996.klaraskalltjänsterför dessadationer vara
årnågotfärdiganormalfallet kunnaibrukar senare.Produkter vara

Europa

gällerdeti närstandardiseringsorganisationer stan-centrumstårI Europa tre
Tele-informationsteknologi. Europeanochtelekommunikationerfördarder

Européen de Norma-ComitéETSI,InstituteStandardscommunications
ElectroteqniqueNormalisationdeEuropéenComitéochCENlisation

kommer ersättaorganisationerfrån attdessaStandarderCENELEC.
EGframtiden.slag iolikabranschstandarderellerstandardernationella av

istandardiseringsorganofficiellaorganisationerdessautpekathar tre som
Europa.

ochETSImellansamarbetetdigital TVför ärstandardgällerdetNär
ETSI harbetydelse.central ettEBUUnionBroadcasting sam-European av

gällerdetEBUUnion attBroadcasting närmed Europeanarbetsavtal
bildatharoch EBUETSITV-distribution.ochfor radiostandarderutveckla

samarbete.för dettaJTCCommitteeTechnicalJoint
harkabel-TVsatelliter. Förochför marknätstandardiseringforCJT svarar

CENELECochbåde CJT ansvar.
telefoninätet.publikaför detstandardiseringenforETSI ansvarar

organisa-sannoliktkommerstandardiseringsprocessenroll icentralEn
iDVB justbildatharEuropaha.DVBBroadcastingVideo attDigitaltionen

in-snabbtstimuleraochTV-standarder ettdigitalautvecklasnabbtsyfte att
september10denbildadesDVBTV-tekniken.digitaladenförande nyaav

viaTV-sändningardigitalaförETSstandardeuropeiskpreliminär1993. En
år 1993.i slutetklarkabelnätochsatellit- avvar

Nordamerika

råd-år 1987FCCCommission ettCommunicationsFederalskapadeUSAI
marknät.för USA:sTV-systemtillforslagskall nyttettgivande georgan som

rådgivan-DetService.TelevisionAdvancedkallasTV-systemetDet nya
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de heter Advisory Committegruppen Advanced Television Serviceon
ACATS. Enligt den ursprungliga planen skulle ACATS lägga förslag så att
FCC kunde sittgöra slutliga val för marknätetsystem första halvåretav 1993.

Förseningar har gjort FCC beslutaatt väntas det TV-systemet förom nya
marknätet i slutet år 1994 eller årunder 1995.av

FCC spelar central roll vid val standarden digitalt TV-systemav iav
Nordamerika FCC ingetär standardiseringsorgan.men FCC spelar sin roll i
kraft sin roll federal myndighetav med för hursom radiofrekvensemaansvar
används.

Det val FCC gör för marknätetsystem blir sedanav amerikansk standard.
I denna deltar Society of Motion Pictureprocess Television Engineers
SMPTE och American National Standards Institute ANSI, det nationella
amerikanska standardiseringsorganet.

Enligt svenska bedömare detär sannolikt Nordamerika kommeratt för-att
söka få andra länder har den analoga amerikanskasom TV-standarden
NTSC välja denatt amerikanska digital-TV-standarden.nya Knappt hälften

världens cirka 800 miljoner TV-apparaterav finns i länder valt NTSC.som

Tillämpning standarderav

Europa

EU planerar spela mycket viktig roll vid införandeten digitaltekniken iav
Europa.

EU:s högsta beslutande ministerrådet, enades i juniorgan, 1993 om en
handlingsplan syftar till införaatt avanceradesom televisionstjänster i
Europa. Enligt handlingsplanen skall övergång till bredbildsfonnat främ-en
jas. Detta skall ske ekonomiskt stöd tillgenom programproducenter och TV-
företag sänder i bredbildsfonnatsom oberoendeprogram sändningarnaav om
har högupplösningsstandard 1250 linjer eller normalstandard 625 linjer.

Vid tillfälle beslöt ministerrådetsamma direktivet 9238EGatt om an-
tagande standarder för satellitsändningar,av skall revideras. EG-komissionen
lade i november 1993 fram förslag till direktiv,ett helt detersätter tidiga-som

direktivet.re
Det direktivet skall gälla för TV-sändningarnya i bredbildsfonnat, obe-

roende de sänds via satellit, kabelav ellerom i marksändningar. För TV-
tjänster i normalstandard tillämpar inte helt digitalsom teknik skallen an-
tingen tillämpas sändningssystemet D2-MAC eller analogtett system ärsom
förenligt med de nuvarande sändningssystemen PAL eller SECAM. För
HDTV-tjänster inte helt digitalaär skallsom sändningssystemet HD-MAC
användas. Helt digitala tjänster, oberoende de i bredbildsfonnatär ellerav om
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standardiseratsharsändningssystemanvändaskallnormalbredd, ett avsom
standardiseringsorgan.europeisktett

harockså alla TV-mottagareföreskrivsdirektivförslaget attI somnya
standardiserat anslut-försedda medskall17 ettbildruta änstörre tum vara

marknaden.avkodareslagtill allaanslutasde kanningsdon gör att avsom
föreslåsbredbildsformatiTV-programKabeldistributörer varaemottarsom

format.i dettavidaresändaskyldiga att programmen
1994.under höstentidigastdirektivetBeslut väntasom
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5 YGL och TV-direktivet

5.1 Inledning

Jag har i mitt förra betänkande Lagstiftning satellitsändningar TV-pro-om av
SOU 1992:31 redogjort förgram den internationella radiorätten s. 33 ff.,

grundlagarna s. 51 ff. för de europeiskasamt överenskommelsema på TV-
ornrådet s. 113 ff.. Jag kommer därför endast häratt översiktligge en
beskrivning YGL och TV-direktivet.av

5.2 YGL

Allmänt

Yttrandefrihetsgmndlagen YGL började gälla den 1januari 1992. Den inne-
bär konstitutionelltatt ett nytt skydd for yttrandefriheten i ljudradio, televi-
sion, ñlmer, videogram och ljudupptagningar har kommit till. Vidarem.m.
har vissa mindre ändringar i tryckfrihetsförordningen TF och regerings-
formen RF skett.

Den grundlagen bygger pånya grundsatser TF. Detsamma innebärsom
bl.a. principernaatt censurförbud och etableringsfrihetom blivit gällande

helaöver det moderna massmedieområdet. Endast i fråga användningenom
radiofrekvensspektrum harav etableringsfrihet i tryckfrihetsrättsligen mening

inte kunnat införas. Vidare kan i fortsättningenäven förhandsgranskning ske
filmer och videogramav skall visas offentligt. Isom övrigt har de tryck-

frihetsrättsliga principerna och källskydd,om begränsningensamansvar av
möjligheterna till kriminalisering särskild rättegångsordningsamt med tillgång
till jury fått sin motsvarighet i YGL.

YGL medger i större utsträckning TFän det meddelasatt närmare före-
skrifter i lag. Jag kommer här redogöra för tvåatt bestämmelser i YGL som
är betydelse beträffandestorav möjligheten i lag meddela föreskrifteratt om
trådsändningar trådlösaoch sändningar.

Trådsändningarna 3 kap. 1 § YGL

Enligt 3 kap. 1 § första stycket tillförsäkras varje svensk medborgare och
svensk juridisk rätt sända radioprogramattperson tråd. Detta innebärgenom

det inte längre fåratt ställas något krav tillstånd för sändaatt tillprogram
allmänheten tråd. I andra stycket föreskrivsgenom följande:
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meddelasi lagdetintehindrarstycketförstaföljer attfrihetDen avsom
vissaförnätinnehavareförskyldighet utrymmefråga attföreskrifter i geom

intresseallmänhetenstillmed hänsynbehövsdetutsträckningi denprogram
sändningfortsattingripandenellerupplysning motallsidigtillgång till omav

ellerbilderpomografiskavåldsframställningar,inriktasutbudett somav
folkgrupp.hets mot

föreskriftermeddelai lagmöjlighetstycket attandra öppnasGenom en
etableringsfriheten.inskränkninginnebärakan sägas avensom

förmedlaförplikta nätägarelag attmöjligtdetförstadet att enFör är genom
kostnadsfrisådanlagstiftaockså möjligtDet attsändningar. är envissa om
l99091:64vidareregler segällandeenligtskall finnas prop.kanal nusom

115.s.
ingripandenlagföreskrifter motmeddelatillåtetdetandra omdet attFör är

pornografi eller hetsvåld, motinriktasutbudsändningfortsatt ett somav
kunnasändningsförbud börvitesförelägganden ansesSåvälfolkgrupp. som

bestämmelse.dennaenligttillåtliga
YttrandefrihetsutredningensbyggeringripandenBestämmelsen om

dåoch den1983:70SOUyttrandefrihetenVärnabetänkandetiförslag
kabel-lokalaföransvarighetlagen12ochi 11regleringengällande om
kabel-i 16 §innehåll finnsmotsvarandebestämmelse nuEnsändningar. av

undan-grundlagsförslagi sittförordadeYttrandefrihetsutredningen enlagen.
syftemedföreskrifter attmedgeskulletrådsändningarförtagsregel som
ensidigtutbud ärsändningfortsatt ettingripanden sommöjliggöra mot av

Enligtskildringar.pomografiskaochvåldsframställningarinriktat
våldskanaler.ochetablerandetmotverkaavsikten porr-utredningen avattvar

riktasingripandenkundemetodenvaldamed denframhöllUtredningen att
renodlathardokumenterat sättprogramdistributörer ettendast sommot

1983:70SOUpomograñnvåldet ellerexploatering s.förutbudsina aven
f..113

infördeskabelsändningarlokalaföransvarighet en10571985:lagenI om
Be-förordat.hadeYttrandefrihetsutredningenliknade denbestämmelse som

såvälhjälpmedfår skedå ingripandenfalldeemellertid avstämmelsen anger
före-Yttrandefrihetsutredningendemedtillfällenupprepadeorden avsom

framgårbehållits ochharordvalpå. Detta avinriktad nuensidigtslagna
Justitie-talandomstolframgår bl.a.kabellagen att avkabellagen. Av16 §

förbudsändningsverksamhet motbedrivermeddela denfårkanslern som
tillfällen har säntsupprepadevidsändningsådanidetegensändning om

hetsellerbilderpomograñska motvåldsskildringar,innehållitsomprogram
våldsskildringar.inriktatensidigtvaritutbudetellerfolkgrupp om

kabel-lokalaföransvarigheti lagenbestämmelsenursprungligaDen om
betänkandetiMassmediekommitténförslageftertillkomsändningar ett av

298:följande s.anfördeKommittén1984:65.SOUkabelochsatellitVia
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Vid bedömning kanaler meden inriktadeav på våldsframställ-program
ningar pomografiskasamt skildringar måste vårenligt mening hänsynman ta

såvältill omfattningen karaktären inslagen.av Visom delar yttrandefri-
hetsutredningens uppfattning kanaler fåttatt ensidig inriktning påsom en
framställningar slagnämnt skall kunna förbjudas.av Samtidigt vill under-
stryka pådetatt motsvarande finnssätt anledning ingripa kanaleratt därmot
vålds- och inte lika dominerandeärporrprogram har avsevärt grövremen enÄvenkaraktär. ensidig inriktningutan diskuteradeen prograrninslag bör
alltså vidarespridning kanaler kunna förbjudas.av

Av denna anledning tillkom orden upprepade tillfällen. Kommittén före-
slog inte heller kanaleratt vid upprepade tillfällen innehållitsom inslag med
hets folkgrupp bordemot vidarespridas.

Vid behandlingen förslaget hävdade Lagrådetav syftet med bestämmel-att
förhindra den skadaattsen kanvar uppstå sändningarsom slagom av samma

får fortsätta. Ingripanden med anledning överträdelser vidav upprepade till-
fallen borde enligt Lagrådet även ske med beaktande äldre överträdelserav

tidigareprövats i slagsom förfarande bet.samma 198586:KU7.av Bil. 2 s.
42. Konstitutionsutskottet anslöt sig till kommitténs och Lagrådets förslag

anförde det krävdessamt att en betydandeatt del sändningarna innehöllav
skildringar slagnämnt för kanalen skulleav att ensidigt inriktadanses som
bet. 198586:KU7 13.s.

Förarbetena till YGL och nuvarande kabellag hänvisar väsentligen till vad
tidigare gällt enligt kabelansvarighetslagensom prop. 199091:64 115s.

199192:53samt 42 ff.prop. s.
Av vad får följasagtssom med -nu fortsattattanses sändning ettav- -

utbud inriktas på våldsfrarnställningar,som pomograñska bilder eller hets
folkgrupp. såvälmot upprepade sändningar sådanamenas av program som
renodlade vålds-t.ex. eller pomograñkanaler.

Ingripandemöjlighetema trådsändningamamot begränsas föreskriften iav
3 kap. 3 § bl.a. hänvisar till RF:ssom proportionalitetsprincip.

Jag kommer i minaatt överväganden diskutera bestämmelseen mot-av
svarande innehåll i 16 § kabellagen, avsnittsom 14.5.se

De trådlösa sändningarna 3 kap. 2 § YGL

I 3 kap. 2 § första stycket YGL föreskrivs rätten sändaatt ljudradio-att och
televisionsprogram till allmänheten sätt trådän fårannat reglerasgenom

lag innehåller föreskriftergenom tillståndsom och villkor förom sända.att
Härav har bl.a. följaansetts framöveratt staten även får träffa avtal med
public service-företagen prop. 199091:64 116.s.

Lagrådet hade synpunkter bestämmelsens utformning och anförde bl.a.
a. 209 f.:prop. s.
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något längresigtänkaför sigi ochkanlagrådets meningEnligt enman
vid frekvens-skall tillämpasprinciperdegrundlagenikonkretisering somav
tilldelningvilkagrunderskrivas inkunnaSå skulle här avfördelningen.

frekvenssåsom ingen ärfåskallexklusivt vägras attrundradioförfrekvens
intefrekvensensöktadenfinnsanledninggrundad attantaattledig eller att

fastläggakunnaskulleVidaresökanden. ramutnyttjas enkommer manatt av
sändningstillstånd skallellerfrekvenstilldelningvilkamedvillkor,för de

ochsändningstidsändarstyrka, utnytt-frågaexempelvis iförenas,kunna om
förfrån börjanredan utrymmetgrundlagenskulle iPå dettajandegrad. sätt

in.fördelningsförfarandet snävasilämplighetsövervägandenallmänna

frekvens-lagstiftningenaviseradei denfrånLagrådet utgick omatt man
tills2 §i 3 kap.detLagrådet föreslogfrågor. attdessafördelningen tog upp

änsättradioprogramsända annatRätten genomskulle attvidare attanges
tillstånd villkorochföreskrifterinnehållerlagfårtråd regleras omsomgenom

ellerregeringenVarkentillståndsgivningen.förgrundernasändaför samtatt
delen.i denLagrådets förslagföljderiksdagen

före-ansåg deninte1501991:107 attSOUFrekvensrättsutredningen s.
tekniskatillanknytningen rentdengrund näraregleringen,slagna av

efterföljandei denhellerIntegrundlag.iinlämpadförhållanden, att tasvar
Vid lag-förslag.sådantnågotlämnadesl99293:200prop.propositionen

inomskeddeövervägandenLagrådetupplystes attrådsföredragningen om
någotfrånLagrådet göraavstod atthäravbeaktandeMedregeringskansliet.

392.frågan a.iuttalande s.prop.
avsnittöverväganden,allmännafrågan minaibehandlakommerJag att

tillståndsprövningen.förGrundemarubrikenunder12.8

TV-direktivet5.3

Allmänt

tillämpasbörjadeEES-avtalet attundertecknandet somhar,Sverige avgenom
89552EEGTV-direktivEG:sfölja omåtagit sig1994,januari attlden

lagarmedlemsstaternasifastställtsbestämmelservissasamordning somav
television.försändningsverksamhetutförandetförfattningarandraoch avom

Även ko-allmänheten.föravseddaTV-sändningarreglerarTV-direktivet
Ljud-regelverk.dettaomfattasbetal-TV-kanaler,sändningar, avdade som

inte.däremotberörsradiosändningar
EFTA-såväl EU-tillförhållandeSveriges somreglerarTV-direktivet

iförpliktelsernågraländernaåläggs inteSchweiz. Däremotländer utom
länderenbart iavsedda emotatt tassändningar ärsådanafråga somom

EFTA.ellerEUutanför
land därfrån dethandutgår förstai att program-ansvarsreglerDirektivets

direktivetsmedenlighetisändningarna ärtillskallsitt atthar sätebolaget se
EU-land,ibaseratinteprogrambolaget är etthand,andraIbestämmelser. om
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YGL och TV-direktivet

det EU-land genom EES-avtaletansvarar EFTA-landäven upplåtitsom
frekvens, upplänk eller satellitkapacitet.

Direktivet innebär rapporteringsskyldighet till EG-kommissionenen deom
åtgärder vidtagits för implementera direktivetssom att regelverk i den natio-
nella lagstiftningen och utvecklingen detnär gällerom kvotbestämmel-t.ex.
serna.

Direktivet innebär vidare åtagandeett eftersträva enhetligatt tolkningen av
EG:s regelverk. I EU:s medlemsländer har de nationella domstolarna skyldig-
het inhämta ochatt sig efterrätta tolkningsbesked s.k. preliminary ruling

EG-domstolenfrån i frågor principiellav natur.
För pågårnärvarande översyn TV-direktivet.en av

Huvuddragen i direktivet

I TV-direktivets inledning dess uppgiftatt är medgeanges och säkerställaatt
övergången från nationella marknader till produktions- ochen gemensam
distributionsmarknad för TV. Enligt den grönbok Com [84] 300 före-som
gick direktivet det förutom skapaattvar marknad for dennaen gemensam
viktiga ekonomin också viktigtgren underlättaav att TV-sändningar över

förgränserna utnyttja deras integrerandeatt effekter. Detta skall uppnås
harmonisering lagstiftningengenom i medlemsländernaen av TV-ornrådet.

I direktivet framhålls också 1950 års Europarådskonvention mänskligaom
rättigheter central och särskilt dess artikel 10som yttrande- och informa-om
tionsfrihet. Vidare nämns samtidigt de regler medger får beslutaattsom stater

vissa inskränkningar i yttrandefriheten,om främst enligt artikel 10.2 i
Europarådets konvention mänskliga rättigheter.om

I direktivets inledning också direktivetatt gälleranges för alla medlems-
ochstater TV-sändning därföratt lagligär och fåren i allatas medlems-emot

länder den lagligär i det land den utgårom från. Denna hänvisning under-
stryker syftet TV-program inteatt skall nationsgränser.stoppas Direktivetav
medger dock undantagsvis under vissa förutsättningar mottagarlandatt ett till-
fälligt hindrar vidaresändning TV-sändning den innebärav allvarligten om
och brott vissa delarupprepat mot regelverket.av

När det gäller sändningarnas innehåll kan bestämmelserna delas in i
med sinsemellantre olika karaktär,grupper, syftar till främja, reglera,attsom

respektive förbjuda vissa typer av program.
Den första avspeglar direktivets huvudsyften,gruppen ett nämligenav att

främja distribution och produktion europeiska Dessa reglerav harprogram.
utformats bestämmelsersom programandelar för europeiskaom program.
Direktivet har också regler viss andelatt programutbudetom skallen av vara
framställt fristående producenter.av

Den andra regleringenär reklamens utfomrning, omfattningav och inpla-
cering.
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pornografi,gällerDetvissaförbudtredjeDen är typermot program.av
religionkön,på grundvalframkalla hatkansändningarvåld och av ras,som

vålds-pornografi ochrestriktionerkopplasdirektivet motnationalitet. Ioch
ochskydda bambehovettillskildringar att unga.

bestämmelserordningsregler och rapporte-vissafinnsDessutom om
ocheuropeiskaandelreglernaFöruppföljning. pro-ring och programom

efterlevnaddirektivetsförfinns rapporte-fristående producenterfrångram
lättakunnaskallprogrambolag attföreskrivsVidaretill EG.ringsplikt att vara

reklamprogramvadinfonnation ärmåste finnasoch detidentifiera somomatt
sponsradeoch program.

få rättelsejuridiskaochindividerför attmöjligtdet personerFör göraatt
påståenden, finnsfelaktigaskadatsrykteoch godaderas genomnamnom

beriktigande.också regler om
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6 De radiorättsliga författningarna

6.1 Inledning

Radiolagen 1966:755 denär grundläggande författningen för ljudradio- och
TV-verksamheten vårti land. Vid tillkomsten gällde lagen endast för ett pro-
gramföretag, nämligen Sveriges Radio AB. I takt med monopoletatt avveck-
lades tillkom författningar. Dessa författningar utgårnya från radiolagens
tillämpningsområde och terminologi. Dessa författningar är:

Lagen 1981:508 radiotidningar,om-
När-radiolagen 1982:459,-
Lagen 1986:3 rundradiosändning finländska televisionsprogram,om- av
Lagen 1991:2027 kabelsändningar till alhnänheten,om-
Lagen 1992:1356 satellitsändningar televisionsprogramom till all-- av
mänheten och
Lokalradiolagen 1993: 120.-

Dessa författningar reglerar, liksom radiolagen, huvudsakligen ljudradio- och
TV-verksamheten till allmänheten.

Två författningar inte har detta innehållsom riktar sig till imen som
huvudsak adressat, nämligen densamma sänder eller har tillståndsom att
sända, är:

Lagen 1966:78 förbud i vissa fall rundradiosändningom mot- öppna
havet och
Lagen 1992:72 koncessionsavgift televisionens område.om-

I radiolagen finns även vissa bestämmelser TV-avgift, dvs. avgift förom
innehav TV-mottagare. Bestämmelserav detta innehåll finns i lagenav armars
l989:41 TV-avgift.om

Genom ändring SFS 1993:603 innehålleren radiolagen inte längre några
bestämmelser innehav och användning radiosändareom ochav mottagare.
Tekniska radiorättsliga bestämmelser bl.a. detta innehåll återfinns i stället iav
lagen 1993:599 radiokommunikation och telelagenom 1993:597.

Slutligen finns lagen 1993:1367 förbud beträffande viss avkod-om
ningsutrustning.

Samtliga radiorättsliga författningar underordnadeär YGL. Grundlagen
och EG:s TV-direktiv har i hög påverkatgrad de radiorättsliga författning-

innehåll. TV-direktivet hararnas medverkatäven till satellitlagens tillkomst.
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trådlöst harskersändningsverksamhetreglera denBehovet somattav
på radiofrekvenserTillgången ärskäl.utifrån tekniskamotiveratssärskilt

utbredningsegenskaper görradiovågornas att ettbegränsad ochnämligen
nödvändigt.världensmellan ärsamarbeteinternationellt stater

utifrånmotiveratsregleringennuvarande ävenhar denNaturligtvis mass-
överväganden.mediepolitiska

terminologinradiorättsliga6.2 Den

Inledning

satellit-lagenallmänheten,tillkabelsändningarlagenRadiolagen, omom
radiokommu-lagenallmänheten,tilltelevisionsprogramsändningar omav

övriga härdefinitioner. Deuppräkninginledstelelagenochnikation enav
termi-kring dennauppbyggdadelvisforfattningarna ärradiorättsligaaktuella

angivet ifinnsvadtillanknyterdefinitionernaochnologi. Begreppen som
mitt förrahar iJagradioreglementet.ochtelekonventioneninternationelladen

reglementetochkonventioneninnehållet bl.a.iredogjort förbetänkande
tekniskadenförredogöra ter-härff.. kommer33 Jag1992:31 attSOU s.

sist-radioprogram. Deochrundradiosändningbegreppenminologin och
vilkabestämmerdeeftersombetydelsetvå begreppen ärnämnda storav

kravförfattningarnasradiorättsligadeomfattasskallsändningar avsom
tillstånd m.m.

definitionerTekniska

begreppentekniskadeinnehåller definitionerparagrafförstaRadiolagens av
ochsändaretrådsändning, mottagare.radiosändning,

sändsmeddelandeellerbildljud,definieras annatRadiosändning somsom
3 000lägre änvågor vilkas frekvenser ärelektromagnetiskahjälpmed av

anordnadsärskilti rymdensigutbredervilka utanochGHzgigahertz
tele-begreppradioreglementetsbestämning närmastDennaledare. motsvarar
skalldefinitionradiolagensEnligtradiocommunication.communication och
frågaskallför detmeddelandeellerbild attgälla ljud, varasändningen annat

351966:149motivuttalanden prop.Enligtradiosändning. avsess.om en
fjärr-Även fjärrmanövrering,radarsändning,meddelanden.formeralla av

alltså radio-skriftellersignaler ärtecken,överföringliknandeskrift och av
radiofrekvensspekt-Frekvensangivelsenmotiven. motsvararenligtsändning

GHz.0003lägre änfrekvenserradiovågor med ärvilket utgörs somavrum
synligt ljus.däröverFrekvenser motsvarar

medde-ellerljud, ljustrådsändning annatdefinierasradiolagenEnligt som
vidbundnavågor vilka ärelektromagnetiskahjälpmedsändslande avsom
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särskild anordnad ledare. Vanliga telefonsamtal alltsåär form tråd-en av
sändning. Av anförd proposition s. 36 framgår i avsaknadatt till-man av en
räckligt avgränsad definition trådsändning i stället avvisadeav vissa orim-
liga tolkningar detta begrepp. Bestämmelsernaav trådsändning skulleom

inte tillämpligat.ex. överföringenvara sångtal, eller musik frånav en
mikrofon till högtalare vid konsert, folkmöte elleren dylikt dessa for-trots att
faranden i och för sig innefattas i definitionen.

Jag har i delbetänkandet Kabelsändningama och videocensuren Ds U
1985:12 konstaterat gällande innebäratt rätt det inte frågaatt är tråd-om
sändning videospelarennär finns i själva visningslokalen. Om däremot upp-
spelning frånsker videospelare placerad någonären som ochannanstans

kanske försörjer flera visningslokaler,som måste det sig tråd-röraanses om
sändning i radiolagens mening. Mellan vad klart är uppspelning och vadsom

klart trådsändningär fårsom emellertid räkna med viss gråzonman en
s. 55 ff..

En sändare antingenär anordning for radiosändningen radiosändare eller
anordning för trådsändning trådsändare.en Begreppet radiosändare finns

inte definierat i radioreglementet. Det begrepp där torde ligga närmast ärsom
station. årsI 1946 lag radioanläggningar utnyttjadesom i stället be-m.m.

radioanläggning, vilketgreppet kunde antingen endast sändare elleravse en
kombination sändare och Detta begreppav mottagare. finns inte i nuvarande
radiolag. I denna begreppentogs sändare och förmottagare undvikaattupp
det eventuella missforståndet det endast trådlösatt sändare ochvar mottagare

skulle omfattas regleringensom detnär gälldeav rätten sända radiopro-att
i rundradiosändning.gram

En definierasmottagare anordning för mottagningsom en radiosänd-av
ning eller trådsändning.

I samband med bestämmelserna tillståndatt för innehav ochom använd-
ning radiosändare i omarbetatav skick fördes tillm.m. över lagen ny om
radiokommunikation förlorade dessa tekniska begrepp och definitioner
mycket sin betydelse i de övriga radiorättsligaav författningarna. Liknande
definitioner återfinns i stället i lagen radiokommunikationnu och i tele-om
lagen.

Lagen radiokommunikation innehållerom endast bestämmelser radio-om
mediet medan telelagen innehålleräven bestämmelser trådsändningar. Detom

främst denär förstnänmda lagen intresseär i detta sammanhang.som av
De begrepp i lagen radiokommunikationom närmast motsvarassom av

begreppet radiosändning radiovågor,är radiokommunikation och radiobe-
stärrming. Radiolagens begrepp sändare och begrep-mottagare motsvaras av

radioanläggning.pet
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vågor med lägre frekvenselektromagnetiska ändefinierasRadiovågor som
definitionanordnad ledare. DennasärskiltsigutbrederGHz3 000 utansom

i radioreglementet.intagendefinitiondenmed ärhelt överensstämmer som
utsändning elleröverföring,radiokommunikationdefinierasVidare som

meddelandenljud ellerbilder,skrift,signaler,tecken,mottagning avav
Även definition byggerradiovågor. dennahjälpmedvarje slag av

specialmotiveringen prop.Enligtbegreppsbestämningar.radioreglementets
exemplifiering olikaendast sättuppräkningen1992932200 317 är avens.

ställetmotiven ienligtavgörande tordeDetmeddelanden.befordra varaatt
någotinnehåller med-mottagningenellersändningenöverföringen,om

delande.
innefattarradiosändning ävenbegreppradiolagensmotiveringMed att

någon infor-bäraresådan kanknappastradarsändning och avanses vara
definierasRadiobestämningradiobestämning.begreppetinfördesmation som

föremål medhoskänneteckenandraellerhastighet ettposition,bestämning av
detta be-Definitionenutbredningsegenskaper.radiovågomasledning avav

radio-begreppradioreglementetsmedhuvudsaki överensstämmergrepp
determination.

radio-definitioninnehåller slutligenradiokommunikation avLagen enom
radiobe-radiokommunikation elleravsedd föranordninganläggning som en

mottagningradiosändare ellerradiovågorsändning avstämning avgenom
dessaklar-läggs,318motiven s.Enligtradiomottagare.radiovågor genom

förandramikrovågsugnar och apparaterplastsvetsar,definitioner, an-atttre
uppvärmningsändamål skallinteenergi tillradiofrekventvändning m.m.av

också stå klartvidaretorde det attmotivenEnligtradiosändare.somanses
debieffektendenfunktion harsin attföljdtillelektriska apparater avsom

och radio-radiokommunikationkansignaler, störaradiofrekventaalstrar som
klargörsSlutligenradioanläggningar.hellerbestämning, inte är att somanse

radio-ellerbestå radiosändarekanantingenradioanläggning enav enatt en
båda dessainrymmeranordningocksåeller utgöras somav enmottagare

delar.

Rundradiosändning

avseddradiosändning emotär att tasrundradiosändningMed somavses
för slutenendastavseddintesändningen ärallmänheten, endirekt omav

påtaglig gemenskap annatförenademedlemmar är avkrets, engenomvars
sändningen.ellerlyssnaintresseslag attän gemensamt seett

Radio-ljudradiomediet.längefunnits likarundradio harBegreppet som
ianknytertillkomst,radiolagensfrån för storatidendefinition, ärlagens som

Definitio-radioreglementet.broadcasting-service idefinitionentilldrag av
medfördeDettatrådsändningar.år 1986fram till ävenomfattade avse-nen
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värda tillämpningssvårigheter. Tolkningen orden avsedd, direkt,av all-
mänheten och sluten krets bidrog till dessa svårigheter.

Innebörden i ordet avsedd preciseras inte i förarbetena till lagen SOU
1965:46 och l966:l49. I stället diskuterasprop. ingående ordet ägnad
vilket det uttryck utredarenvar använde i sittsom förslag radiosändning som
är ägnad direktatt mottagas större allmänhet. Någonav en förklaring till att
ordet ägnad i propositionen kom bli utbyttatt ordet avseddmot finns inte.

Utredarens kring ordet ägnadresonemang kan sammanfattas i att en
sändning är ägnad att allmänheten,mottas allmänhetenav med allmäntom
tillgänglig mottagarutrustning kan sändningen.motta Utredaren fäster alltså
inte någon vikt vid avsikten med sändningen i stället vidutan möjligheten att

sändningen.motta
Utredaren följande exempel varförgav ordet ägnad bättre änvar

avsedd s. 26:

Om någon sänder frekvens inom vanligten rundradioband,ett ehuru
sällan utnyttjad frekvensen och ovanlig tid, är sändningenen ändå ägnad att

mottas allmänhet,störreav ävenen detta inte direkt varit avsikten.om I andra
fall förekommer sändningar påatt frekvenser utanför rundradiobanden av entillfällighet kan sådanamottas de inteav är avsedda för. Isom dessa fall är
sändningarna inte ägnade att mottas allmänhet.störreav en

Radiorättsutredningen SOU 1981:19 70 f. riktade kritiks. utreda-mot
Utredningenrens befaraderesonemang. även sändningaratt över t.ex.

polisradio skulle innefattas i begreppet eftersom dessa kan avlyssnas med
utrustning finns tillgänglig för allmänheten.som Under förutsättning sänd-att
ningsinnehållet är radioprogram skulle därför dessa sändningar fordra rege-
ringens tillstånd. Utredningen föreslog avsedd skulleatt tolkas enligt
normalt språkbruk vilket innebar sändningatt är avsedd för allmänhetenen
endast den sändande har avsikt nåom allmänhetenatt med sitt budskap. Den
sändandes avsikt skulle då tolkas med hjälp främst valet frekvens ochav av
sändareffekt innehållet isamt sändning.av en

Regeringen ha siganvänt denna sistnämndasynes tolkning iav det nedan
refererade beslutet tillstånd sända filmljudom att via FM-bandet vid drive-en
in-bio.

Beträffande uttrycket direkt uttalade departementschefen det fickatt anses
innebära sändningenatt överförs från sändaren till mottagaren utan att passera

mellanliggande sändareen prop. 1966: 149 36. Utredaren trodde dettas. att
torde fåmoment principiellstörre än praktisk betydelse SOU 1965:46 27.s.

På år har emellertid begreppet fåttsenare betydelse förstor bedömningen av
satellitsändningama. En sändning från jordstation till satellit upplänk-en en
ningen sker inte direkt till allmänheten och betraktas följaktligen inte som

rundradiosändning enligten radiolagen. Först då radiosignalerna lämnat
satelliten för sändas tillbakaatt till jorden nedlänkningen kan sändningen
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då lagensomfattasallmänheten. Dendirektavsedd avemotatt tas avvara
medel-vissakommunikationssatelliter ochfrånSignalerrundradiobegrepp.

allmänhetendirektavseddadock inte emotatteffektsatelliter tas avsomanses
46 ff..1992:31SOUbetänkandemittredogörelsen ise senaste s.

allmänthelt medintekrets överensstämmerslutenochallmänhetenOrden
skillnadtillhärallmänhet motframgår begreppetspråkbruk. Detta attav -

kretsfall kanvissa utgöraslagstiftning -i personerförhållandet i enavannan
sluten.bemärkelseegentligiärsom

all-begreppetinnebördensadesoch 3731proposition s.anförd avI
såtolkatssammanhangi olika atthadedetförhållandevis klarmänhet vara -

till all-räknadesinteslutengång ochlitenkrets ensom varpersoneraven
avgränsadevidaredockanfördespropositionen attI om manmänheten.

rundradiosändningkundeallmänhetentill begreppetenbartmottagarkretsen
upprätthålla de ilångtföra forskulledetfall där attiföreligga ävenkomma att

tillsändningargälldeDetinskränkningama. grupperföreskrivnaradiolagen
söka kon-behövaradioprogram attberättigade krav utanansågs hasom

påpublikensjukhus,patienterbl.a. enexempelSomcession. angavs
ikundernaarbetsplats,på viss ettverksammasportanläggning, personer

bordemeningdepartementschefensbåtar. Enligtochvaruhus resenärer
deeftersomkrets,slutentala somkunna personerfalldessai enomman

uppståttavgränsad attfrån andra genomutgjordeingick i den somgruppen
påtagligteller hadesituationlikartad ettisig gemen-befannmedlemmarna en

anled-densåemellertid attkunde storGruppen avmanintresse. varasamt
allmänheten.tillhänföra denmåsteningen

sänd-rundradiosändning, omdefinitionenledet iandradetGenom av
förenademedlemmar ärkrets,slutenföravsedd endastinteningen är varsen

intresse attslag gemensamtängemenskap ettpåtaglig annatavgenom en
tillåtenprogramverksamhetenalltsågjordessändningen,på ellerlyssna se

uppfattningvedertagen attenligtde ansevarsådana närävenbland grupper,
allmänhet.som en

utgå ochskullekretsslutenuttrycketföreslogRadiorättsutredningen att
språkbruknormaltmedöverensstämmelseitolkasskulleallmänhetenatt

förvaltnings-deni bl.a.betydelsehuvudsakligamotsvarande begreppsoch
77.1981:19SOUlagstiftningenupphovsrättsliga s.ochrättsliga

isåtolkningssvårigheter, t.ex.medförtharRundradiosändningsbegreppet
svårig-till dessaAnledningen95.1976Skönstaholmsmålet NJAs.k.det s.

definitioneniingicktrådsändningama avdel berotttillhar attheter stor
ireglerasTrådsändningarnafallet.inte längre nuDettarundradiosändning. är

omfattar6.5. Lagenavsnittseallmänhetentillkabelsändningarlagen om
prövningNågonbostäder.100når fler avänsändningarsådanaendast som

ske.längresåledes intebehöverkretsslutenochallmänheten
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Rundradiosändningsbegreppet omfattar endast trådlösa sändningarnumera
dvs. radiosändningar. Regeringen har vid flertal tillfällenett tagit ställning till

radiosändningar riktar sigom till tävlingspublik,som mässbesökare, läger-
deltagare m.fl. utgjort rundradiosändningar eller Regeringen ha fästsynes

avseende vid möjligheternastort sändningarnaatt ta utanföremot det aktuella
Ärområdet. det tekniskt möjligt nå invånarna iatt angränsandeett samhälle

det sändningenanses är avsedd försom allmänhetenom dettaoavsett om
faktiskt varit avsikten. Sändningen betraktas då rundradiosändning.som en

Regeringen har emellertid bedömtäven avsikten utifrån innehållet i sänd-
ningen. Ansökan gällde tillstånd till radiosändning via FM-bandet filmljudav
vid utomhusbiograf i Malmö. Aven ansökningen framgick avsiktenatt attvar
sändningen endast skulle kunna inom biografområdettas emot åskådaredeav

från sina bilar följde filmen.som Det framgick emellertid utredningenav att
utsändningen inte med säkerhet kunde såavgränsas allmänheten, beståen-att
de angränsande flerfamiljsbebyggelse,av kunde nås. Regeringen ansåg att
sändningarna endast fick avsedda för den publikanses befannvara sigsom

biografen eftersom sändningsinnehâllet endast utgjordes ljudet till denav
film för tillfället visades påsom utomhusbiografen. Regeringsbeslut den
14 maj 1992, Dnr Ku922306Me.

Radioprogram

Med radioprogram radiosändnings eller trådsändningsavses en innehåll,en
detta består än,om angivandeannat utomav eller källa, enkla med-av namn

delanden tid, väderlek, nyheter eller dylikt.om
Som exempel enkla meddelanden nämnde departementschefen Fröken

Ur och Fröken Väder. Om meddelandet kommenteras, redigeras, inramas
musik, reklam eller innehållav annat uppgiftutom lämnar med-om vem som

delandena och deras källa detta,är enligt departementschefen, betraktaatt som
radioprogramett prop. 1966:149 37.s.
Även undantaget för enkla meddelanden torde ha tillkommit med påtanke

trådsändningarna.
Regeringen har under år avgjort två ärenden frågandärsenare vad som

skall sändningsinnehåll varitanses aktuell.som
I det första ärendet ansökte Hemglass AB tillstånd sända koderattom som

skulle impulser till särskildage placerademottagare hos företagetssom var
kunder. Dessa impulser skulle gångisätta summer då spelade denen som
melodi vilken uppmärksammar kunden glassbil kommit.att Regeringenen
ansåg inte detta betraktaatt att sändning radioprogram.var Rege-som av
ringsbeslut den 3 april 1986, Dnr 188684

Det andra ärendet gällde ansökan från Göteborgs Hamn AB sändaatt
bilder från segeltävlingen ÖstraTall Ships Race till i Nordstan.torget Bilder-

137



1051994:SOU

sändningarmålgången till havs. Dessafrånradarekonskulle utgöras avna
Rege-bildskärmartillöverföras torget.radiolänkarhjälpmedskulle av

Regerings-radioprogram.avsåg sändningärendetansåg interingen att av
121486.1986, Dnrmajden 22beslut

betydelse iökadfickfrånskiljer annatettFrågan hur ett programman
sändningar.reklamflnansieradeföröppnadestelevisionensamband med att

endastprincipimeddelandensponsradeochBestämmelser att annonserom
aktualiseradeefter dessafore ochrespektivemellaninfick sättas programmen

programbegreppet.tolkningen av
utgångspunkten börframgår1990912149 107 att varamotiven prop.I s.

programutbud. Vadsittväljer program-programföretaget presenteraatthur
be-också kunnanormaltsåledesbörföretaget ettpresenterar programsom

departementschefen ienligtstodsådant synsättEtttraktas ett program.som
förståfårmedspråkbruk ettmed allmänt ansessamklang programgod som

särskildundervilkensändningstiden, presenterasdel enavgränsad aven
sammanhållet Departements-visst tema.sättbehandlaroch ettrubrik ett

anledningtorde finnasinteallmänhet attidetexempelnämndechefen attsom
iintervjuellerkortfilmenstakaellerartistfrarnträdandeenstakauppfatta enett

inslagskilda separatmed ett program.somett program
föl-avgjortmotivuttalandedettatillhänvisningmedRadionämnden har

9493.SBaktuelltvaritprogrambegreppetdärärendejande
programtablå-iisponsorsmeddelandenflertalsände somprogramSVT ett

prograrntablåemamotsvarande. AvBarcelona ellerOSrubricerats somerna
för decirkatidermedfriidrottboxning,underrubriker t.ex.vidareframgick

detider ochUppgifternaunderrubrikema.i eve-omangavssomevenemang
härefterjusteradestillfällenaolikavid deskulle presenterassomnemang

yttradeSVTsändningarna.aktuellauppgifter i detablåer muntligaochgenom
sarnlings-evenemangprogram utanbetrakta enett somOS inte att somatt var

sponsorsmedde-ansåg därförSVT attolikaantalförrubrik ett evenemang.
rubricerademellan deövergångartillanslutningi eve-placeraskundelanden

Radio-OS-sändningama.i slutetellerbörjaniintedäremot avnemangen,
följandeståndpunkt sätt:sinmotiveradenämnden motsatta

bestå fleraskallsändningarnaaktuellade avbedömningen ansesFör att
OS-sänd-de ivaldeprogramföretaget presenteraatttalarolika attprogram

sändningarnarubriker. Förolikaunder attingåendeningarna evenemangen
fram-också,emellertidkrävsbestå skilda somskall programavanses

påbehandlarvilkadelar ettavgränsadesärskiltinnehållerdegått attovan,
sammanhangi detta attkonstaterarNämndensammanhålletvisst tema.sätt

juli valde26 presenteraden attsändningenvad gällerprogramföretaget t.ex.
emellertidkom attrubriker. Dessaskildaundercykeloch evenemangsimning

mellan deskeddeväxlingarvarvidtid,timmarsunderpararelltsändas ett par
nämndenkonstaterar attVidarestudio. program-ochtävlingsplatsemaolika

ingåprograrntablåema korn atttrycktai dehadeinte annonseratspunkter som
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i sändningarna medan annonserade programpunkter utgick och tidsan-att
givelsen för olika förändrades löpandeevenemang under sändningarnas
gång. Dessutom åtskilligakom i anslutning till vilka det förekomevenemang
sponsorsmeddelandcn icke förannonseradeatt studiokommentarer,omges av
intervjuer, Mot dennareportage bakgrund kanm.m. nämnden inte finna att
programföretagets rubriksättning innebar att skildautgörevenemangen pro-

i avtalets mening.gram
Enligt nämndens mening får i stället varje sammanhängandeatt OS-anses

sändning utgjorde ett program.

Radionämnden har fört likartade i SB 9593, 17293resonemang och
21693.

I Kabelnämndenett fattat beslut bedömdesav Z-TV AB:s sändningar av
textsidor innehållande privata i s.k. slinga, Gula TV:n.annonser Gulaen
TV:n sänds efter de vanliga och tills deprogrammen natten igenstartar
eftermiddagen. Annonserna in i bildslingorsätts och efter serieen annonser
visas översikt med de bud påen respektive objekt.avgetts Isom sändning-

visades återkommandebl.a. skyltararna upplyste företagetsom attom
Comviq betalade för under vissa förutsättningar.annonserna Kabelnärrmden
uttalade bl.a. följande i sitt beslut:

Sponsringsmeddelande skall normalt sändas i början och i slutet av pro-
Eftersom Gula TV:ngrammet. sänds i form programslingaav en som upp-

oförändrad under långmycket tidrepas varje dygn, torde det motiveratvara
sända sponsringsmeddelandenatt under gångprogrammets exempelvis kan-sponsringsmeddelande, förutom då Gula TV:n börjar och slutar, sändas

mellan varje omgång slingan. Beslut den 21 oktober, Dnr 7493av

6.3 Den myndighetsorganisationennya

Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionänmden och Styrelsen för lokal-
radiotillstånd skall tvåersättas myndigheter. De myndigheternaav nya nya
benämns Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV.
Den myndighetsorganisationen skallnya träda i kraft den 1 juli 1994 prop.
199394:l60, bet. 199394:KU37, rskr. 276.

Radio—och TV-verket organiseras enrådighetsverk ochettsom ansvarar
för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och
TV-sändningar till allmänheten inte regeringensär eller någonsom sär-annan
skilt angiven myndighets uppgift. Verket vidare för registrering ochansvarar
avgiftshantering, har tillsyn efterlevnadenöver regler inte gäller inne-av som
hållet i sändningarna beslutar sanktionersamt vid bristande efterlevnadom av
sådana regler och vid uteblivna avgifter.

Granskningsnämnden för radio och TV skall ha domare ordföran-en som
de och får till uppgift ha tillsyn efterlevnadenöveratt regler för sändning-av

innehåll både enligt de särskildaarnas lagarna för ljudradio- och TV-sänd-
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bemyndigande iefterslutitsde avtalenligtochallmänhetenningar till som
sådanaefterlevnadvid bristandesanktionerbeslutaradiolagen avattsamt om

tillsynen.skall haJustitiekanslernfall därdeUndantagnaregler. är

Radiolagen6.4

tillämpningsområdeLagens

för radio- ochförfattningengrundläggandeden1966:755Radiolagen är
sändsför sändningardelsgällervårt land. LageniTV-verksamheten som

tillståndspliktiga sänd-för andratillstånd delsochregeringensmed stöd av
sänd-dendelvis förendastemellertid typengällerningar. Lagen avsenare
radio-17-18 §§och6, 7lokalradiolagenochnärradio-gällerövrigtIningar.

rundradiosänd-lagenradiotidningaroch lageninte samtgällerlagen omom
inte. Be-gällerradiolagen6-18 §§televisionsprogramfinländskaning av
trådsänd-förgäller§i 19 ävenförbudstämmelsen mot m.m.censurom

ningar.
flesta radio-för determinologiinnehåller ärdenLagen gemensamsom

radioprogramTvå begrepp,dessa6.2.avsnittförfattningarna serättsliga av
Enligttillståndsplikten.reglerari 5 §återfinnsrundradiosändning,och som

landet sändahär iför rätttillstånd regeringen attdetkrävsbestämmelsen av
rundradiosändning.iradioprogram

radio-sändningstillstånd enligtnärvarandeförharprogramföretagFyra
SR,Radio ABSverigesAB SVT,TelevisionSverigesDessalagen. är

TV4.TV4 ABAB URUtbildningsradio samtSveriges
dåfårRegeringenprogramföretag.utländskttillTillstånd kan även ettges

sådanförgällaskallintebestämmelserradiolagensdelenbesluta störreatt av
huvudsakligensändningenförutsättningunderprogramverksamhet attav

här isändareangivenfrån visssändasskalliskall stat, enemottas annan
rundradiosändning ilagligsamtidigmedhelt överensstämmerlandet samt en

danskaförmöjliggöraförtillkomBestämmelsen att23 §.andraden staten
Några sänd-Sverige.från sändare iDanmarktillsinasändaTV2 att program
stånd.tillkommitintebestämmelse har ännustöd dennamedningar av

ochrundradiosändningursprungligbåde vidgälleri 5 §Tillståndskravet
oför-samtidig ochvidaresändning, dvs.rundradiosändningendå är enen

sändning.återutsändningändrad annanenav
rundradiosändning ochbegreppeninnebördenförklaratredanharJag av

visarsändalandethär i attUttrycket rättavsnitt 6.2. attseradioprogram
och TV-radio-sändningmedsådan verksamhetreglerarendastradiolagen av

35. Detta198586:109landet sefrån isändaresker s.prop.somprogram
inteallmänhetensatellit tilldirektsändandefrånnedlänkningenbetyder att en
frånnämligen intefrån rymden skerSändningarbestämmelsen.omfattas av
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sändare här i landet. Vad gäller själva upplänkningen från jordstation tillen en
satellit dennaär inte är avsedd direktatt tas allmänheten.emot Radio-av
lagen omfattar således inte sändningar till fråneller satelliter.

Public service-företagens rättigheter och skyldigheter

Av 5 § framgår tillstånd for vissatt tid och varje innehavare tillståndges att av
programföretag vadavgör skall förekommaensam i sändningsom som
företaget anordnar med stöd tillståndet. Härvid skall programföretagetav
iaktta bestämmelserna i 6 och 7 §§ 17 § andra stycket. frågasamt I vadom

sänds under annonstid i televisionen skallsom programföretaget också iaktta
föreskrifterna i 8-15 §§. Dessa bestämmelser innehåller vissa inskränkningar
i prograrnföretagets ensamrätt.

Programföretagens grundläggande förpliktelser uttrycks kravengenom
opartiskhet och saklighet och den s.k. demokratibestämmelsen i 6genom
Kravet på opartiskhet och saklighet gäller enbart sådanaför företag som
sänder med stöd regeringens tillstånd. Detta har bl.a. medförtav dessaatt
företag har i allmänhetenssagts tjänst eller de publicvara är service-att
företag. Utmärkande för dessa företag vidareär regeringenatt avtalgenom
kan ställa villkor för programverksamheten. Vilka dessaupp villkor fram-är
går 7av

Jag kommer i kap. 7 och 8att redogöranärmare för bestämmelserna om
programinnehållet. Regeringens avtal med respektive programbolag finns i
bilaga 3-6.

Vad gäller själva avtalskonstmktionen har denna, framgår kap.som av
funnits i princip lika länge ljudradiomediet. Dessa avtal varken för-som är
fattningar eller avtal i vanlig civilrättslig mening. I stället får de betraktas som
det allmännas direktiv för verksamheten Lagrådetsse och Konstitutions-
utskottets yttrande i 199091:149 324 och bet. 199091:KU2lprop. s. s.
12.

Lagrådet har ställt sig kritiskt till avtalskonstruktionen. Bland fram-annat
höll Lagrådet yttrandefrihetsbegränsningaratt avtal, sig de med-genom vare

i lag eller ej, saknar stöd i RF prop. 199091:149ges 325. Sedan desss.
har YGL i kraftträtt det möjligtgör såväl lag avtalsom att med-genom som
dela föreskrifter eller villkor för programinnehållet kap.se 5.

Programföretagens inskränksensamrätt föreskrifternaäven i 17 §genom
andra stycket, skyldighet redogöra för denatt övervakandeom nämndens
fällande beslut, föreskrifternasamt i 8-15 §§. Jag kommerom annonser att

igenom samtliga dessa bestämmelser i kap. 7 och
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skyldigheterochrättigheterMyndigheternas

bestämmelsernaefterhandgranskning iövervakarRadionämnden attgenom
gransk-får anledning dennamedNämndenefterlevs.avtalsvillkorenoch av

uppgifter hurinbegära18 §referensinspelningarinning begära samt om
7 ocheuropeisktvaritandel aursprungavstor somprogrammenav

TV-direktivetuppfyllai syftetillkombestämmelse att§§. Denna17 senarea
följa dessaprogramföretagetfår föreläggaNämnden attkap. 7.se senare

villkorbestämmelser och rörflestadetvå bestämmelser annonsersamt som
§.vid vite 17 a

granska ellerfår i förvägintemyndighetnågonRadionämnden eller annan
innehåll. Intetrådsändningarsradio- ellerförhandsgranskningföreskriva av

innehåll 19 §. Detgrund dessförbjudassådan sändningfårheller aven
bestämmelseRadiolagens3 §.1 kap.i YGLfinnscensurförbudet ävens.k.

radio-omfattassändningarsamtligaochtrådsändningarförgäller avsom
lokalradiolagen.ochnärradio-enligt bl.a.sändningarfördvs.lagen, även

därigenomoch harenskildamellanmeddelandenomfattarBestämmelsen även
endasti YGLcensurbestämmelsentillämpningsområdevidare än om-somett

tillämpnings-iskillnaddennaallmänheten. Utövertillsändningarfattar
hindercensur-förbud utgörradiolagens motområdet dethar även attansetts

1990912149otillbörlig reklam sebeträffandevitesförelägganden s.prop.
tillhänvisningstycketfemteinnehåller därför iBestämmelsen59. en

marknadsföringbestämmelservissamedlagenmarknadsföringslagen, avom
be-Vidare harproduktsäkerhetslagen.ochtobakslagenalkoholdrycker,

förbudinnebärvitesföreläggandenhinderstämmelsen utgöra mot somansetts
lagstiftning seimmaterialrättsligiintrång upphovsrätti prop.fortsattmot

föreläggaRadionämndenfårradiolagenEnligt46 f..122199394: numeras.
barn-förbudenbl.a.bestämmelserna motföljavid viteprogramföretag att om

§.åsiktsreklam 17och a
kraftimyndighetsorganisationendenträderjuli 1994den 1Fr.0.m. nya

dåinnehållsändningamas övertasGranskningen6.3.avsnitt avse av
skallTV-verketRadio ochmedanradio och TVförGranskningsnämnden

europeisktandelredovisningbestämmelsenövervaka avprogramatt avom
anledningmedmaterialvisstfår inbegäraMyndigheternaföljs. avursprung

granskning.denna

Straff m.m.

tillstånd tilldömasradioprogramsänderden utanradiolagen kanEnligt som
vidhjälpmedelår. sändare använtsEni högstfängelseellerböter ett somsom

för allgällerBestämmelsenförverkad 21 §.då förklarassådant kanbrottett
sänderför dendvs.TV-verksamhet, ävenochljudradio-tillståndspliktig som
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erforderligtutan t.ex. närradio- eller lokalradiotillstånd. Straffbestämmelserna
har sällan kommit till användning.

Bestämmelser straff har funnits i samtliga tidigareom lagar radioområ-
det. De första dock endast böterupptog påföljd. Fängelsestraff före-som
skrevs först i den lagstiftning infördes år 1939. Den nuvarandesom straff-
skalan i radiolagen bestämdes med hänvisning till fängelse stadgatatt ivar
den föregående lagen och till bestämmelsen i 4 § lagen 1964:163 in-om
förande brottsbalken. Enligt detta lagrum föreskrivsav det för brottatt ärom
stadgat fängelse angivande längstautan tid får fängelse ådömasinteav
längre tid årän prop. 1966:37 23ett och 1966:149 40. Radio-s. prop. s.
lagen omfattade då sådanaäven tekniska bestämmelser framgårsom nu av
lagen radiokommunikation. Såväl denom radiosändaret.ex. använtsom utan
tillstånd den radioprogramsänt erforderligtsom tillståndsom utan kunde då
dömas till böter eller fängelse i högst år. Straffvärdet förett dessa två typer av
brott ansågs således lika högt. Maximistraffet för användningvara radio-av
sändare tillstånd harutan sänkts till fängelse i högst månadernu 18 §sex
lagen radiokommunikationom .

Något frånartskilda de övriga, redovisade, bestämmelserna bestäm-nu är
melsen i 20 § anmälan överlåtelse TV-mottagare.om Iom paragrafenav

bl.a. yrkesmässig överlåtelseatt elleranges uthyrning TV-mottagare skallav
anmälas till Radiotjänst i Kiruna AB. Bestämmelsen bötessanktioneradär i
22 Bestämmelser skyldighet erlägga avgift för innehavattom TV-av

finnsmottagare i lagen 1989246 TV—avgift.m.m. annars om

6.5 Kabellagen

En inledning

Den nuvarande lagen 1991:2027 kabelsändningar till allmänhetenom
kabellagen lagen 1985:677ersatte lokala kabelsändningar. Föränd-om
ringen föranleddes först och främst bestämmelsen i YGL etablerings-av om
frihet för trådsändningar. Av 3 kap. 1 § första stycket framgår nämligen att
varje svensk medborgare och svensk juridisk har rätt sändaattperson

Ävenradioprogram tråd.i den tekniska och massmediepolitiska utvecklingen
bidrog väsentligen till tillkomsten den nuvarande kabellagenav

Den reglering gång tillämplig vidaresändningavsettssom en vara av
satellitsändning har förlorat sin betydelse. Såsom tidigare beskrivits avsnitt
3.1 har dessa satellitsändningar fått karaktär rundradiosändning och där-av

fallitmed utanför tillståndssystemet och kabellagens övriga regler för tråd-
sändningar. Vad gäller den massmediepolitiska utvecklingen ledde denna till

det tredje marknätetatt att öppnades för reklamfinansierade sändningar.
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isponsringreklam ochbestämmelser överensstämmerKabellagens stortom
trådlösför TV.gällerenligt radiolagenvadmed som

framkabellagen ladesnuvarandetill denförslagetsamband medI att
lösning tillsyftade tillendastdetta temporärföredragandenunderströk att en

Radiolagsutredningenförslaganledningmedbeslut i fattatsdess ett avav
16.199192:5323,1991:42Ds s.prop.s.

tillämpningsområdeKabellagens m.m.

bestämmelse:med följandeinledsKabellagen

till all-trådsändningar radioprogramföreskrifterlag finnsdennal avom
finns före-kabelsändningar. Vidarenår bostäderfler 100mänheten änsom

sådana be-sändningarkabelnät därför innehavareskyldigheterskrifter avom
medheltsändning överensstämmerintedockgällerdrivs. Lagen ensomen

samti-sänds1966:755 och5 § radiolagenisådan sändning somsom avses
med denna.digt

trådsändning, radioprogrambegreppeninnebördenförklaratharJag av
redogörelsen har allmän-framgår den6.2. Somavsnittallmänheten ioch av

på tråd-synnerhettolkningssvårigheter, imedförenatvarithetsbegreppet
angivelsentill del löstssvårigheter harsändningsområdet. Dessa stor genom

någon prövningnämligenföljerminimiangivelscnbostäder. attI 00 Avfler än
ske.behöverinteallmänhetsbegreppetav

vad35-36109 närmare198586:förarbetema prop.I avsessomangess.
språkbruk betecknasvanligtivadbostäderMedbostad.med somsomavses

inbe-begreppetfritidsbostäder. Iochvillorfrämst lägenheter,sådana, dvs.
därliknande inrättningar,och män-servicehusockså i s.k.lägenhetergrips

i andrasjälvständigaväsentligen sättvaraktigt,niskor bor somsamma
yrkesmässignågon ibostadtillfällig möbleradEnbostadslägenheter. som

utanförfallai allmänhettillhandahållit boende bördenverksamhet har anses
iellerfritt belägensigdet stugarör stugabegreppet enäven enom enom

sådan bostad,tillfälligsigdet däremot rörliknande. Omellerstugby om en
vanlig hyres-äganderätt ellergrunddisponerarboendeden t.ex.avsom

också vid olikagällatordebostad. Dettasigdetbör rörarätt, om enanses
eller lägen-nyttja husetkandå användare baravarjeandelsägande,former av

Även omfattas be-studentbostäderibegränsad tidunderheten taget. aven
där. Däremotbosatti allmänhethyr studentrum ärdeneftersomgreppet som

eller hotellrumkriminalvårdsanstaltersjukhus,exempelvisräknas inte som
bostäder.

ellerbostäderomfattar 100ellergår bostädertillTrådnät inte somsom
sändningensändningnåsbostadEnutanför regleringen.färre faller omav en

tillgång erforderligtillharochbostadenikan emot somtas enav var
bor ihuruvida densåledes betydelsesaknasDetmottagarutrustning. som
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lägenheten utnyttjar mottagningsmöjlighetema eller inte. Det saknar också
betydelse signalen kodad eller påär förvrängd. Såom sättannat densnart

sänder i visst harnät avhänt sigett möjlighetensom i sändningsögon-att
blicket påverka sändning i ansluten bostadtas eller inte, fåremoten en
sändningen nå bostaden se 198586: 109 36.anses prop. s.

Bestämmelser sådana skyldigheter i paragrafensom andrasom anges
mening återfinns i 6 Hänvisningen i tredje meningen till 5 § radiolagen
innebär bl.a. programföretag tillståndmedatt enligt radiolagen undantas från
lagens tillämpningsområde företaget sänder samtidigt iom samma program
tråd och i trådsändningenetern, vidaresändningoavsett är etersänd-om en av
ningen eller trådsändningen är egensändning. Lagen däremot till-om ären
lämplig programföretaget sänder trådi samtidigtom sända iutan rund-att
radio.

Enligt l kap. 6 § första stycket YGL grundlagen tillämpligär på sänd-
ningar radioprogram riktadeär till allmänheten ochav avseddasom att tas

med tekniska hjälpmedel.emot Enligt förarbetena bör det inte krävas att
trådsändningar alltid skall ha utgivare eftersom många trådnät mycketären
små och deras betydelse medium for nyhetsformedling och opinionsbild-som
ning begränsad.är I tredje stycket paragraf medges därför vanligsamma att
lag undantar trådsändningar inte avsedda någonär för allmänhetstörresom
från grundlagens tillämpningsområde. Sådant undantag får dock inte gälla
vad föreskrivs i 2 och 3 §§ meddelarskydd och censurförbudsom seom

199091:64 110. Kabellagens innehåller4 § sådantprop. undantag.s. ett
Detta lyder:

Bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen gäller inte sådanaför egen-
sändningar trådi radioprogram når högst 100 bostäder. Reglerna iav som
l kap. 2 och 3 §§ yttrandefrihetsgrundlagen gäller dock sådanaföräven
sändningar.

Kabellagens 2 § innehåller uppräkning definitioner.en
I lagen förstås med radiosändning, trådsändning, radioprogram och

reklam detsamma i radiolagen 1966:755. Vidare förstås medsom
kabelnät: anläggning för kabelsändningar,
kanal: det frekvensangivelse eller därmed jämförligtgenom annat sätt

särskilt bestämda i kabelnät förutrymme behövsett sändning radio-som av
program,

vidaresändning: samtidig och oförändrad återutsändning sändning,av en
egensändning. sändning slag vidaresändning,änannatav
annonstid: sändningstid inleds och avslutas särskild signatursom av en

markerar den sänder under denatt angivna tiden isom huvudsaksom gör
detta på uppdrag andra.av

Begreppet kabelnät härär särskilt intresse. Ett kabelnät för TV-distribu-av
tion kan bestå flera olika delar. Dessa delar utgörs huvud-av antenn,av
central, spridningsnätstamnät, fastighetsnät. stamnätet ochsamt det efter-
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förmed kallas basnät.spridningsnätet brukarföljande gemensamtett namn
Överföringen via koaxialkabel överföringkonventionelltkan ske sätt men

ocksåtrådlös, fibermikrovågslänk, och optiskvilkenmed hjälp ärärav
tråd-framgår användningenförarbetemaEnligt vadmöjlig. synes avavsom

eller flera föreliggerpåverka bedömningen huruvidateknik inte nätlös ett
l98485:199 32.s.

till fastighetsnät.hela fram anslutnavanligenKabeloperatören nätetäger
också hyr hela eller delar basnätkabeloperatörenförekommerDet samtatt av

fastighetsägaren och hyrs tillnormalthuvudcentral. Fastighetsnäten ägs utav
tidsperiod.för visskabeloperatören en

förfogandetägandet ellerintresse eftersomkabelnät överBegreppet är av
framgårenligt vadvissa skyldigheterförenat med närmaredetta är som av

skyldighetergäller dessaEnligt förarbetema nätetframställningen nedan. som
198485:199 31.helhet prop. s.

ellerskall desskabelnät ellerbegreppet ägareVarken anses somvem som
tidigare lagenEnligt deni förarbetema.förfogare har närmare angetts om

hjälpbestämmas medkunde dessa begreppkabelsändningarlokala av upp-
möjligt. detta intetillståndsansökan. inte längre TrotsDettagifterna i är synes

såvittnågra svårighetermed6 § förenadtillämpningen främst störrevaraav
dessa begrepp.avser

vissavidaresändaSkyldigheten att program

Gällande bestämmelser

till allaför kabeloperatörerskyldighetnärvarande finns attFör att somseen
s.k.marksända TV-kanalerna. Dennadefastigheter kani anslutnabor ta emot

framgår 6 första stycket§ 1carry-skyldighetellersändningsplikt must av
följande lydelse:i sin helhetBestämmelsen harkabellagen.

det bedrivskabelnät, därförfogarelleroch överVar äger ettannarsen som
från jordytan,vidaresändning sändare ärslagsändningar änannatav

skyldig att
kabelnätanslutna till hansfastigheterboende itill de är ettatt somse

mottagningen kanför självakostnadtillfredsställande och emottasätt utan
1966:755 och5 § radiolagensänds med stödsådana sändningar avsom

området, ochiavseddaär att emottassom
varje kommun, därkabelnät itillhandahålla kanal i sittkostnadsfritt en

från ellertelevisionsprogramsådant egensändningarför etthan har nät,ett av
kabelsändarföretag.företag lokalautseddakabelnärnndenflera av

från skyl-undantagfår kabelnänmden medgesärskilda skäl,det finnsOm
första stycket.enligtdighetema

kabelnätetendastgäller 6 §i kabellagenbestämmelserövrigaLiksom om
bostäder.når fler 100än
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Stöd för bestämmelsens båda stårpunkter finna i YGL. Av 3 kap. §att 1
andra stycket framgår bl.a. etableringsfriheten trådsändningarföratt enligt
första stycket inte hindrar det i lag meddelas föreskrifter frågaatt i skyl-om
dighet för nätinnehavare för vissaatt iutrymme den utsträckningge program
det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse tillgång till allsidigav upp-
lysning.

Före den 1januari 1992 reglerades skyldigheten tillgodose mottagningatt
marksända i 21 § lagen 1985:677 lokala kabelsändningar.av program om

Enligt denna skulle tillståndshavaren till de boende kunde radio-att tase emot
sändes med stöd 5 första§ stycket radiolagenprogram ochsom vidav som

tillståndsperiodens början avsedda inom tillståndsområdet.att tas emotvar
Om skyldighet tillgodose mottagningatt ytterligare radioprogram kundeav
komma frågai vid omprövning tillståndet, skulle sökanden alltid för-av vara
behållen själv förfogarätt tvåminst kanaleratt över i kabelnätet.

Regeln motiverades i propositionen radio- och TV-sändningar iom
kabelnät prop. 198485: 199 38 f.. Där bl.a. följande:sägss.

Om antalet TV-kanaler kan ökar, satellitprogramtas emotsom attgenom
kan kan det uppkomma konkurrenstas emot i kabelnäten.utrymmeten om
Även de anläggsortsnät har kapacitet samtidigt överföraom 20som nu att
programkanaler eller mångahar fastighetsnät, i varje fall inledningsvis,mer,
inte högre kapacitet 5-6 kanaler. Om fleraän kanaler befordras i kanortsnätet
endast urval föras fram till abonnentema i fastighetsnätett lågmed kapacitet.
En grundläggande förutsättning vid detta börurval enligt min mening attvara

och ansluten tillär kabelnät skall kunna in deett rundradiopro-var en som ta
frånsänds marksändare och avseddaärgram som att tassom emot orten

med normal antennutrustning. En förpliktelse till den möjlighetenatt attse
finns även kanaler kommernär till bör enligt min mening ingå i lagen.nya

likhetI med kommittén jag det inte obligatoriskt böratt krävasanser att
befordras i kabelnätet mottagningen kan ordnasprogrammen om annat

sätt, äldre centralantennanläggningt.ex. att utnyttjas. lagenI börgenom en
omfattningen tillståndshavarens förpliktelse hänvisningav anges genom en
till 5 § första stycket radiolagen. Det innebär tvåf.n. TV-kanaler och tre
radiokanaler I framtiden kan antalet kanaler komma utökas. Detta skulleatt
då leda till ökning antalet tillståndhavaren måste tillen av program som attse
abonnenten kan Det emellertid inte rimligtta är tillkomstenemot. att av nya

skall leda till tillståndshavaren helt förlorar möjlighetenattprogram att an-
vända för satellitsändningarnätet eller upplåtelse för egensändningar. En be-
gränsning skyldigheten bör därför införas i enlighet med vad jag förordat.av

Den nuvarande bestämmelsen infördes efter förslag i 199192:53prop.
med förslag till lagstiftning för kabelsändningar Föredragandenny m.m. mo-
tiverade 37 f. is. huvudsak sitt förslag med det inte någonutgjorde för-att
ändring det gällande rättsläget alla kabeldistributrörer faktiskt sågattav samt
till de boende fick dådel de aktuellaatt marksända TV-programrnen, näm-av
ligen Sveriges bådaTelevisions kanaler.
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gälla forrernisskritik skyldigheten inte bara skallMed anledning mot attav
också för i den marksändaRadio-koncemensSveriges utan programprogram

då införa, anförde föredragandenaktuelltreklam-TV-kanal det attsom var
följande:

marknätet skall fungerasamlade TV-sändningamaför deAnsvaret överatt
Sveriges Television ochdelat mellantjänst kommeri allmänhetens att vara

företag149 sid. 42. Det be-199091:reklam-TV-företaget se somprop.
radio-med stöd 5 § första stycketsändningarreklamfinansieradedriver av

fråga bl.a.sålunda omfattande skyldigheter iikläda siglagen kommer att om
sändningarna. Desammansättning och utbyggnadenprograrnutbudets av - --

yttrandefrihetsgrundlagenvid tillkomstenförts omavresonemang som
får därför uppenbartstöd radiolagenetersändningar sker med ansesavsom

kan inte imarksända reklarnkanalen. Denplaneradefull relevans för denha
särbehandlas.sammanhangdetta

från Television i dag vidare-SverigessändningarnaförvissoDet är sant att
inte säkertrådnät. emellertid enligt min meningkanMansänds i alla vara

nätinnehavama intevidaresändasskulleTV-kanaläven varatt omen ny
det.skyldiga göraatt

förhållande tilländringen imedförde denRiksdagsbehandlingen rege-
i 6 §själva mottagningen sköts införorden utan kostnadförslagringens att

motiveradeKonsitutionsutskottetlagen.i den föreslagnaförsta stycket 1
199192:KU19 12:följande bet.ändringen sätt s.

för den s.k.uttryckbestämmelsenföreslagna är mustDen ett carry-
ide boruppfylld krävsskallprincipenprincipen. För attatt som envara

rundradiosänd-delskall kunnafinns kabelnäti vilken detfastighet taett av
för självasärskilda kostnaderfrån programföretagsvenskaning utan

grundavtal ellerboende enligtdeEn sakmottagningen. är att annanannan
kostnaderna för kabel-delmed och betalaskyldigakan att avenvaravara

föregående emellertid inte hellerframgår kandetSomnätet. av- - -
rundradio-vissatillgodose mottagningenskyldighetenfullgörandet att avav

detta börUtskottetbetalning.med villkorsändningar förenas attanserom
paragrafenuttryck ikomma till - - -.

upphovsrättsligfrågan problemdepropositionen berördes artI somavom
lagförsla-medvidaresänder i enlighetdeinförkan ställasnätinnehavare om

organisationerna dit-upphovsrättsligakonstaterade deFöredraganden attget.
ifrågavarandevidaresändningersättning föravstått från krävahadetills att av

för gällandegrundenpraktiskaförhållande utgjort denhardettaochslag att
delbetänkandeanfördes i mitthänvisade till vadFöredragandenordning. som
frågor Ds Ufrån rättsligarymden,nordisk TVFörsöksverksamhet med

kabellagensuttalas bl.a.delbetänkandedetta must154 I att1987:2 s.
vidaresända Sverigestillståndshavareförpliktigacarry-regel torde atten

betalafår dettautsträckning hari den göraendast utan attRadioprogrammen
härför.ersättningsärskild
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Vissa rättsfall och överenskommelser

När kabelnäten byggdes under hälftenut 1980-talet förekomsenare av
diskussioner det berättigade i ansluta boendeom att även ointresse-som var
rade utökat TV-utbud tillett kabelnätenav skullesamt bäraom vem som
kostnaden för kabelanslutning.en

Frågor med anknytning till villkoren för kabel-TV-anslutning i olika upp-
låtelsefonner för bostäder har Högstaprövats domstolen tvåi olika domarav
år 1989.

mållett hyresrätt konstaterade Högsta domstolenom se NJA 1989 74s.
betalavägran i förhandlingaratt att mellan fastighetsägaren och hyresgäst-en

föreningen överenskommen hyreshöjning grund installation kabelnätav av
inte ringaär betydelse och hyresgästens hyresrättatt därförav skulle vara
förverkad.

målI samfällighetsföreningett se NJA 1989 291 ansågom Högstaen s.
domstolen beslut föreningsstämmanatt ett installera kabel-TV inteav att
kunde strida föreningens ändamålmot eller främmandeanses för ända-vara
mål föreningen skall tillgodose.som

Det har också träffats överenskommelser mellan hyresmarkna-parterna
den principer för fördelning kostnader för kabel-TV-anslutning.om av

År 1986 utfärdade de allmännyttiga bostadsföretagens organisation SABO
och Hyresgästemas Riksförbund rekommendation riktlinjeren gemensam om
vid installation och utnyttjade kabelnät för etennediedistribution. Riktlin-av
jerna innebär bl.a. kostnaderna för fastighetsnätetatt och därtill hörande tek-
nisk utrustning, åtgärderför för mottagning och separering olika signalerav

för visst basutbud skall belastasamt hyreskalkylen.ett Kostnader för pro-
enligt individuella val skall debiteras dengram enskildem.m. hyresgästen.

Den hyresgäst vill del Sverigesta än Radios reguljäraannatsom sänd-av
ningar, de nordiska grannländemas reguljära sändningar lokalkanal börsamt

denna möjlighet i särskilt avtal, i vilket påeffektenges även hyran bör regle-
Den hyresgäst så önskar bör kunna övrigaras. sändningar bortfiltre-som

rade kostnad.utan
jMotsvarande riktlinjer för den privata hyresmarknaden utfärdades år 1987

efter överenskommelse mellan Sveriges Fastighetsägareförbund och Hyres-
Riksförbund.gästernas Enligt riktlinjerna skall kostnaderna för ombyggnad

fastighetsnätet och övrig teknisk utrustning täckas bruksvärdeshyran.av av
För lägenhet för möjliggörautrustats mottagningatt satellitkabel-TVsom av
efter indviduellt val fastighetsägarenär berättigad tillägg till hyran.att ta ut ett
En hyresgäst vill kunna basutbudetutöver Sveriges Radiossom se program
sändningar lokalkanal skall erläggasamt särskild programavgift skallsom
täcka kostnaderna för parabolantenn eller anslutning till basnät samt eventu-
ella kostnader for programmen.
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åtminstonebåda del kostnadenrekommendationerna kanEnligt de en av
samtliga hyres-kabelnät i form hyrafastighet ansluts tillför tas utatt av aven
för kunnaförefaller lägenhetVidare det utrustats attgäster. tasom om en som

skall belastas med högre hyravanliga marksändningar änänemot annat
programavgifterföreligger. Rena skallmöjlighet intelägenheter där denna

ingårhushållen avtal. själva verketenligt individuellt Ienskildabelasta de
nivånprogramavgifter i den lägstaandeli regel mindreemellertid även aven

via hyran ellergratisutbudet,abonnemangsavgift, de s.k. tas ut mots-som
avgift.varande

sändningspliktenKritik mot

framförkritiserats,marksända harbefordra vissaSkyldigheten att program
förhållandet antalet mustframför allt detfrån kabelföretagen. Detallt är att

kabelforetagen inte all-ochpolitiska beslutökacarry-program kan attgenom
har föranlettför kostnaderna,sigde kan kompenseratid att somanser

kritiken.
december 1991marksändningar den linledde sinaTV4samband medI att

carry-skyldigheten. Genom denomfattasbörjade must nyaprogrammet att av
carry-skyldig-månad inträddei kraftträddekabellagen mustsenareensom

pågående tillståndsperiodutgångenefterinte förstomedelbart ochheten av
emellertid redan tidigarehade sänts överlagen. TV4tidigareenligt den ut

ofta särskild betal-många kabelnät,ividaresändessatellit. Programmen mot
företagkunde defickTV4:soch medning. I carry-statusmustatt program

hushållen inte längreför görabetalthade tagittidigare programmenavsom
till sina abonnenterinte hadekabelföretag säntdet. De ut programmensom

det.börja medskyldigablev att
överenskommel-tidigare redovisadeskapades deproblemsärskiltEtt av

marksändahushåll inte ville del änvilka deenligt annatta pro-avsomsema
kostnad. Förbortñltreradefå ävensatellitprogrammenskulle attutangram

hushåll iockså krävdestill dessaförmedlasskulle kunnasändningarTV4:s
inte befint-föri kanalsystemetflyttadesvissa kabelnät attatt omprogrammen

behöva bytasfilter skulleliga ut.

lokal TV-kanaltillhandahålla forSkyldigheten utrymmeatt en
m.m.

tillhandahålla kanal förkostnadsfrittskyldighetenföljer6 §Av även att en
kabelsändarföretag.från lokalaegensändningar
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Var och elleräger förfogaren som över kabelnät, därannars detett bedrivs
sändningar slag vidaresändningänannat frånav sändare jordytan, är
skyldig att- - -

kostnadsfritt tillhandahålla kanal i sitt kabelnät i varje kommun,en där
han har sådant förnät,ett egensändningar televisionsprogram från ellerav ett
flera kabelnämnden utsedda företagav lokala kabelsändarföretag.

Om det finns särskilda skäl, får kabelnärnnden medge undantag från skyl-
dighetema enligt första stycket.

Skyldigheten fanns redan i lagen lokala kabelsändningar. Skälet tillom att
denna reglering fördes till denöver nuvarande kabellagen YGL:sangavs vara
bestämmelse sådan regleringatt bör kunna finnasom en prop. l99l92:53 s.
39.

I propositionen med grundlagsförslaget prop. 199091:64 86 anförss.
bl.a. följande:

Beträffande skyldigheten kostnadsfritt tillhandahållaatt kanal för lokalaen
egensändningar föreligger knappast heller någon anledning inte behållaatt enmöjlighet vanlig lagstiftningatt upprätthållagenom den ordning rådersom

Denna skyldighet fyller betydelsefullnu. uppgift fören öppna tillgångatt en
till trådmediet för Ävenmindre resursstarka aktörer. här bör regler kunna gesi vanlig lag.

Över huvud detär angelägettaget uppmärksamatt riskenvara nät-att
innehavaren får monopolett utesluter andra från inflytandesom över pro-
gramsättningen. Det starkaste motivet för det allmännaatt inflytandege ett
över rätten etablera verksamhet för trådsändningatt kan liggasägas i detta.
Där trådnät redan harett etablerats minskar sannolikheten för ännu skallatt ett
byggas. Nätinnehavaren får lätt faktiskt påett monopol trådsändningskapaci-

Äveninom visst område.teten ett kravet tillstånd bort,om det docktas är
inte uteslutet åläggalagatt nätägama förpliktelsergenom lämnaatt utrymme
för vissa sändningar det slag redan i åvilardag demav enligtsom lagen omlokala kabelsändningar.

I 3 kap. l § andra stycket återfinnsYGL också bestämmelseen som
medger skyldighet ifrågavarandeatt slag läggsen nätinnehavaren.av nu

Enligt förarbetena till den nuvarande kabellagen ansågs det inte rimligtsom
omvärdera de iatt grundlagsärendet framförda motiven. Det noterades vidare

sånäten är anlagdaatt lokala distributioneratt kan göras prop. l99192:53
46.s.
Kabelnärrmden har i principbeslut denett 6 1992 tolkat bestämmelsenmars

så det lokala kabelsändarföretagetatt skall disponera hel kanal. Kanal-en
blandning mellan nämnden förordnatett lokalt kabelsändarföretagav och
kommersiella intressen såledesgodtas inte. Om sändningarna ändå blandas

det lokala kabelsändarföretagetanses för allt sänds i lokalkanalen.svara som
De lokala kabelsändarföretagens sändningar fåtthar relativt begränsad

omfattning. Av Kabelnämden förordnade lokala kabelsändarföretag finns
29 se avsnitt 3.1. Sändningstidenorter rörliga bilder i allmänhetär be-av
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Den begrän-övrig tid sändsUndernågra dagen. text.timmargränsad till om
lokala kabelsändar-förhållandet dedettillskrivitsharanvändningen attsade

ellersig tillansluta nätenmöjligheter attfinansiellahaftvarken attföretagen
Arons-bl.a. Larsintresseväckandeprogramtablåer medfylla sina program

får sådanaframgår kabellagen9 §Somför utredningen.i avrapportenson
med reklam.sändningarfinansiera sinainteföretag

lokalasignalen detålagda distribueravisserligen attNätägarna är men
tillsignalendistribueraförkostnadenfår själv bärakabelsändarforetaget att

minstdyrbart, inteblikaninmatningspunkt. Dettakabelnätsrespektive om
avstånddetoch ärkommunoch storaiflerafinnsdet nät omsammaen

lokal-TV-studion.ochmellan näten
från skyl-dessaundantagmedgestycketandraenligtkanKabelnämnden

tillämpasundantagsregelnkanförarbetena t.ex.Enligt en nyomdigheter.
få kanaler ellermedinnehavareförhållande till nätiellerkanal tillkommer av

få-vidKabelnämnden har56.199192:53 ettomfattning prop.mindre s.av
nätinnehavareni avvaktanviss tidunderdispens attmedgetttillfällental
denna bestäm-enligtskyldigheteruppfylla sinamöjligtteknisktgjort det att

melse.
i 7kabelsändarforetaglokaltmed angesVad m.m.närmare avsessom

juridisksådan svenskskallkabelsändarföretag personlokaltEtt vara en
låtakanochkabelsändningar antaslokalabedrivaförbildatshar somattsom

verksamhet.tals i sintillkommameningsriktningarochintressenolika
eftersändningsverksamhet strävaskall i sinkabelsändarföretaglokaltEtt

infonnationsfrihet.ochyttrandefrihetmöjligavidaste
6 förstaenligt §kabelsändarforetaglokalaförordnandeKabelnärrmdens av

år.högstskall2stycket treavse

kabelsändar-lokalatill detpåminnelsestycketandraBestämmelsen i är en
kabelsändar-lokaltEtträttigheter.sådana företagsbakomsyftetföretaget om
ekonomiskttillkanalentid isyftedettauppfyllasåledes förföretag bör att ge

föreskriftinte läsasskall däremotBestämmelsen omaktörer. som ensvaga
53199192:YGL prop.tillåtet enligtinteinnehåll. Det voreprogrammens

56.s.

Satellitlagen6.6

väsentligensatellitsändningarna6.4 falleroch3.1framgått avsnittSom av
införliva TV-åtagit sigSverige harregleringen. attradiorättsligautanför den

tillsatellitsändningarbl.a.omfattardirektivsvensk Dettamed rätt.direktivet
allmänheten.

satellitsänd-Lagstiftningdelbetänkandetframlade jag1992 omaprilI
hänsynmedutformadesLagförslaget1992:31.SOUTV-programningar av

tilllettförändringarnågramed smärreharFörslagetTV-direktivet.till bl.a.
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lagstiftning prop. 199293:75, bet. 199293:KU12, rskr. 199293:117.
Lagen 1992: 1356 satellitsändninger televisionsprogramom till allmänhe-av

satellitlagenten trädde i kraft den januari1 1994, dvs. samtidigt med EES-
avtalet SFS 1993:1646. Jag kommer här endastatt översiktligt ige-att

lagens innehåll. I övrigt hänvisasnom till anförda förarbeten.ovan
Lagen tillämpligär sändningar TV-program över satellit till allmän-av

heten någoti land bundetär EES-avtalet 2som §. För lagenav skallatt vara
tillämplig måste de förutsättningaräven räknas i 2 och 3 §§som upp vara
uppfyllda.

Av 2 § framgår satellitprogramföretaget,att dvs. den sättersom samman
och helt eller delvis för samlatsvarar utbudett sänds underav program som

beteckning, skall ha sitten hemvistgemensam i Sverige. Av punkt 2 och 3
framgår de ytterligare alternativa förutsättningarna sändningen tillatt satellit

frånsker sändare här i landet eller sändningen frånen att satellit sker med an-
vändning satellitkapacitet svensk fysiskav eller juridisksom en för-person
fogar över. Dessa två punkter tillämpas dock intesenare satellitprogram-om
företaget har sitt hemvist i land inom EES.annat Bestämmelsen överens-
stämmer väsentligen med motsvarande bestämmelse i TV-direktivet.

Av 3 § framgår lagen inte gäller föratt sådan sändning över satelliten som
helt överensstämmer med samtidig sändning skeren med stöd till-som av
stånd enligt radiolagen eller lagen rundradiosändning finländskaom tele-av
visionsprogram. Anledningen till denna bestämmelse är ochatt en samma
sändning inte skall omfattas lag.än Lagen gäller inteav hellermer fören en
sändning sökbar text-TV.av

Det ställs inte något krav tillstånd för bedrivaupp satellitverksamhet.att
Däremot skall satellitprogramföretag och satellitentreprenör, dvs. den härsom
i landet för någon räkning bedriver sändningarannans televisionsprogramav
över satellit eller upplåter satellitkapacitet, skyldigsom anmäla sig förattvara
registrering lämna vissasamt att uppgifter. Anledningen till detta är att
Sverige, för uppfylla sina förpliktelseratt enligt TV-direktivet, måste veta
vilka bedriver sändningar för vilka Sverigesom ansvarigtär land.

Kabelnänmden tillsynenutövar över satellitlagen följs.att Enligt den nya
myndighetsorganisationen skall, fr.o.m. den juli1 1994, Granskningsnämn-
den för radio och TV övervaka bestämmelserna sändningarnas innehållom
medan Radio- och TV-verket skall för bestämmelsernaattansvara regi-om
strering och de övriga bestämmelser inte faller inom nämndenssom ansvars-
område efterlevs se avsnitt 6.3.

Verket skall således övervaka registreringatt sker och redovisningatt av
andel europeiskt likasåprogram skerav 5-9 §§. Verket fårursprung i vissa
fall förelägga vite. Granskningsnämnden skall övervaka bestämmelsernaatt

mediets särskilda genomslagskraft,om beriktigande och demokratibestäm-
melsen efterlevs 12 §. Nämnden får endast vitesförelägga programföretaget
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berik-avseendebeslutfallandenämndensoffentliggörapå lämpligt sättatt
dessa be-vad gälleri övrigtnågra sanktionerfinns inte28 §. Dettigande

följaprogramföretagetföreläggafår attdäremotNämndenstämmelser.
Myndigheternavid vite.reklambeteckningar ochbestämmelserna m.m.om

uppgift.sinfullgörandegranskningsmaterial förinfår begära av
till till böter.kan dömaslåter sigregistrerainteDen som

bestämmelsersatellitlagensförredogörakommer närmare omJag att
ochprograminnehållet 7i kap.

Närradiolagen6.7

tillståndfåkanVem

Närradio-1982:459.närradiolagenfinns inärradioverksamhetförReglerna
därför endaståsiktsradio. Det ärlokalförplatsberedatillsyftarlagen att en

rundradiosänd-tillstånd bedrivafåkansammanslutningar attvissa som
§.räckvidd 1begränsadmedningar

Vad6.2.i avsnittrundradiosändningför begreppetredogjort somharJag
framgårräckviddbegränsadochsammanslutningarmednärmare menas

närradiolagen.6 §§och4 aav
för-1-2punktföreningarideella samtlokalavissaendast§ kanEnligt 4

4 ochStudentkårer punkt när-3,punktkyrkansvenskainomsamlingar
justSkälet tillnänadio.sändatillstånd attfå5punktradioföreningar att

det harradiomedietanvända ärprivilegiet attharorganisationslivet attgetts
ochintressenolikaförsåsom företrädareföreningarnaväsentligt attansetts
ochuppfattningaruttrycka sinamöjlighetskallmeningsriktningar attges

meningsmotståndare ochsympatisörer,medlemmar,tillbudskapsinasprida
allmänheten.den stora

och, vadjuridiskaskallsammanslutningarna personerKravet varaatt
år, syftar tillminstunderverksamhetbedrivit ettoch ha1punkternagäller

sändningstillstånd. Omfråga förikommertillfälligaförebygga att grupperatt
förettårsregelnfrån göras t.ex.undantagkanföreliggerskälsärskilda

198182: 127folkomröstningskampanj prop.införbildatsföreningar ensom
14.s.

skallföreningarnakravetuppställer även attpunkternatvå förstaDe
sigägnaruppbyggda sättannatFöreningar är somideella. mensomvara

betyderutanför. Dettasåledes att t.ex.fallerverksamhetideelltyp avsamma
kyrk-stiftelser,bostadsrättsföreningar,föreningar,ekonomiskakooperativa

närradiotillstånd sändaerhållakaninte attoch kommunersamfälligheterliga
ff.. Vad22198485114513,1981821127 s.lag prop.dennaenligt prop.s.

bygdegårdsför-folketshusföreningar,folketsparkföreningar,gällerdäremot
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eningar och liknande föreningar torde de i allmänhet falla in under lagens
tillämpningsområde RÅjfr rättsfallen 1955 15 och 16.not

Enligt punkt 5 kan även närradioföreningar erhålla tillstånd. Närradioför-
eningar frivilligaär sammanslutningar flera tillståndshavare. Det såledesav är
frivilligt såväl bildaatt tillhöra sådanatt förening.som Det inteen är heller
något hindrar det finns fleraattsom närradioföreningar i ochett samma
sändningsområde. Närradioföreningamas verksamhet består dels attav sam-
ordna tekniska och administrativagemensamma ting och dels sändaattav
visst programutbud. Det oftaär närradioföreningen tecknarorten avtalsom

utnyttjandet närradiosändarenom ellerav användningen skyddadom av
musik. Föreningarna har även uppgift få de enskildaatt tillståndshavamasom

kommaatt överens sändningstidsscheman.t.ex.om Närradioföreningama
har sedan år 1982 riksorganisation, Sveriges Närradioförbund.en Förbundet
har antagit etiska regler för närradioverksamheten och har tillsatt etisken
nämnd för övervaka efterlevnadenatt reglerna.av

Samtliga dessa föreningar har emellertid inte rätt sända närradio.att Av 3 §
följer tillstånd inte fåratt till sammanslutningges haren tillståndsom att
sända lokalradio enligt lokalradiolagen. Sker det omvända, dvs. förvärvar
den redan har närradiotillståndettsom därefter lokalradiotillståndett upphör
närradiotillståndet gälla. Skälet tillatt bestämmelsen är närradiotillståndatt ett
inte skall kunna användas för bedriva kommersiellaatt sändningar utan sam-
band med tillståndshavarens föreningsverksmhet.

Av 5 § framgår den ytterligare förutsättningen tillstånd endast fåratt med-
delas sammanslutningen har anmältom har till utgivare.vem utsettssom

Övriga förutsättningar för närradio

Enligt 6 § skall sändningsmöjlighet finnas i kommunenen minstom en sam-
manslutning så önskar och det dessutom teknisktär möjligt.om Om det finns
särskilda skäl får det finnas ytterligare sändningsmöjligheter för närradio i
kommunen.

Bestämmelsen trädde i kraft först den 1 april 1994. Med ordet sändnings-
möjlighet möjligheten sändaavses utbudatt när-radioprogram,ett oberoen-av
de sändningen sker medav om användning endast sändare ellerav en om

sänds samtidigtprogrammet ut fleraöver slavsändare. Flera sändningsmöj-
ligheter skall kunna finnas det finns särskilda skäl, iom kommunerLex. med

folkmängdstor eller i kommuner med flera tätorter. förarbetenaI har ökaden
restriktivitet i tilldelning sändningsmöjligheterav nödvändig föransetts att
hindra närradion bliratt andra form kommersiellen radio prop.av
199293:70 36, 57.s.

Av 6 § framgår med begränsadatta räckvidd sändningarnaatt kanavses
medtas god hörbarhetemot inom avstånd femett kilometer. Vidare fram-av
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räck-medfår sändaremedge störrefallsärskildaiNärradionärnndengår att
berördademajoritetendastlämnasmedgivande börsådant avvidd. Ett om en

storstads-Utanfördet.önskarsammanslutningamasändningsberättigade
kansändningarnaeftersträvas tasbestämmelsen,enligt attdet,områdena bör

kommunen.helaiemot
såsådantutnyttjats sätträckvidd har attmedge längreMöjligheten att

huvud-räckvidd,förlängdharnärvarandeförnärradiosändarnaallagott som
Även därkommuntäckning.deteller ikommuntäckning närmastehardelen

visa sigräckviddenförhöjningkanmöjligtfrekvenstekniskt avdet är en
förutnyttja slavsändarenödvändigt attkan attDetkostsarn.mycket t.ex. vara

vissmedgedärförNärradionämnden börkommunen. endelarnå vissa av
förening-sändningsberättigadedemajoritetenendasträckviddförhöjd avom

37.199293270prop.önskar det s.arna
föravsedda när-sändare ärbör destyckeandrabestämmelsensEnligt som

intesändareninnebärDetsådana sändningar. attforfå användasendastradio
underbärvågstjänster,för s.k. t.ex.vällokalradioförfår användas t.ex. men

f.33proposition s.anfördI199293:70 57.personsökning prop. s.
följande:enligtbestämmelsendelendenmotiverades av

i fortsätt-föreningslivet ävenangelägetdetmening attregeringens ärEnligt
radion.imeningaråsikter ochsinaframföramöjlighet attningen garanteras
tvingasföreningarnainskränkas attkunnabör intemöjlighet genomDenna

där-Närradion börsändningstiden.krafterkommersiellamedkonkurrera om
för-ideellalokalaför dettillgängligendastfortsättningeniför även vara

eningslivet. --- skallintedetsådanadärförbör attnärradionförFörutsättningarna vara
radiosändningarkommersiella attdrivaönskardenförlockande somvara

till densigsökaställetibörsyften. Hanför sinanärradionutnyttjaförsöka
lokalradion.föreslagna

mellan När-konfliktmedsambandiaktualiseratsharBestämmelsen en
närradioför-Taltidningsnämnden samtochsidanå denradionämnden ena

Konfliktenå andra.denKristianstadKatrineholm ochBorgholm,ieningarna
ibl.a.Närradionämnden harnärradiosändare.taltidning översändningrör av

närradiolagenmedförenligt attintedet ärfunnit19933den attyttrande mars
sändningsmöjligheter ärnärradionsför sominomradiotidningsända ramen

berördaoch när-Taltidningsnärrmdentillståndshavare.närradionsförbehållna
uppfattning.delat dennainteradioföreningar har

sändningstill-övrigatillnärradiotillstånd, i motsatsgällernärvarandeFör
längsttillbegränsat ettdäremotsändningstid ärBeslutvidare.stånd, tills om

närradiotillståndmotiveratshar attDettastycket.andra system avår 8 §
tid.vissdelasändningsberättigade har rätt attdeinnebär att

tidsför-kansändningstidsschemaförhandla fram nyttlokalt ettGenom att
vidutvecklatspraxisdenEnligtbehov.aktuellatill somdelningen anpassas
be-beslutnämndensfallnormalaföregås i ensändningstider avfördelning av
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redning inom närradioföreningen Denna inledsorten. med samtliga till-att
ståndshavare in förslag sändningstiderger för det kommandeom schemaåret
till närradioföreningen. Det endastär vid de tillfällen då tillståndshavama inte

schemaförslagetenats om nämnden har anledningsom ärendetatt tillta upp
avgörande.

Vid tidstvist har nämnden förturen denatt föreningge bedöms hasom
intressestörst få sända vidatt viss tidpunkt.av Av förarbetena framgår deatt

närmare riktlinjerna för tidsfördelningen får utvecklas nämndensgenom
praxis. När det gäller bedöma vilkaatt omständigheter kan berättiga tillsom
förtur några allmänna exempel. Enges sammanslutning har lång sänd-som
ningstid eller tid vid andra attraktiva tidpunkter denän omtvistade bör stå till-
baka för förening inte har sådana tider.en Enbartsom det förhållandet att en
sammanslutning tidigare undersänt viss tid bör inte förtur till tid.ge samma

Närradionämnden har i sin avvägning de skilda föreningarnas intressenav
haft utgångspunkt den samladesom sändningstid respektive förening harsom
haft. Vidare har hänsyn tagits till tiderna är attraktiva eller inteom huru-samt
vida förening gällandegör vissen tidatt är alldeles speciellten intresse förav
dess lyssnarkrets. Slutligen kan närradioföreningens forslag ha betydelsestor
för nämndens avgörande i vissa fall. Nämndens praxis bygger nämn-att
den aldrig i sin avvägning två föreningars intressenav hänsyn till inne-tar
hållet i förenings sändningsverksamheten se Närradionärnnden informerar,

1992-12-23.nr
Sedan närradioverksamhetens har det varit förbjudetstart sända kom-att

mersiell reklam i närradion. Det har närradionansetts inteatt kan fungera som
åsiktsradio språkröroch för olika opinioner den också skall uppfylla deom
krav ställs radio reklammedium.som N ärradion harsom emellertid genom
den lagändringen 1993:122senaste föröppnats sändningar reklam seav
kap. 8.

Närradiotillstånd kan återkallas nämnden de omständigheterav om som
i 13 § uppfyllda,är dvs.anges tillståndshavaren inte längreom behörig,är

utgivare saknas, sändningarom inte har skett underom månader ellertre om
Ävenavgift inte erläggs. domstol återkallakan närradiotillstånd ettom pro-

innefattat yttrandefrihetsbrottgram ett 16 §.
Nänadionämndens uppgifter kommer fr.o.m den 1juliatt 1994 övertasatt
Granskningsnämnden förav radio och TV Radio- och TV-verket.samt

Granskningsnämnden kommer då övervaka efterlevnadenatt bestämmel-av
programinnehållet medanserna om verket meddelar närradiotillstånd och

övervakar de övriga bestämmelsernaatt efterlevs. Nämnden får förelägga
tillståndshavaren vid vite följa bestämmelsernaatt sändningamas innehåll.om
Verket får vitesförelägga den bryter beslut sändningstidmotsom ellerom

låter någon i desssom ställe utnyttjaannan sändningstid tilldelatssom sam-
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återkalla sändnings-fårVerket ävenbestämmelsen.följamanslutningen att
tillstånd.

för sändningarintegällerradiolagen17-18 §§ochi 7Bestämmelserna
straffbestäm-i 19 §censurbestärnmelsens.k. samtDennärradiolagen.enligt

närradiosändningar.dockomfattarradiolageni 21 §melsen

Lokalradiolagen6.8

reklamfinan-förTeknisktdelbetänkandetföregicks utrymmeLagen av
vill-Regler ochdepartementspromemorian1991:108SOUradiosierad samt

våren 1993 trädderiksdagsbeslutEfter1992:22.privatradio Dsförkor
199293:70, bet.april 1993 prop.kraft den lilokalradiolagenden nya

199293:l68.rskr.199293:KUl5,
innehåll. övrigtIlagensigenomöversiktligtendasthärkommerJag att

förarbeten.angivnatillhänvisas ovan
radiopro-rundradiosändningarlokalaföreskrifterinnehåller avLagen om

sådana sändningarförintegällerlokalradio. Den somljudradioigram
§.närradiolagen 1ellerradiolagenmed stödbedrivs av

till-Etttillstånd lokalradio.förlokalradiotillstånd meddelarförStyrelsen
godmedkansändningarsådana emotbedriva tasstånd innebär rätt somatt
kantillståndet §. Ingen4isändningsområdeinomhörbarhet angesett som

sändningsom-omfattatillstånd endastkan etttillstånd och dettafå än ettmer
få till-indirekt kanellerdirektvarkenframgår vilkaVidareråde 5 §. som

medprogramföretaglandsting, kommun,7 §§. Dessa ärstånd 6 och staten,
till-Varjedagstidning.någonellerradiolagen uttillstånd enligt ensom ger

ytterligaremedförlängasskalltidår dennaåtta och enskallståndsperiod vara
vissaUnderåterkallelse 8 §.grund fördet finnssåvida intetillståndsperiod

10 §.sluttillståndsperiodenseftersändningar skefåromständigheter
lokalradiotillstånd skallförStyrelsenframgår vadbl.a.9 §§5 ochAv

förändradomfattning ochsändningsområdenasbestämmer endenbeakta när
dessa.indelning av

tillstånd skalltillsökandeflerafinnsdet ettframgår vidarelagen attAv om
går till denTillståndetauktion.offentligvidtillståndet skefördelningen enav

§§.12-13årsavgiftibeloppetdet högstabetalabereddär attsom
till-meddelandetillstånd,ansökanbestämmelser avfinnsVidare omom
ochinnehåll, reklamsändningarnastillstånd,överlåtelsestånd, avgift, av

överklagandeavgiftbetalning samt m.m.sanktionersponsring, avm.m.,
lokal-förStyrelsen28-31 §§framgår det attsanktionergällerVad av

tillståndshavarenlokalradiosändatillståndfår återkallaradiotillstånd att omett
finnsintedetomfattning,tillräckligt högisändningsrätten omutnyttjatinte

Återkallelse28 §.behörigintesändande ärdenellerutgivarenågon om
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grund dagstidningsfdretagatt ettav direkt eller indirekt förvärvat tillståndett
får emellertid inte ske.

Den myndighetsorganisationennya innebär för lokalradions del Radio-att
och TV-verket meddelar tillstånd och beslutar återkallelsem.m. sådantom av
tillstånd. Granskningsnämnden skall enbart granska sändningamas innehåll
och förelägga tillståndshavaren vid vite följa bestämmelserna.att Myndig-
heterna får vid äventyr vite begära in visstav granskningsmaterial.

Jag kommer närmare redogöraatt för lokalradiolagens bestämmelser om
sändningamas innehåll i kap. 7 och

Bestämmelserna i 7 och 17-18 §§ radiolagen gäller inte för sändningar
enligt lokalradiolagen. Den s.k. censurbestämmelsen i 19 § straftbe-samt
stärnmelsen i 21 § radiolagen omfattar dock lokalradiosändningar.

6.9 Lagen rundradiosändning finländskaom av
televisionsprogram

Lagen 1986:3 rundradiosändning finländskaom televisionsprogramav till-
kom efter förslag i 198586:54. En utgångspunktprop. för förslagen var en
överenskommelse år 1985 mellan statsministrama i Sverige och Finland om

söka få ståndtillatt sändningar finländsk TV-kanal frånav en radiosändare i
storstockholmsområdet.

I dag sänds finländsk programkanal trådlösten över storstockholmsom-
rådet i kabel i 24 kommunersamt utanför detta område. I Finland sänds en
redigerad svensk programkanal fyraöver marksändareut i sydöstra Finland.
Samarbetet bygger ömsesidighetsprincip där bådaen de länderna svarar
för jämförbara kostnadsåtaganden.

Regeringen har meddelat tillstånd for Sverigefinska Riksförbundet intillatt
utgången år 1995 bedriva vidaresändningarav enligt lagen. Enligt särskilden
överenskommelse med Svenska Kabel-TV AB överförs sändningarna till
kabelnäten. För denna överföring krävs inte något särskilt tillstånd.

Enligt lagen får regeringen för tiden intill utgången år 1995 medge rättav
till rundradiosändning televisionsprogram frånav radiosändare i radio- eller
trådsändning från Finland 1 § första stycket. Regeringen har meddelat
sådant tillstånd till Sverigefinska Riksförbundet. Begreppen rundradiosänd-
ning, radio- trådsändningoch används i betydelse i radiolagensamma som
1 § andra stycket, även avsnitt 6.2.se

sändningen skall bestå vidaresändningav samtidigtav sändsprogram som
eller kort tid dessförinnan isänts Finland med stöd tillstånd från Finlandsav
regering 2 §.

Ett sändningstillstånd får förenas med särskilda villkor. Dessa får avse
vilka radiosändare får användas, sändningenssom räckvidd, programverk-
samhetens omfattning förbudsamt eller föreskriftermot kommersiellom
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ibifogadefinnsvillkorengällandeinnehållande deBeslut4 §.reklam nu
bilaga

några villkorställaallsintemöjlighetsjälvfallet att uppharRegeringen
detanspråk deli utrymme somendastvillkor tar aveneller att somange

bemyndigandet.lämnas av
före-ellerförbudvillkor motbrytertillståndshavaren mot avserOm som

5 §.återkallassändningstillståndetfårreklam,skrifter om
sänd-dessaförintegäller typerradiolagen6-18 §§ aviBestämmelserna

i 19 §censurbestämmelsen samts.k.denbetyderDetta att t.ex.ningar.
sändningar.dessaomfattarradiolagen även§i 21straffbestämmelsen

Radiotidningslagen6.10

delbe-efterursprungligen etttillkomradiotidningar1981:508Lagen om
198081:166,dagstidningarRadiosända samt1980: 12 prop.Utänkande Ds

vilkaförändringargenomgått störredärefter trehar363. Lagenrskr.KU24,
199192:53.199091:1491985862109, samtpropositionemaframgår av

radioprogramtaltidningen är ettkonstaterades attlagentillkomstenVid av
såle-ansågssynskadadeGruppenallmänheten.direktavsedd emotatt tas av

all-tillmåste räknaskretsslutenmening utanrättslignågon iintedes som
tillämpligansågsradiolageni sinbetydde varaattturDettamänheten.

ochnärradiosändningarfråndå, bortsetttillätRadiolagensändningarna.
programföretagdeendast rege-somcentralantenner,vidaresändningar över

före-endarundradiosändning. Deiradioprogramsändabestämmer attringen
Sverigesiprogrambolagende fyramedgivandesådantfått vartag som

f..198081:166 5prop.Radiokoncemen s.
synskadadeförradioprogram avsettradiotidningen ettskall§Enligt l vara

sammanställningarellerdagstidningarinnehålla vissafår endast typeroch av
tidningar.sådanaav

med-bestämmelseninledandedenanvänds iradioprogramBegreppet som
sändningarochsändningartrådlösabåde somomfattakunnaskulledenför att

framgår dockbestämmelsenföljandeden6.2. Avavsnitttråd sesker genom
trådlöst, kräverdvs.rundradiosändning,isändsradiotidningarendast somatt

tillfallövrigaihänvisarBestämmelsenTaltidningsnämnden.tillstånd av
viaradiotidningarsändamöjligt attDet även6.5. äravsnittsekabellagen
inteomfattarLagenlagen.intedockomfattasverksamhet avDennatelenätet.

kassettidningar.postdistributionheller av
nyhets-dentillendast ägarenkanradiotidning avsända gesTillstånd att en

förlaganvidarekrävs attDetversionen.tillförlaganskalltidning varasom
skälsärskildasåvida inteoch,veckaniminstmed ett nummerkommer ut

upplagagenomsnittlighaftåret har omdetunder senaste enföranleder annat,
3 §.utgivningstillfalleexemplartvåtusenminst per

160



De radior£1ttsligafbrfattningama

Vissa krav på innehållet i radiotidningen ställs i lagen. Radiotidningen
skall i princip endast återge i förlagantexten och annonsmaterialet får endast
sändas ljudet förvrängtär eller innehålletom kodat 4 §.m.m.

Tillståndet får förenas med villkor, dock endast villkor avseende sänd-
ningstid placeringen,samt frekvensen och effekten hos sändaren 5 §.

Dessa bestämmelser hindrar således inte tillståndshavaren att, som nu
sker, koda radiotidningssändningarna. Såvitt reklamen dettaäravser t.0.m.

krav för sändningett skall fåatt ske.
Av lagen framgår vidare tillståndet kan återkallasatt Taltidningsnämn-av

den tillståndshavaren bryterom lagen eller villkoren.mot Den brytersom mot
villkoren kan dömas till böter.

Bestämmelserna i 6-18 radiolagen gäller inte för dessa sänd-typer av
ningar. Detta betyder denatt s.k.t.ex. censurbestämmelsen i 19 § samt
straffbestämmelsen i 21 § radiolagen omfattar dessaäven sändningar.

6.1 1 Koncessionsavgiftslagen
Lagen 1992:72 koncessionsavgift på televisionensom område konces-
sionsavgiftslagen kom till sedan beslut fattats öppna detatt tredje mark-om

förnätet reklamfinansierade sändningar se 199091:l49, bet.prop.
199091:KU39, rskr. 19909l:370 199192:78,samt 199192:KU2l,prop.
rskr. 199192:114.

Lagen kan endast gälla för reklamfmansieratett programföretag i sänder.
För närvarande gäller lagen för TV4. Om regeringen meddelar ytterligare ett
tillstånd bedriva reklamfinansieradeatt sändningar helaöver landet upphör
lagen gälla.att

Vad går utläsasagts lagenssom att inledandenu bestämmelse.ur Enligt
bestämmelsen skall programbolagett enligt 5 § radiolagen harsom tillstånd

i hela landetatt sända TV-program i rundradiosändning betala koncessions-
avgift till under förutsättningstaten företaget haratt rätt sända reklamatt mot
vederlag i sådan sändning och är den härrätten i landet.ensam om

Lagen innehåller bestämmelser beräkning avgift, fastställandeom ochav
betalning avgift, återbetalning,av omprövning och överklagande samtm.m.

verkställighet.om
I korthet kan nämnas koncessionsavgiftenatt består fast ochav en en

rörlig del 2 §. Den fasta avgiften 4utgör 167 000 kronor för varje månad
under vilken sändningsverksamheten har bedrivits 3 §. Den rörliga delen av
avgiften med visstas ut annonsintäktemaprocenten 4 §.av

Enligt den myndighetsorganisationennya Radio- och TV-verketansvarar
för avgiftshanteringen enligt lagen se avsnitt 6.3.
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Piratradiolagen6.12

sändaillegaltfartygradiosändare attmed utrustatbörjadevåren 1961På ett
Stockholms skär-utanförfrån positionradioprogramreklamfinansierade en

bestodNord,Radiobenämningenundergicksändningarna,gård. som
delariavlyssnaskundesändningar storaDessa avmusik.huvudsakligen av

tvåockså illegalahadeNordRadioSverige. Förutomsödraochmellersta
vilkasÖresund, Radio Syd,ochRadio Mercuriplaceratsfartygssändare

regering-samråd mellanSkåne. Efteri delaravlyssnaskundesändningar av
frånrekommendationefterochSverigeochFinland, NorgeDanmark,iarna

särskildländernanordiskaberördasamtliga deigenomfördesrådetNordiska
piratsändare. Förfrån dessaverksamhetenförlagstiftning stoppaatt

fallvissaförbud i motmed1962:278lagenriksdagendelSveriges antog
måni vissupphördeföljd däravTillhavetrundradiosändning öppna m.m.

piratradioverksamhet.denna
förhind-tillöverenskommelseÅr Europarådetinomträffades det1965 en

Iterritorier.nationellautanförfrån stationerrundradiosändningarrande av
siganslötländernanordiskanämndadeoch bl.a.Sverigemedsamband att nu

för-l966:78års lagenlag1962 omöverenskommelse ersattes avdennatill
piratradiolagen.havetpårundradiosändning öppnafallvissabud i mot

1966:37.propositionenföregickslagDenna av
bestämmelseföljandemedinledsstrafflag,Piratradiolagen, är ensom

§-1
havetradioanläggning öppnafrånrundradiosändningutförDen som

år,fängelse i högst ettellertill böter omdömesdäröverluftrummetieller
Danmark,Sverige,ikaneller mottagasavsedd mottagassändningen är att

europeiskatill denanslutetland, äriellerNorge annatFinland eller som
från stationerrundradiosändningarförhindrandetillöverenskommelsen av

förstörningmenligorsakarsändningenellerterritorier,nationellautanför om
länder.dessanågotradiotrañk i av

rundradio-sådanförradioanläggninginneharellerupprättarDen som
i högstfängelseeller etttill böterdömesstycketi förstasändning avsessom

år.

förverkandebestäm-ochmedverkans-detaljeradevidareinnehållerLagen
svensk lagtillämplighetenbestämmelse av§§3och om2 samtmelser en

§.5m.m.
europeiskainnehållet i denmedväsentligti alltöverensstämmerLagen

några konkretaintedockinnehålleröverenskommelsenöverenskommelsen.
åtgärdernödvändigaendasttalar attartikel 2Desssanktionsbestärmnelser. om
framgårpropositionanfördAvlagöverträdelsema.beivraförvidtasskall att
effektivbliskulleintelagstiftningenansågdepartementschefen annarsattatt

24.s.
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6.13 Radiokommunikationslagen
Lagen 1993:599 radiokommunikationom radiokommunikationslagen till-
kom efter förslag i betänkandet Lag radiokommunikation,om SOUm.m.
1991:107 propositionensamt Telelag och Förändrad verksarnhetsformen för
Televerket, prop. 199293:200.m.m. Den lagen trädde i kraft dennya 1juli
1993. Därmed upphävdes bestämmelserna i radiolagen innehav ochom an-
vändning radiosändare ochav mottagare.

Jag kommer här endastatt översiktligt igenom lagens innehåll. I övrigt
hänvisas till anförda förarbeten.ovan

Förutom bestämmelser innehav och användningom radioanläggningarav
innehåller lagen bestämmelseräven användning radiovågorom för kom-av
munikation, 1 § första stycket.m.m. Vad med bl.a. radiovågorsom avses
och radioanläggning framgår 2 § se avsnitt 6.2.av

Utgångspunkten för regleringen är haratt detstaten övergripande ansvaret
för frekvensanvändningen. Tillgången på radiofrekvenser är nämligen be-
gränsad och radiovågomas utbredningsegenskaper gör internationelltatt ett
samarbete mellan världens nödvändigt.ärstater

Bestämmelserna i lagen syftar till främja effektivtatt ett nyttjande möj-av
ligheterna till radiokommunikation och andra användningar radiovågor.av
Vid tillämpningen skall radiokommunikationens betydelse för yttrandefriheten
och informationsfriheten beaktas särskilt 1 § andra och tredje stycket.

Regleringen bygger tillståndsförfarande.ett Det krävs tillstånd för att
här i landet eller svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands får inneha eller
använda radiosändare. Det krävsen tillståndäven för få innehaatt radio-en
sändare ofullständigär eller byggsatssom för tillverkningen radiosändare.av
Detsamma gäller den för in sådana radiosändare Överlåtelsetillsom Sverige.
eller upplåtelse radiosändare skall huvudregelav få skesom endast till den

har tillstånd 3 §.som
Kravet på tillstånd gäller dock inte för försvarsmakten 6 § och inte heller

statliga myndigheters innehav radiosändare 7 §. Regeringenav eller den
myndighet regeringen bestämmer fårsom meddela föreskrifter undantagom
från tillståndsplikten i vissa fall 8 §.

Av lagen framgår efter vilka grunder tillstånd skall meddelas.som Den
grundläggande inriktningen bör enligt förarbetena ochattvara var en som

sig ha behov radioanser skall beviljas tillståndav till sådan användning, dvs.
presumtionen vid prövning ansökan skallav en sökandenatt skall fåvara
tillstånd. Myndigheten skall ha rätt lämnaatt ansökan bifallutan endasten om
det i det särskilda fallet brister någoni i lagen förutsättningupptagen för till-
stånd prop. 199293:200 193.s.

Som grund för tillståndsprövningen gäller tillstånd skallatt meddelas om
de förutsättningar i 9 § första stycketsom anges uppfylla.är
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sådantpåanvändas sättkommer ettradiosändaren attkanDet attantas
bliriskerarutlandet inteoch i attSverigeiradioanvändningtillåtenatt annan

påverkad,skadligt
så beskaffadradiomottagare, äravseddmedtillsammansradiosändaren,

effektiv frekvens-pårimliga kravuppfyllerden enhänseendetekniskt atti
för,avsedddenmiljö äri denverkamöjlighetenoch att somanvändning

sådan radiokom-hindrakommerinteanvändningen attkandet attantas
åsiktsbildningen,friatill denhänsynmedviktigsärskiltmunikation ärsom

anspråk frekvensutrymmetai sominte kommerradioanvändningen att
befintligautvecklingförberedskaprimligupprätthålla avförbehövs att en

ochradioanvändningar,och nya
på fre-detinkräktakommerinte attanvändningenkandet attantas

radioanstaltFörsvaretsochFörsvarsmaktenförbehövskvensutrymme som
1994.julilkraft deniträdervilken1994:307,SFS

sökandennågonellersökanden somannanförutsätterTillstånd attsom
får meddelaslag,enligtmedgivandefåttsändningsuppdrag annanutför

Bestäm-stycket.andra§9föreliggermedgivandesådantendastendast om
radiolagen, när-ireglerasrundradioverksamhetsådansikte sommelsen tar
mndradiosänd-lagentaltidningar,lagenlokalradiolagen, omradiolagen, om

kanMedgivandet äventelelagen.televisionsprogram samtfinländskaning av
tillståndstidoch samttillståndsvillkorbestämmandeförbetydelse avavvara

11-13 §§.tillståndsvillkorändringtillstånd elleråterkallelse avbeslut avom
skall dess-Detradioanvändning.bestämdgällaskallTillståndsbeslutet en
Villkorenradioanvändningen.förgällaskallvillkordeinnefatta somutom
förgäller pröv-bedömningsgrundermed deenlighet somiskall bestämmas

bl.a.mån behövs,detfår, deniTillståndettillståndsansökningar.ningen av
be-radiosändarensellerfrekvens,angående antennensvillkormedförenas
fre-delaskyldighetoch attbelägenskallskaffenhet, antennen varavar

§.11kvensutrymme
till-ändringtillstånd ochåterkallelse avbestämmelserfinns avVidare om

15 §,myndighetsverksamhetenföravgift§§,14och13ståndsvillkor
och18överklagandestraff§§,17och16störningar m.m.,åtgärder mot

20 §.krigiradiosändareanvändning m.m.§§19 avsamt om
remiss-underRiksåklagarenansåg bl.a.straffbestämmelsemagällerVad

Riks-Enligtborde övervägas.straffskalansänkningbehandlingen att aven
föreslagnafrån densänkningsigså falli röradetborde enåklagaren om

böterstadgasdetdärradiolagen,ibestämmelsenmotsvaradestraffskalan som
månader prop.i högstfängelseellerår, till böter sexi högstfängelse etteller

Riks-medockså enlighetisänktesStraffmaximunff..246199293:200 s.
förslag.åklagarens
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7 Programinnehållet

7.1 Inledning

Jag kommer i detta kapitelatt behandla bestämmelserna programinne-om
hållet. Bestämmelserna reklam, otillbörligtom gynnande kommersielltav
intresse åsiktsreklamsamt behandlas dock i kap.m.m.

Bestämmelser prograrninnehåll finns iom samtliga radiorättsliga lagar, i
avtal medstatens public service-företagen i närradions frivilligasamt etiska

regler. Radioutgivareföreningen har föreslag tillgett etiskaut regler för lokal-
radion. Det är forännu tidigt sigatt huryttra dessa reglerom mottagitssenare
bland tillståndsinnehavarna.

Motsvarande regler for innehållet i vissa tidningar finns i Etiska regler för
radio och TV. Bakompress, reglerna står huvudorganisationer.pressens

SVT, SR och UR har beslutat reglerna skallatt gälla i den utsträckning som
de kan tillämpas med hänsyn till radiolagen och avtalen. Reglerna har i juni
1994 ändrats något.

Största kommerutrymmet ägnas publicatt service-företagens skyldig-
heter enligt radiolagen och avtalen. För underlätta framställningenatt kommer
jag använda migatt samlingsbeteckningen publicav service-företag for SVT,
SR, UR och TV4. Någon definition detta oklara begrepp åsyftasav inte
härmed.

Public service-företagen har regeringens tillstånd för här i landetatt sända
i enlighet med 5 § radiolagen.program Detta tillstånd dockär förenat med

vissa villkor något beskär företagenssom rätt självständigt bestämmaatt över
programinnehållet andra stycket. Kraven de villkorsamt regeringensom
kan ställa framgår 6 och 7 §§ 17 §av andrasamt stycket radiolagen. frågaI

vad sänds under annonstidom i televisionensom skall vidare bestämmelserna
i 8-15 §§ iakttas se kap. 8.

I 6 § finns kraven på opartiskhet, saklighet och den s.k. demokratibe-
stämmelsen inskriven avsnitt 7.2 och 7.4.

I 7 § bemyndigas regeringen träffa avtalatt med programföretagen. I ett
sådant fåravtal det bestämmas skyldighet för programföretagetom bl.a.:att

sända genmälen och beriktiganden avsnitt 7.3,
i programverksamheten respektera den enskildes privatliv avsnitt 7.6,
sända mångsidigtett programutbud avsnitt 7.7,

hänsyn till ljudradionsta och televisionens särskilda genomslagskraft när
det gäller ämnen och utformningprogrammens tiden för sändningsamt av

avsnitt 7.5,programmen
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avsnittallmänhetentillmeddelandensändamyndighetbegäran5. av
och7.8, att

7.9.avsnittRadionämndenGranskningsnänmdenbeslutvissasända6. av

kravinnehåller dessaservice-företagen program-publicmedAvtalen
verksamhet.iemellertid ävenåterfinnsKravenverksamheten. annan

andelenminstabestämmelserinnehållerlokalradiolagenoch omNärradio-
verksamheten.för denframställtsskall hasärskiltprograminnehåll egnasom

myndighetsmed-bestämmelseinnehåller dessutom omLokalradiolagen en
intedetregeringenuttalade attlokalradiolagentillkomstenInfördelanden. av

yttrandefri-lagstiftningensidanvid omnågot behov staten,att avfanns av
kunnabordefrågor. ställetIetiskagällde manreglerhetsbrott, satte somupp

bl.a.inomskettharsättlokalradioföretagen sommed sammaräkna att -
formerochetiskakom omöverens normertidningsornrådet gemensamt om-

199293:70 27.prop.överenskomna s.upprätthålla de normernaför att
inne-sakligasitttillsanktionsbestämmelseinnehåller somKabellagen en

mediets sär-bestämmelsenochdemokratibestämmelsen omhåll motsvarar
genomslagskraft.skilda

be-bestämmelserdemokratibestämmelsen samt omåterfinnssatellitlagenI
programutbudmångsidigtgenomslagskraft,särskildamedietsriktigande,

KabelnämndensGranskningsnänmdensoffentliggöraskyldighet attsamt om
beriktigande.angåendebeslutfallande

osanktione-programverksamhetenkravangivnasamtligaprincip ärI nu
börNoterasframställningen. attfortsatta omi densåvidarade, annat anges

ellerradiolagen mot6 §mån bryterväsentlig motiservice-företagetpublic
avtalet.skiljemän, sägautredningefter uppkanavtalet avstaten,

saklighetochOpartiskhet7.2

Bakgrund

ochopartisktsändningsrättsinskyldighet utövaservice-företagens attPublic
år 1924.sedanfunnitsharsakligt

dethurdessförinnanåretfördes nyaförhandlingar ommedsambandI att
garantierdepartementschefen attanfördeanordnasskullerundradion,mediet,

nyhets-utsändaurvaletvidsaklighetochopartiskhet averhållas förborde
medskeddesamarbetetillse,vikt attdet attvarjämtemeddelanden, avvar

nyhetsförmedlingmed desskonkurrensillojalsådant sätt, att enpressen
1923.juli4dentidningarinrikesochPost-undveks

Telegraf-ochRadiotjänstmellanår 1924ingicksvilketavtalet,förstadetI
omfattavederhäftighet, attkravettvå krav,dessa samtdockkomstyrelsen,

rundradioprogram.samtliga
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Statens och för missbruk respektivepressens konkurrensoro Radio-samt
tjänsts osäkerhet inför mediets fortsatta framtid torde bl.a. ha lett till att pro-
graminnehållet långunder tid präglades försiktighet.av

Som exempel kan nämnas programrådetatt Radionämndens föregångare
år 1925 uttalade rådet inte hade någontingatt utrikeskrönikoremot att sändes,
under förutsättning dessa höll sig tillatt det sakliga och fulltrent objek-var
tiva. Däremot ansåg programrådet att:

någon utsändning inrikespolitiska krönikor icke börav äga- - - rum,
åtminstone icke för närvarande, det, huruenär sakligt de läggas,än torde vara
han omöjligtnär utforma dem sådantatt sätt, de icke anledningatt tillge
meningskonflikter rörande deras innehåll, i synnerhet detnär gäller ange-
lägenheter särskilt ömtålig politisk innebörd ochav rundradion måste stå
utanför och allaöver politiska meningsstrider.

Redan efter några år intog programrådet dock något håll-generösen mer
ning till kontroversiella ämnen se vidare SOU 1935: 10 49 f..s.

Ett genombrott ägde år 1956 då den s.k.rum vetorätten avskaffades.
Denna interna praxis innebar iatt kontroversiellpart ettom en program av
karaktär vägrade sin medverkan så måste detta i opartiskhetens ställasnamn
in.

Lydelsen modifierades något i 1959 års avtal. Enligt avtalet skulle bolaget
vid utformning sakligt, opartisktprogrammens och i lämplig form meddela
upplysningar händelsernuetsom etc.

Avtalsbestämmelsema opartiskhet och saklighet lagfästes iom samband
med radiolagens tillkomst 1966 och i anslutning därtill kraventogs gen-
mäle och beriktigande in i avtalet. Genmäle och beriktigande kan i korthet

innebärasägas partiskt uttalande skall fåatt ett bemötas genmäle och att en
felaktig uppgift skall beriktigande.rättas

Departementschefen motiverade lagregleringen med Sveriges Radios
monopolställning. Han anförde det, detnär gällde företagatt skulleett som
verka i samhällets och allmänhetens tjänst, nödvändigt företaget intogattvar

oavhängig hållning till åsiktsyttringarolikaen och smakriktningar. Han an-
förde vidare allsidig belysningatt de skiftande företeelsemaen i samhälletav

väsentlig uppgift för rundradioverksamhetenvar en och överenskom-att
melsen mellan och Sveriges Radiostaten föruttryck detta bl.a.gav genom
kravet på opartiskhet och saklighet i upplysningar händelser ochnuetsom
orientering viktigare kultur- och samhällsfrågor.om Dessa krav således,som
enligt departementschefen, innehöll den grundläggande skyldigheten för före-

borde regleras itaget ordning dess grundläggande rättighet,samma dvs.som
självständigträtten bestämmaatt vilka skulle sändas. Dockprogram som

måste, enligt departementschefen, reglerna tillämpas med beaktande attav en
vidsträckt yttrande- och informationsfrihet rådaskulle i radion prop.
1966:149 29.s.
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också årsi 1978 lag-behandladessaklighetochopartiskhetKraven
fåprogramföretag skullevarjetill dettaAnledningenstiftningsärende. attvar

saklighet ochopartiskhet,tillhörande kravmedsändningsrättegenen
be-programföretagförSkyldigheten att228.197778:91 ettprop.balans s.

ljud-informationsfrihet iochyttrandefrihetvidsträcktrådaskalldetakta att en
från in i lagtexten.avtalendåfördestelevisionen överochradion

saklighet sättochopartiskhetdessa kravgäller somTV4 sammaFör
med begräns-motiveradesDetta attservice-företagen.publicövrigaför de

olika menings-angelägetdetsändningsmöjligheter gör attfrågainingar om
74.199091 149TV-kanal prop.itill talskommer s.riktningar :nyen

eller sak-opartiskhetbestämmelsenågoninnehåller inteSatellitlagen om
satellitsändningsmöjligheter överantaletanfördespropositionenI attlighet.

karaktärprogramtjänstemasolikatill demed hänsyndetoch attär stort -
i vissakanalerspecialiseradeoch olikaunderhållningskanalerfilmkanaler, —

199293:75bestämmelse prop.sådanhafrämmande s.sigfall kan att ente
26.

saklig-ochopartiskhetnågra kravinteföreslogslokalradionVad gäller
motverkatillsyftarhelheti sinregelverket att mono-motiveringenmedhet att

opinionsbildning prop.ochnyhetsfönnedlingsåvittpolsituationer avser
27.199293:70 s.

ordningGällande

sakligt.ochopartisktsändningsrättsinskall utövaservice-företagenPublic
informationsfrihetochyttrandefrihetvidsträcktbeaktasskallDärvid att en

undersändsvadförintedockgällerreglerDessaråda i somskall etern.
sökbarmeddelanden iliknandeochellertelevisionenannonstid i annonser

radiolagen.stycketfjärdeochförsta6 §text-TV
i sakensansågs liggadet attnaturförundantagetgällerVad annonser

marknads-deförhållande tilliopartiskakunde somsådana inte varorvara
vidareskulleOsakliga tasföretag. omkonkurrerande annonserfördes av

proposi-Enligt84.199091:149prop.marknadsföringsrättenhand s.av
sändahaprogramföretag rätt attävenreklamfinansieratbordetionen ett

125.s.text-TVsökbarim.m.annonser
främstsiktepraxisRadionärnndensenligtopartiskhetKravet tar

företeelser:andefölj

utpekadklartKritik partmot en
händelseellerbehandlig ämneEnsidig av

medverkande iliknandeellerprogramledare enuttalandeVärderande av
frågakontroversiell

dockprodukt seellerföretagvisstgynnande ettReklambetonat4. av
avsnittandeföljnärmast
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Saklighetskravet innebär uppgifter påståendenochatt skall Tillvara sanna.
kravet på saklighet hör skyldighetenäven kontrollera sakuppgifternasatt
vederhäftighet före offentliggörandet. Denna bestämmelse finns inskriven i
avtalen med SVT, SR och UR. I dessa avtal finns dessutom relevanskravett
inskrivet. Enligt detta skall ämnesval och framställning sikte vadta ärsom
väsentligt.

Radiolagens hänvisning till yttrande- och informationsfriheten innebär att
denna frihet bör så vidsträckt kravetvara opartiskhet och saklighetsom
medger prop. 197778:91 229. Radionämnden har uppfattats. denna före-
skrift tolkningsregel varsamhet vidsom en granskningen.om

TV-konventionens artikel föreskriver7 prograrnföretagetatt skall till attse
nyhetsprogram återger fakta och händelser rättvisande och främjar den fria
åsiktsbildningen. Några motsvarande bestämmelser finns inte i TV-direktivet.

Radionämndens praxis

Radionämnden fr.o.m. den l juli 1994 Granskningsnämnden for radio och
TV övervakar i efterhand radiolagens kravatt opartiskhet och saklighet
följs. Nämnden övervakar vidare SVT, SR och URatt följer avtalsbestäm-
melsen sakuppgifter skall, föreatt sändning,om kontrolleras så noggrant

omständigheterna medgersom ämnesval och framställningsamt att skall ta
påsikte vad väsentligt.ärsom

Varje företag är ansvarigt förensamt programverksamhetenatt uppfyller
dessa krav. Vad gäller SVT skall och bådade TV-kanalernavar ien av
princip jämställas med självständiga programföretag se 197778:91prop.

228 f..s.
Vid prövning frågan opartiskhet förekommit kanav enligtom nämnden ett

ellerannat prograrninslag beaktas balanseringprogram det framstårom som
naturligt för publiken. Exempelvis kan hänsyn till andratas ellerprogram
programinslag i den löpande nyhetsförmedlingen eller i programserie elleren
till eller inslag, till vilketprogram programföretaget hänvisar i samband med
sändningen se 228 f..a. prop. s.

Om klart utpekad förutsättsen stark kritikpart bör han enligt nämndens
praxis regel möjlighet försvarasom sig iges att Det kan skesamma program.
i den formen den angripne självatt medverkar i eller kom-programmet att en

från honom redovisas.mentar Vägrar han fårmedverka hanatt ståregelsom
sitt kast, eftersom intevägran hindrar sändning Prograrnföre-programmet.av

skall docktaget möjligt sörja för den kritiseradeom att synpunkterpartens
redovisas i Kritik slagprograrmnet. den berördaannat än kan balan-av nu

andraseras genom program.
Med ensidig behandling visst ellerett ämne viss händelseav en avser

nämnden endast denatt version ellerpartens synpunkterena ellerpresenteras
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enligtFrågan balansering äridominerarklartfalli ett omprogram.vart
sådana ensidigagälleraktuell detsärskilt närnämnden program.

förhållandenaallsidig speglingkanprogramföretaget inteOm avenge
samhälle,slutetprogramstoff, ikomma ettsvårigheterna t.ex.grund attav

Påprogrampresentationen.ellerframgåklartskall detta programmetav
frånskildrardet ämneövrigti ettskall företaget även en spe-sätt omsamma

ellerframgålåta programpresenta-dettautångspunkt programmetciell av
229.tionen a. s.prop.

intryckmedverkande,liknande attandraochprogramledare avAtt som ger
kon-uttalanden ivärderandefårinteprogramföretaget, göratillknutnavara

uppfatta dempubliken kanmedfrågor hängertroversiella att somsamman
opartiskhetskravetfår grundFöretagetprogramföretaget.förföreträdare av

balanseras.inteuttalanden kanSådanaopinioner.någradrivainte egna
vadärende illustrerarFöljande sagts.nusom

plikt-i s.k.beslutfällanderedogjorde förTV4medsamband ett enI att
lagstift-synpunkterkritiskasinaprogramföretagetdeklareradesändning

otillåtet hadeansåg TV4 sättRadionämnden ettTV-reklam. attningen om
lagstiftning. Inslagetförändradkravdriva sinaförmedietutnyttjat att en

kommen-vilketdetGenom sättopartiskhet.kravetdärigenomstred mot
ansåg nämndenbeslutnämndensförredogörelsenkopplad tilltaren var

lämpligti avtaletskyldighetenåsidosatthade attprogramföretagetvidare att
39692.SBbeslutnämndensförredogörasätt

praxisnämndens ävenenligt att ettinnebäropartiskhet program-Kravet
otillbörligtuppfattaskaninslag ettförsiktigt medbör somföretag somvara

konkur-förhållande tilliproduktvissellerföretagvisstgynnande ett enav
be-omfattasförfarandenSådanaprodukter.eller numera avföretagrerande

andrai 6 §intressekommersielltgynnandeotillbörligtstämmelsen avom
då bestämmelsernafallfinnasdockkan8. Detkap.radiolagen sestycket

försälj-sänderservice-företagpublicvarandrakomplettera ettkan t.ex. om
måstelikvälotillbörligainte är somningsprogram att menanse somsom

opartiskhetskravet.strida motanses
skallsakuppgifterhandi förstainnebär sanna.Sakligherskravet att vara

Enligtnämnden. nämn-opåtaladedocklämnasfelaktigheterBagatellartade av
faktapre-missvisandegällerockså detsaklighetskravet näraktualiserasden

sådanrelevansbedömningar. Enfrågadå görablirDet attsentationer. om
eller, vilketmed ärtagitsuppgifter interelevantagällabedömning kan att

bedömningVid sinvarit relevanta.intelämnatsuppgifterovanligare, att som
uppgifternafelaktigadesammanhangi vilkettillhänsynnämndenkan ta

19793.SBlämnats
avsnittpåkallatdet seberiktigas ärnäravtalenenligtskallfaktafelRena

ellerfrån publikenpåpekandeefterantingenberiktigande görsOm7.3. -
fallflestai denämndenbrukarfelet-uppmärksammatsjälvtföretagetsedan

Däremotsaklighetskravet.överträdelsegällervaduttalandenågotinte avgöra
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kan faktafel inte balanseras rätt uppgift-att formengenom utan att ettges av
beriktigande förekommer i frågaett I ofullständigheterannat program. om-
kan dock sådan komplettering godtas denen även inte utformatsom ettsom
beriktigande.

Enligt avtalen med SVT, SR och UR skall företaget före sändning av
så omständigheternaprogram noggrant medger kontrollerasom sakuppgifter i

programmet. Om programföretaget uppfyllt sin skyldighet i detta häneende
uppgifterna ändå visar sig felaktiga,men kansenare programföretagetvara

inte ha brutit kravet saklighet. felaktigmot Enanses sakuppgift måste dock
alltid beriktigas när detta påkallat.är Bedömningen i ärende kan därförett
bli den nämnden finner beriktigandeatt bordeatt ha sänts brotttrots att mot
saklighetskravet inte föreligger. Det finns också exempel nämnden haratt
fällt programforetag för bristande saklighetskontroll det gällernär uppseende-
väckande uppgifter, varit felaktiga, kompletteringarsom trots eller berikti-att
ganden har sänts.senare

Noteras bör programbolagen inteatt skyldigaär informera nämndenatt om
hur saklighetskontrollen skett. Anledningen till detta YGL:s bestämmelserär

anonymitetsskydd för meddelare m.fl.om
Vid tillämpningen kraven opartiskhet och saklighet skall,av enligt

lagrum, hänsyn till vidsträcktsamma tas yttrandefrihetatt och informa-en
tionsfrihet skall råda radioi och TV. Radionämnden har uppfattat denna be-
stämmelse tolkningsregel varsamhet i granskningsverksamheten.som en om
Nämnden har åtskilligai fall friat där kritik framförts framståttprogram som

uttryck för personliga erfarenheter åsikter.ochsom påtagligaMer brister i
opartiskhet och saklighet dock inte närrmden.accepteras av

Vägledande för tillämpningen tolkningsregeln deär uttalandenav som
föredraganden gjorde i anförd proposition. Han konstaterade bl.a. att yttran- A
defriheten innebär frihet för den enskilde uttrycka åsikterpersonligaen att och
uppfattningar. Enligt hans mening borde dock kraven opartiskhet och sak-
lighet ställas lägre eljestän endast frågai åsikterpersonliga och uttalan-om
den framförs debattdeltagare, intervjuadesom och andra liknandeav medver-
kande 229.s. Det bör statsrådetnoteras endast uppehålleratt sig vid s.k.
inbjudna medverkande. Uttalanden programledare, m.fl. skallav reportrar
enligt nämnden inte någon bedömninggenerös i dessages fall gällerutan
kraven på opartiskhet och saklighet i princip fullt Nämnden kan dockut. även
beträffande dessa medverkande beakta den valda programforrnen. Radio-
nämnden såledeshar i flera beslut uttalat programledare måsteatt visstges

för värderandeutrymme uttalanden inom för personligt ironiserande,ramen
satiriserande eller recenserande förutsatt denna programkaraktärprogram, att
kan stå klar för lyssnarnaantas eller tittarna.
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reglerFrivilliga

till saklighets-anknyteretiska reglervissanärradion harochPressen som
lyder:etiska reglerPressenskravet.

nyheterkorrektaGe
för dessaförtroendeallmänhetensochsamhälletroll iMassmediemas

nyhetsformedling.allsidigochkorrektmedier kräver
såsakuppgifterKontrolleranyhetskälloma. noggrantkritiskVar mot

publicerats. Geharde tidigaremedger,omständigheterna även omsom
kom-faktaredovisning ochmellanskiljamöjlighetläsarenmottagaren att

mentarer.
itäckningskall haingressrubrik ochLöpsedel, texten.

bilder ochmedVarbilden.Slå den dokumentära attvakt4. nogaom
missvisandeutnyttjas sätt.och intekorrektaillustrationer ettgrafiska är

bildermedVar varsam
bildmaterial.delari tillämpligagäller ävenregleri dessaVad sägs11. som

såra.ochkränkakanbilderUndvik som
fåreller bildtextelektroniskretuschering vägBildmontage,12.

anslutningdirektalltid iläsaren. Angelurarvilseleder ellerså detutformas att
gällerretusch. Dettaeller ävenförändraddentill bilden montageär genomom

arkivering.vid

sidorbådaHör
materialfaktaredovisandeikritiserasefter13. Sträva att sompersoner,ge

återge allaockså eftersamtidigt. Sträva parterskritiken attbemötatillfälle att
tillslag kan haolikaanmälningarpåuppmärksamståndpunkter. Var att av

anmäld.blivitskada densyfteenda att som
alltidmeningi lagensför brott,misstänktpåTänk14. att person,en

utgångenslutligaföreligger. Dendom intefällandeoskyldigbetrakas omsom
redovisas.rättssak börskildradenav

såvitt sändningartillhänvisarregleretiskaNärradions avavserpressens,
framgårbl.a. de kravinnehåller reglernaövrigtnyhetskaraktär. I ovansom

nyheter.korrektaGerubrikenunder

beriktigandeochGenmäle7.3

Inledning

på föl-beskrivitsgenmäleberiktigande ochmellanskillnadenSverige harI
144:197778:91jande prop.sätt s.
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Beriktigande fakta, sakuppgifter och anknyter tillavser radiolagens krav-
på saklighet;

Genmäle åsikter ellermot ochavser anknyterangrepp till radio-person-
lagens påkrav opartiskhet.

Anmärkas bör dock sådan skiljelinjeatt inte alltid kan dras. Mångaen
gånger kan svårt vadavgöraatt beriktigandeärvara respektive genmäle.som
Dessa åtgärder vidare inteär alltid knutna till opartiskhets- och saklighets-
kraven eftersom sådana krav endast gäller för public service-företagen. Inte
heller det enligt Radionänmdensär praxis möjligt dessa två institutatt genom
komma till medrätta samtliga överträdelser opaitiskhets- och saklighets-mot
kravet avsnitt 7.2.

En skillnad mellan bådadessa institut kan liggaannan isägas genmäletatt
oftast måste utformas och framföras den berörde själv medan beriktigandetav
utformas och framförsinförs utgivaren. En konsekvens dennaav av senare
skillnad innebär reglering genmälesrättenatt i lag ståskulle i striden medav
utgivarens grundlagsskyddade rätt bestämma innehålletatt över iensam
skriften eller programmet.

Argumenten för och lagregleiing dessaemot remedier har i variten av stort
för såväl radio och TV. Jag kommersamma redovisapress dessasom att

de kommit till uttryck iargument skilda betänkandensom och propositioner.

Bakgrund

Frågan genmälesrätt diskuterades i det år 1912 framlagda betänkandetom
med förslag till tryckfrihetsordning. Någon sådan bestämmelse inteupptogs
vilket motiverades med det såväl principiellaatt praktiska skäl inteav som
kunde komma frågai lagfasta genmälesrätt i vidsträcktareatt omfattningen än

till beriktiganderätt faktiska uppgifter Betänkandesom en med förslag tillav
tryckfrihetsordning, afgifvet den 20 december 1912, 159 ff..s.

Rent principiellt ansåg kommittén det någotinte fanns intresseatt attav
rättsligt skydda den personliga ömtåligheten för kritiska omdömen och refle-
xioner. Kommitténs praktiska skäl såvälavseende genmälen beriktigan-som
den baserades på de tillämpningssvårigheter institutet vållat i Frankrike,
Tyskland och Norge. Kommittén påpekade lagreglering ömtåligatt en var en
och grannlaga sak lätt kunde framkalla rakt resultat detsom ett motsatt än
avsedda. Bl.a. kunde sådan genmälesrätt åberopasoftare till stöd fören väg-

för yrkandefin genmälets införande. Vidare hindrade,ran enligt kommit-
tén, sådant rättsskydd inte tidningsredaktionenett från vidhålla denatt egna
framställningens riktighet i kommentar. ansågMan i stället starka skälen att
talade för överlämna utvecklingen tillatt omhändertagande andra godaav
makter rättsordningens.än
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hedersdomstol, Pressensår 1916, inrättadedärefter,Snart egenpressen en
Publicist-pressetiska reglernaförstaOpinionsnämnd PON. De antogs av

år 1923.klubben
angåendeförslagbetänkande medidiskuteradesGenmälesinstitutet även

Kommittén avstyrkte1935:8.verksamhet SOUåtgärder statsfientlig enmot
få någon betydelse för be-sådan skulleinte störrelagreglering eftersom en

ansågKommittén det tveksamtföreteelser.statsfientligakämpandet omav
till risken för tids-med hänsynutnyttjas bl.a.skulledärtill verkligenrätten

142.polemikutdräkt och s.
med förslag tilli betänkandetsigtryckfrihetssakkunniga anslötårs1944

företrädares slut-till sina1947:60 iSOUtryckfrihetsförordning stortny
någon efterinföra genmälesrättskälfann intesakkunniga ut-De attsatser.

vållat tillämpnings-sådantpåpekadeförebild.ländsk De storasystematt ett
något effektivtutgjortoch det knappastsvårigheter utomlands system motatt

det, enligt deDärtill tordeframställningar.oriktigauppgifter ochkränkande
tidningarpublicistisk sedgodoch räknasvanligt attsakkunniga, somvara

rättelser 215.och s.bemötandenomfattning införtidskrifter i vidsträcktoch
uppgifteroriktigaangeläget rätta-detsakkunnigafann de attDäremot att var

därför före-infördesförslagPå sakkunnigasomfattning. debehövligides
skallrättelsevidtagenTF,andra stycket4 §skriften i l kap. att ensom anger

tryckfri-missbrukpåföljd avseendeför brottbestämmandevidbeaktas avav
förtal och föro-betydelse vid brottenhuvudsakligenBestämmelsen harheten.

lämpning.
förslag.synpunkter ochsakkunnigassig till deDepartementschefen anslöt

olämpliga.till budsstodlagstiftningsaltemativtvåansåg deHan varatt som
så vid-departementschefen, genmälesrätten görasmåste, enligtAntingen

så hanberiktiga dessa,uppgifternaberörs äger snartdensträckt att avsom
efterdomstolockså måste anförtrosdetfelaktiga, eller attfinner demsjälv

anmärktesanningsenliga. Hanuppgifter attvilka ärbevisning pröva, som
inteberiktigandebakomauktoritetsinställamöjlighet ettutgivarens att egen

ansågalternativetVad gällde detalternativet.förrabefrämjades det senareav
då frågaförbehållas falldeskulledomstolsförfarandetdepartementschefen att

uppgift förbordedet i ställetanfördetryckfrihetsbrott. Han att vara enomvar
114.1948:230sedpublicistisk prop.godfrämjaPON s.att

före-1962:27SOUjuridiskaRadionsbetänkandetheller iInte ansvar
motiveradesfå form. Dettalagsskulleberiktiganderegelnslogs avatt om

förriskenpubliceringsreglerRadiostillämpningssvårigheter, Sveriges samt
Utrednings-reklam.förtäcktmissbrukas tillskulleberiktigandetillrättenatt

behovverkligtnågot förstödfannsansåg detheller ettinte avattmannen
avsågs Publicist-delspubliceringsregler89. Desådana regler s. varsom

bestämmelser.Radios internaSverigesdelspressetiska reglerklubbens samt
beriktigande.genmäle ochbl.a.båda etiska reglerinnehöllDe om
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Frågan aktualiserades återigen i betänkandet angående förslag till radio-
ansvarighetslag SOU 1965:58. Utredningen ansåg frågan måsteatt avgöras
på grundval det fanns något behov sådanaav om regler eller, med andraav
ord, avsaknaden sådana regler medförtom Sverigesav Radio underlåtitatt att
tillgodose berättigade anspråk beriktigande s. 78.

Utredningen ansåg inte det material Sverigesatt Radio ställt till dess för-
fogande bringade full klarhet i denna fråga. Radionänmden hade då endast till
uppgift granskaatt programverksamhetens allmänna riktlinjer och någon
enhetlig praxis i angivna frågor fanns alltså inte.nu Utredningen ifrågasatte
därför inte Radionämnden skulleom omorganiseras, vilket tidigare föreslagits
i SOU 1965: 20 230, så bådeden tillatts. sammansättning och till funktion
fick karaktär opinionsnämnd. Vissa skäl kunde,av en enligt utredningen,
också anföras för opinionsnämnd fören gemensam och radio. Ut-pressen
redningen dåräknade med opinionsnämndatt, beskrivetom en slagav nyss
inrättades, det för radions del lika väl för skulle visa sigsom över-pressens
flödigt i lag stadga tillatt beriktiganderätt s. 79.en

Avtalsbestämmelsema opartiskhet och saklighet lagfästesom i 1966 års
radiolag. I samband därmed bestämmelsernatogs genmäle och berikti-om
gande in i avtalen. Radionämnden fick bl.a. till uppgift övervaka kravenatt
opartiskhet och saklighet och frågorpröva beriktigandeatt och genmäleom
prop. 1966:149.

Frågan lagreglering tillrätten genmäle och beriktigandeom fickav snart ny
aktualitet. I motioner vid års1967 riksdag kritik särskiltrestes denmot
sensationsjoumalistik prisger enskilds privatförhållanden. Motionärer-som

ifrågasatte PON tillräcklig ellerna samhället hadeom var behovom ettav
kompletterade med sammansättning ochorgan arbetssätt.annan Konsti-annat
tutionsutskottet framhöll 1967:54 i utlåtandesitt över motionerna det medatt
hänsyn till tryckfrihetens grundläggande principer måste i första hand
ankomma på själv vidta erforderliga åtgärderatt för hållapressen jouma-att
listiken på önskvärd kvalitativ nivå.

Vad förekommit i riksdagen kan inomsom ha uppfattatspressen som
allvarligt hotett tryckfrihetenmot och år, 1967, tillsatte Svenskasamma

Tidningsutgivareföreningen TU sanktionskommittén. Den nuvarande ord-
ningen med bl.a. Allmänhetens Pressombudman PO tillkom år 1969.

Massmedieutredningen också frågantog lagfäst tillrätt genmäleupp om en
i sitt betänkande Massmediegrundlag SOU 1975:49. När det gällde radio
och TV föreslog utredningen programföretagenatt i grundlagengenom en
intagen särskild bestämmelse därom skulle åläggas sinutövaatt rätt sändaatt
på sakligt och opartisktett Däravsätt. skulle enligt utredningen följa attanses
tillfälle skulle beredas till beriktiganden och även genmälen. Vidare hänvisade
utredningen till det i avtal mellanatt regeringen och prograrnföretagen alltjämt
skulle in bestämmelsertas genmäle och beriktiganden.om
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genmäles-i grundlagenregleringdirektkonstateradeUtredningen att aven
så lagtekniska ochinnefattadebemärkelse,vidsträcktadess storairätten,

skulle överlämnasfrågan fall tills vidareisvårigheterorganisatoriska vartatt
medgällde problemensärskiltVadverksamhet.självsanerandetill pressens

frågan in-den förstaberiktigandetilllagregleringsådan rätten somvaraven
uppstå svåra gränsdragningspro-skulledetbetänkandetenligtsigställde att

innefattadeberiktigande, sär-endastlagreglering t.ex. attblem. En ensomav
skulle enligtberiktigande,klagomålhand över vägrathadeskild nämnd om

fortfarandedetnågot egentligt behovfyllamajoritet inteutredningens varom
frågor genmäle.handsjälvsanering haöverlämnat att omompressens

självsanerandedetinomhandläggningenutredningenpekadeVidare att
förfarandeingripandesnabbarebetydligt änmöjliggjorde ettverksamheten ett

reserveradeledamotutredningen enMajoritetenmyndighet.via t.ex. aven
fann be-införasskulleberiktigandebestämmelser attmenadeochsig att om

grundlagen.föras in iskulleberiktigande inteochgenmälestämmelser om
skullegrundlagenföreslagnai den tasansåg detutredningenDäremot att nya
6 § andraoch 7 kap.andra stycket§kap. 4motsvarande 1bestämmelserin

utredningen,enligtgrundlagen,skullereglerdessaTF. Genomstycket anses
då det kanskall skerättelsegrundsatsenallmännauttryck den att ansesge

159-160.bet.befogat a. s.
få ställningskulleRadionämndeni sin taföreslogRadioutredningen atttur

i avtalen medföreskrevsföljt vadhadeprogramföretagtill rege-somettom
all-föras inskullei dessaoch detgenmäleochberiktigande att enringen om

beslut.fällandeRadionämndenspubliceraskyldighetbestämmelse attmän om
fram tillmajoritetMassmedieutredningens attmedi likhetkomUtredningen

19SOU 1977:i lagborde reglerasintegenmäleochberiktigandetillrätten
222.s.

handläggasskallberiktigandenoch etc.genmälenhurBestämmelser om
Radionänmdenspubliceraskallprogramföretagbestämmelsen attsamt om

års avtal.därför i 1979tillkombeslutfällande
sig departe-anslötgrundlagutvidgadmedtill arbetetanslutningI en ny

vid TF:s tillkomstframförts, bl.a.redanvadväsentligen tillmentschefen som
sammanfattaöverväganden kan sägasff.. Hans198687: 151 42se s.prop.

gjorts.dess hadefram tillövervägandende som
lagregleradbehovnågotfannsdet intekonstaterade gen-Han enatt av

frånoch TV-programfråga radio-iberiktiganderättoch program-mäles- om
tillräckligafannsredanhäreftersom detRadioSverigesinomföretagen

och berik-genmäleregleri formopartiskhetochsaklighetförgarantier omav
tigande m.m.

anförde departements-nämndademedierandra ängällervidareVad nu
hand föri förstaskyldighetbestämmelserförmån förtilldetchefen om enatt

åberopaskundeberiktiganden attochgenmälenoffentliggöraattpressen
för för-tillräckligtinteärekränkning attförtal ochskyddet varmot annan
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hindra publicitetsskador. Han anförde vidare myndigheter,även företagatt
och organisationer kunde ha befogade anspråk på bemöta ochatt angrepp

felaktigarätta uppgifter.
Skäl sådan lagstiftning ansåg departementschefenmot en den inteattvara

gick väl ihop med principen utgivarens Antingen fickom ensamansvar. man
avkallgöra denna princip låtaoch den enskilde själv för sittansvara

inlägg, något enligt departementschefen inte särskilt lämpligt,som ellervar
också fick utgivaren ha bestämmanderätt frågaiäven inlägget. Enligtom
departementschefen begränsade detta alternativ starkt värdet lag-senare attav
fästa tillrätten genmäle eller beriktigande.

Ytterligare skäl lagreglering ansågs demot lagtekniska ochen organi-vara
satoriska svårigheter detta skulle innebära. Att överföra de etiska bestämmel-

till låterlag sig knappast göras samtidigtserna införautan bestämmelseratt
utomstående skallatt ett anspråkavgöraom när genmäle be-organ resp.

riktigande befogat. Någonär lösning anordnaän domstolsför-attannan ett
farande för prövning tvister inteär tänkbar. Den såskulle i fall innebäraav ett
krångligt och tidsödande förfarande mångaoch i fall förta effekten för den
förfördelade därför lång tid hinner förflyta frånatt det felaktig elleratt en
missvisande uppgift publiceras till tidpunkten för införande genmäle ellerav
beriktigande.

Svårighetema skulle, enligt departementschefen, sannolikt inte likavara
enbart beriktiganderättenstora lagreglerades. Det tillades dockom svår-att

lösta tvister iäven dessa fall uppståkunde eftersom mångadet gånger kunde
svårt skilja mellan sakuppgifter ochatt värderingar.vara

Departementschefen slutligen svårbedömdadettog upp argumentet att en
lagstadgad skyldighet publicera skulle fåatt negativ inverkanen pressens
självsanerande verksamhet.

Dessa för- och nackdelar, jämte hänvisning till efterlevnaden deatten av
pressetiska reglerna fungerat väl, medförde enligt departementschefen detatt
inte fanns tillräckliga motiv for frångå den uppfattning råddeatt vid TF:ssom
tillkomst och också massmedie- och yttrandefrihetsutredningensom delat,
nämligen frågan genmäle ochatt beriktigande bäst lämpade sig förom pres-

självsanerande verksamhet.sens
Frågan grundlagsändring har fått förnyad aktualitet denom kritikgenom

Lagrådet framfört bestämmelsen i satellitlagenmot Kabelnämnden inteattom
får ålägga programföretag offentliggöra dess fallande beslutatt berikti-om
gande i företaget sänder.ett Jag återkommer till frågordessaprogram isom

avsnitt.nästa
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ordningGällande

radiolagen, iåterfinns, hänvisning iviaberiktigandegenmäle ochRegler om
tillfinnssatellitlagenmed I rättavtalservice-företagenspublic staten. en

Även regler finns.frivilliga etiskainskriven.beriktigande
felaktig sak-beriktigarespektive avtalskall enligtservice-företagenPublic

anspråk påbefogatharpåkallat och bereda dendetta attuppgift ärnär som
behandlasskalldärompåstående tillfälle till genmäle. Begäranbemöta ett

så detskall detta sändasberiktigande,Bifalls begäran snartskyndsamt. om
genmäle,Bifalls begäransammanhang.naturligtför publikenske ikan ett om

anslutning tilliså ske i ellerdet kansändasgenmäleskall snart program avett
anmärkningendetlikartad karaktäreller avser.somsomsamma

handläggningen be-bestämmelserinnehållerAvtalen närmareäven avom
beriktigande.genmäle ellergäran om

iåligger programbolagetframgår detvidareavtalen attAv att program
1994den julifr.o.m. 1Radionämndenför beslutredogöralämpligt sätt av

företaget harenligt vilket överträttoch TVför radioGranskningsnämnden
beslutnämndensavtalet. Omeller i atti radiolagenbestämmelserna avser

dess-skall bolagetberiktigande,avslagit begäranprogrambolaget har omen
för dessa.skälenochnämndens slutsatserförredogörautom

då detberiktigande skall ske ärinnehåller kravenbartSatellitlagen attett
åläggaKabelnämndenGranskningsnärnnden,fårEnligt lagenbefogat. pro-

enligtnämndenbeslutoffentliggöralämpligt sättgramföretaget ettatt av
Föreläggandetberiktigande.bestämmelsenbrutitharvilket företaget mot om

före-måste iskeoffentliggörandetfår innebäradock inte ettatt program som
ochförsta stycket14 §får med vite.förenasFöreläggandetsänder.taget

§ satellitlagen.29
satellitlagensfram tillberiktigande hargenmäle ochBestämmelserna om

självsanerande verksamhet. An-ochavtalregleratstillkomst pressensgenom
ansvarigedenbestämmelseroch YGL:svarit TF:shar bl.a. attledningen om

skriften ellerförekomma iskallvadbestämmer överutgivaren somensam
programmen.

åtagitEES-avtalet, sigundertecknandetSverige,hardessSedan avgenom
EFTA-förhållande till EG- ochibestämmelserTV-direktivetsföljaatt

ländema.
fysiskatill allaskallvarje landföreskriveri direktivet attArtikel 23 att se

skall havistelseort,nationalitet eller rättoberoendejuridiskaoch avpersoner,
villkorenoch andratidsmässigaåtgärd. Deliknandeellerberiktigandetill

ocksåDirektivet krävereffektivt.sådana kandenna utövasrättskall attvara
prövning.rättsligtvisterunderkastamöjligtskalldet attatt vara

televisionssändningarmarkbundnaSverigeskonstateradeRegeringen att
bestämmel-kompletterasreglernasärskiltdirektivets krav,uppfyllde avsom

juridiskagällerdetbrottsbalken närochi YGLärekränkning samt,ser om
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regler otillbörlig marknadsföringpersoner, av vid misskrediteringom från
andra näringsidkares sida prop. 199293:75 30.s.

Även vad gällde satellitsändningar TV-program hänvisade regeringenav
till bestämmelserna ärekränkning och otillbörlig marknadforing.om

Regeringen anförde vidare det god publicistiskatt sed följer till-av att ett
rättaläggande skall publiceras så det har den åsyftade effekten.att Denna lös-
ning kritiserades Lagrådet ansåg det iav är TV-direktivetsattsom andamera

publiceringen sker iatt TV-program företagetett sänder. Lagrådet ifråga-som
därför inte YGL bordesatte ändras. Föredragandeom departementschefen

hänvisade till Radiolagsutredningen och anförde den utredningenatt torde
anledning återkomma till reglernaatt beriktigande i sitt arbete medom en ny
radiolag a. 32. Vid riksdagsbehandlingen avstyrkteprop. konstitutions-s.
utskottet motionsyrkanden grundlagsändning i syfte medge tvingandeom att
lagstiftning genmäle med hänvisning till Radiolagsutredningenom arbete.
Riksdagen följde i denna del utskottets förslag 199293:KUl2, rskr. 117.

Konstitutionsutskottet har nyligen i anslutning till motion i vilken deten
yrkades förutsättningarna föratt förstärkt och utvidgad genmälesrätt bören
utredas åter hänvisat till Radiolagsutredningensnytt, arbete och dettaatt
inte bör föregripas någramed uttalanden från riksdagens sida i den fråga som
motionärerna väckt 199394:KU2. Riksdagens avslog sedan motionen
prot. 199394:11.

Jag kommer ställning till dessa frågoratt ta i mina överväganden.
I Justitiedepartementets studie Skyddet för enskilda privatlivpersoners

Ds 1994:51 finns genomgång utländsk rätt vad gäller bl.a.en institutenav
genmäle och beriktigande.

Radionämndens handläggning m.m.

Public service-företagens åtaganden enligt avtalen skiljer någotsig såvitt
handläggningen genmälen och beriktiganden.avser av

SVT, SR och UR skall enbart underrätta Radionämnden skriftlignär en
begäran genmäle eller beriktigande avslagits.om Programföretagen skall i
dessa fall dessutom lämna information till den berörde förutsättningarnaom
för hos Radionämndenatt anmäla företagets beslut eller handläggning.

TV4 skall enligt avtalen underrätta Radionämndengenast skriftlignär en
anmälan framställts beriktigande eller genmäle. Har programbolagetom redan
fattat beslut med anledning sådanett begäran skall denna tillställasävenav en
Radionämnden genast.

För samtliga programbolag gäller underrättelse- och infonnationsskyldig-
heten dock endast skriftlig begäran kommit till programbolagetom en inom

månader efter sändningen det aktuellasex Begäran måsteav programmet.
dessutom ha framställts någon saken rör.av som
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fråganunderrättelsefallen endastkanprövning iNämndens avse om pro-
förenlig med avtaletsbegäranhandläggningbeslut och ärgramföretagens av

befogat. OmbifallsbeslutmeddelatinteNämndenföreskrifter. prövar varom
nämndensiggenmäle prövarframställt begäran motsätter attden omsom

respektera det.instruktionenligt sinskall nämndenärendet
osaklighet. Sompartiskhet ochremedieroch beriktigandeGenmäle är mot

emellertid inte genmäledettabetyderunder avsnitt 7.2redogjort för attjag
saklighetskravetgång ochopartiskhets-varjeberiktigande skall skeoch

skyldiga sända partiskaProgramföretagen kanåsidosatts. attt.o.m. pro-vara
avsnitt 7.4.värdemademokratiska seförmån förtill dedetta äromgram

reglerFrivilliga

följer:lyderberiktigandeochgenmäleetiska reglerPressens somom

bemötandenmedVar generös
påkallat. Dendet görsakuppgift skall ärFelaktig närrättas, an-som

tilltillfällebefogat, beredasdetpåstående skall, ärspråk bemöta ettatt om
dröjsmålpubliceraslämplig formskall igenmäleRättelse och utangenmäle.

fått dehar deldemuppmärksammassåpå den kanoch sätt avatt somav
redak-alltid kräverintegenmäleuppgifterna. Observeraursprungliga att en

tionell kommentar.
uttalan-klandrandeOpinionsnämndsdröjsmål PressensPublicera utan

tidningen.denfallden i rör egnasom

framgår punktenunderreglermotsvarandenärradion gällerFör som

Demokratibestämmelsen7.4

s.k.iaktta denskallsatellitprogramföretagenservice-företagenPublic samt
iochi radiolageninskrivenfinnsBestämmelsendemokratibestämmelsen.

satellitlagen.
detpräglashelhet skallprogramverksamhetenföreskriverDen avatt som

människors likaallaprincipengrundidéerstatsskicketsdemokratiska samt om
tredje stycket6 §värdighetfrihet ochmänniskansenskildaoch denvärde

satellitlagen.stycketförstaoch 14 §radiolagen
beteckningengrundidéerstatsskicketsdemokratiskadetOrden avser

likaochåsiktsbildning, allmän rösträtt samtfribyggerstatsform somen
enskildadenvärde ochlikamänniskorsallaUttryckethemliga val.fria och

demokratibegreppetsidordevärdighetochfrihetmänniskans avavser
fördömandemänniskor,förhållandet mellan t.ex.till bl.a.anknyter avsom

könen prop.mellanjämställdhethävdandevåld brutalitetochrasism, samt av
230.197778:91 s.
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Demokratibestämmelsen kom till 1967 års avtal mellan Sverigesgenom
Radio-företagen och dåoch föreskrevsstaten bolaget skall iatt program-
verksamheten hävda de grundläggande demokratiska värdema.

Bestämmelsen modifierades och fördes in i radiolagen år 1978. Den före-
skrev då företag iatt ett programverksamheten skall hävda det demokratiska
statsskickets grundidéer principen allasamt människors lika värde ochom
den enskilda människans frihet och värdighet. I lagstiftningsärendet beskrev
departementschefen bestämmelsen modifiering kravet opartisk-som en av
het eftersom Sveriges Radio skyldigt partiskt till förmånatt förvar devara
grundläggande demokratiska värdena. Han påpekade dock stadgandet inteatt
varit hindra Sveriges Radio frånavsett att skildra odemokratiska förhållan-att
den och företeelser fråneller återge odemokratiskaatt meningsyttringar i radio
och TV. Emellertid har, enligt departementschefen, bestämmelsen ansetts
innebära skyldighet för Sveriges Radio markera avståndstagandeen att ett
från eller bemöta antidemokratiskaatt uttalanden prop. 197778:91 230.s.

Demokratibestämmelsen fick sin nuvarande utformning år 1991. Anled-
ningen till bestämmelsens lydelseatt ändrades den oenighet då råddevar som
mellan Radionämnden och Sveriges Television hur bestämmelsen skulleom
tolkas. Oenigheten tvårörde konkreta fall. Radionärnnden ansåg Sverigesatt
Television brutit demokratibestämmelsenmot dels sändaattgenom ett sport-

där det fanns deltagare framträtt i Sydafrikaevenemang och ocksåsom som
fanns påmed den FN upprättade listan och dels otillräckligtsvartaav bevaka

kvinnokonferens.en
Departementschefen anslöt sig till Sveriges Televisions tolkning demo-av

kratibestämmelsen. Han ansåg det självklar och viktig principsom en att ett
programbolag förhållandei till borde ha fullstaten bevakarätt händelseratt

det bland TV-tittama fanns intresse för.som ett Endaststort i fallextrema
borde enligt honom ha anledning detman säga med hänsynatt att till demo-
kratibestärmnelsen olämpligt prograrnföretag bevakadeattvar ett viss hän-en
delse. Departementschefen anförde vidare demokratibestämmelsenatt varken
på det eller andra skullesättet beskära det redaktionellaena oberoendet och ut-

för självständigrymmet nyhetsbevakning prop. 199091en 149 135 ff..: s.
.Resultatet blev programverksamhetenatt som helhet skall präglas av

angivna värderingar. Radionämndensovan möjlighet ingripa enskildaatt mot
med hjälp demokratibestämmelsenprogram beskars därmed. Nämndenav

kan i stället ingripa mot uppenbartär kränkande ettderaprogram som mot
könet eller människor med viss hudfärg,mot nationalitet eller religion med
hjälp bestämmelsen mediets särskildaav genomslagskraft se avsnittom 7.5.

Kabellagen innehåller sanktionsbestännnelse innebörd delvisen över-vars
ensstämmer med demokratibestämmelsen och bestämmelsen mediets sär-om
skilda genomslagskraft. Sanktionsbestämmelsen förbudatt motanger egen-
sändning kan meddelas sådan sändning vid upprepade tillfällen inne-om en
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i sändningen harbilder eller detpornografiskahållit våldsskildringar, om
kabellagen.16 §folkgrupputtryckts hets mot

genomslagskraftsärskildaMediets7.5

Bakgrund m.m.

tillskall hänsynsatellitprogramföretagenochservice-företagenPublic ta
utfonn-såvittgenomslagskraft ämnen,särskildamediets programmensavser

respektivefinns iBestämmelsernasändning dessa.förtidenning samt av
satellitlagen.iavtal samt

sanktionsbestäm-innehåller kabellageninnananfört i avsnittetjagSom en
demokratibestämmelsen ochmeddelvisinnebörd överensstämmermelse vars

Sanktionsbestämmel-genomslagskraft.särskildamedietsbestämmelsen om
sådan sändningmeddelaskanegensändningförbud mot om enattangersen

pornograñska bilder ellerinnehållit våldsskildringar,tillfällenupprepadevid
16 kabellagen.§folkgrupputtryckts hetsharsändningendet i motom

innebärbestämmelsenangivnasatellitlagenochi avtalengäller denVad
skildringarmedskallprogrambolageni korthetden somatt varsammavara

publiken. Vidför delarskrämmandeellerupprörandeverkakan program-av
minderårigas tittarvanor.tillsärskild hänsynskallläggningen tas

uppmärksammades dessSverigeiinföra TVaktuelltblevdetNär att
itelevisionenförutsatteTelevisionsutredningenpå attbl.a barn.inverkan

särskilda fordringarvilket ställdeinstrumenthemmenshand blevförsta ett
minderårigas i andratittarvanordebl.a.Utredningenverksamheten. tog upp

ff.521954:32SOUländer s.
skulleårs Enligt avtaletavtal.1959tillBestämmelsen kom pro-genom

televisionensljudradions ochbeaktandeunderbedrivasgramverksamheten av
samhällsliv.ochkultur-i landetscentrala ställning

iradion ochbetonades1965:29SOUårs radioutredning att1960I syn-
Utredningenpublik.sininverkanbetydandetelevisionen hadenerhet en

183:prograrninnehållet följande s.sättsiguttalade om

tjänst,minoriteterssig i deställasålunda kaninteRadioSverigesOm
flerta-dekrävandepersonligt äneller storavilkas strängareär meranormer
måstevadställningklartolikalikväl sätt motföretaget talets, bör som

andra formerBerusning ochbeteende.socialtoförsvarligt avettsomanses
något komiskt ellerframställasfår intealkoholkonsumtionansvarslös som

får intesexualuppfattninghänsynslösnågonellerpromiskuitetpositivt; annan
och andralymmelaktighetråhet,evangelium;fängslandelanseras ettsom

välmotiveradeellernaturligafår skildrasintestillöshetformer somgrovav
behövafalli enskildakanbestämda kravDessaungdomsreaktioner osv.

form ellerdramatiskskildring ihögklassigkonstnärligtdåmildras, t.ex. en
tilläm-starkarede destogengäld börIdet.kräversamhällsprogramaktivtett

givetvis i allaochsammanhang,liknandeochunderhållningsprogramipas

182



Programinnehållet

för bam och ungdom direkt avsedda påKraven stil och hyfsning,program.
så villett socialt beteende,gott börom man allmänt hävdas vidrent ut-

formningen av programmen.
Den goda smaken blir f.ö. ofta det bästa då fråganrättesnöret, gäller vad

skall och inte skall sändas. Det finnssom mycket i det samhälle radiosom
och TV skall spegla, eller i de filmer, pjäser och andra produkter står tillsom
dessa mediers förfogande, bör bort helt enkelt därförsom detrensas äratt
dumt, tarvligt, ÄvenVulgärt eller motbjudande. mycket enkelt ochett ele-

plan kanmentärt eterrnediema bidraga till hyfsning, god och goda sederton
människor emellan. Här torde i fall inverkan på barnvart och ungdom vara
påtaglig: drumlighet, fräckhet, framfusighet ochom egoism framställs som
roande eller berömvärt tufft harrent anledningav dettaattman antaga, att
synsätt del den ungdomligastor publiken.anammas av en av

Departementschefen kommenterade inte utredningens åsikter hänvisa-utan
de i stället till det uppgift föratt Radionämnden granskavar en att program-
verksamheten prop. 1966: 149 30s.

1967 årsI avtal kom lydelsen modifieras ytterligare.att Enligt detta skulle
programverksamheten bedrivas med beaktande ljudradions och televisio-av

centrala ställning i samhället. Av detta följde, enligtnens avtalet, bland annat
skyldighet för bolaget i lämplig form upplysaatt händelser ochnuetsom
orientera viktigare kultur- och samhällsfrågor stimuleraom till debattsamt

sådanakring frågor.
Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse i de public service-senaste

avtalen i satellitlagen se 1990912149samt 141-142.prop. s.

Radionämndens praxis

Den gällande innebörden kravet kommer bl.a. tillnu uttryck i följande för-av
arbeten; 197778:91 194-196, 198586:99prop. 28-29,s. prop. s. prop.
199091:l49 141-142 i Radionärnndens praxis.samts.

Med uttrycket ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft
medierna vänder sig tillatt hemmen ochavses till allmän publik, därstoren

åldraralla företrädda,är kan påverkasamt att lyssnare och tittareprogrammen
starkt. Det därförär naturligt de ansvariga för sändningarnaatt iakttar var-
samhet med sådanhar karaktär förståkanprogram delarsom att attman av
publiken kommer eller skrämmasupprörasatt prop. 1990912149 142.s.
Bestämmelsen innehåller vidare bedömningsgrunder,tre nämligen hänsynatt
skall till medietstas genomslagskraft det gällernär programmens ämnen,
utformning tiden för sändningsamt programmen. Program kanav som
verka skrämmande eller upprörande kan exempelvis:

innehålla våldsskildringar prop. 1990913149 142-143- s.
innehålla sexuella skildringar a. prop.-
spegla bruket alkohol eller narkotika felaktigt a.av prop.ett sätt-
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könet a. prop.kränka ettderauppenbart-
religionnationalitet ellerhudfárg,med vissmänniskoruppenbart kränka-

prop.a.
sjuk-handikapp ochformermed olikamänniskorkränkauppenbart av-

SB 29892domar
felaktigtsådana handlingar sättspeglatill ellerbrott ettattuppmana-

9293och SB255I89, SB3790SB
198586195-196 bet.ochl97778:91innehålla svordomar prop. s.- och218:6, SB 38280ibeslutRadionämndens19KrU:21 prot.samts.

18992.SB

så långtdrivasvarsamhetfår inte kravetförarbetena attEnligt program-
till debatt. Detoch stimulerameddela nyheteruppgiftsviker sinföretagen att

dårestriktiv det intevåldsinslag mindrebedömningen ärrimligtär attt.ex. av
samhälls-nyhetsfönnedling ellerunderhållsprogramsig utanrör ett omom

Även programbolagenbör dockslagetdetvidbevakning. senareavprogram
vadförberedaspubliken börtillochsändningstidentillhänsyn att somta

199091:l49 142.prop.kommer s.
detåterhållsamhet strängare närkravetpraxisRadionämndensEnligt är

beak-för sändningtidpunkten21.00. Oavsettföre kl.sändsinslaggäller som
förekom-mån förvarnatstittarnavilkenbedömning isinnämnden vid omtar

också till deförarbetenaenligtbörHänsyn tasvålds- ellermande sexscener.
inpåvåld sändsskildrar närafleraföljerrisker att program somavsom

198586 KrU:21bet.KrU:24 47197778bet. samtvarandra se även s.s.
publicdäravtalsbestärnmelsemavidarebedömningenförbetydelse är17. Av

kulturfrå-sarnhälls- ochinformation iåläggs allsidigservice-företagen att ge
granskaochfrågor bevakai viktigaretill debattstimulera samt attattgor,

områden. Till detta hörolikakulturlivets att t.ex.utvecklingochhändelser
programverksamhetenioch belysasskildrasmåste kunnaavvikelsersexuella

48388.SB
förgällatilländradesdemokratibestämmelsen attsamband medI att

bestämmelsenutvidgadesavsnitt 7.4helhet sei dessprogramverksamheten
omfattatillgenomslagskraft även t.ex.särskildamediets att somprogramom

viss hud-människor medellerkönetettderakränkandeuppenbart motmotär
religion.ellernationalitetfárg,

varitprövningRadionämndenskan programmenDet att omnoteras
fannNämndenradion.igällerupprörandeskrämmande eller även program

så all-idock intebestämmelsen,stredi P 3 motettattt.ex. sexprogram om
14592.ansågs föreligga SBgrad brottvarlig att

uppmaningarfolkgrupp kan ävenhetsvåld, pornografi och motFörutom
Radionämndenärende hosFöljandepubliken.upprörandeverkatill brott

detta.illustrerar
inslagi P3sändes i Morgonpasset1992julhandeln ettunderfredag omEn

lustsnattandettalavillesade honProgramledarenbutikssnatteri. att somom
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och hon inbjöd lyssnarna ringa tillatt Alla ring hitprogrammet: ochSnattare,
berätta bästa kap Vilkenert denärom snattningen harsnyggaste gjort.
Tre lyssnare medverkade i programmet.

I sitt beslut fann Radionärrmden programledarensatt uttalanden visserligen
inte utgjorde någon direkt uppmaning till brott, hon sitt ordvalattmen genom
och det på vilket honsätt uppmanade lyssnarna berätta snatteribrottatt deom
begått, visade övcrslätande och närmast positiv attityden detta slagsgentemot
brott. Nämnden ansåg också denna attityd förstärktesatt de frågor honav
ställde till några de uppringande. Radionämnden fannav denna bakgrundmot

inslaget snatteriatt stred betydelsen ljudradionsmotom centrala ställning iav
radions avtal med SB 9293.staten

Vad gäller bruket svordomar hänvisade föredraganden tillav Sveriges
Radios uppfattning svordomar bör undvikasatt i andra sammanhang därän
konstnärliga krav eller äkthetsvärde motiverar dem och särskild restriktivi-att

skall iakttas dettet gällernär för barn. Han utgick från dennaprogram att
uppfattning skulleäven komma delas deatt prograrnföretagen prop.av nya
197778:24 195-196. I den propositionens. senaste nämnde föredraganden
dock inte svordomar exempel prograrninnehåll skullesom kunna hasom

upprörande eller skrämmande inverkanen delar publiken prop.av
199091:149 143.s.

Radionämnden har vid tillfällentre Magnusprövat Brasses svordoms-
visa med olika resultat prot. 218:6, SB 38280 SB 18992. I ärendetsamt
från 1992 förekom visan i inslag sändesett före Barnradion.straxsom
Radionämnden konstaterade inledningsvis visan innehöll olikaatt svordomar,
tillmälen och andra kraftuttryck staplade varandra kontrast tillsom ett
genomarbetat musikaliskt stämsång.med Syftet medarrangemang denna
kontrast enligt nämnden, komisk effektatt ochvar, kundege en ettses som

drivasätt med det alltjämt inteatt allmäntatt accepterat användavar att svor-
domar. Mot denna bakgrund ansåg nämnden visan knappast kundeatt tilltas
intäkt för bruket svordomaratt godtagbart. Nämnden uttalande vidareav var

visan, förutomatt svordomar, i utsträckning innehöll förhållandevisstor
oskyldiga uttryck och tillmälen inte särskilt förnedrande eller syftadesom var
på människor härkomst och liknande. Mot bakgrund syftetav annan medav
visan och karaktären uttrycken i denna ansåg inte Radionämndenav in-att
slaget stred bestämmelsen medietsmot centrala ställning.om
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TV-direktivet

minderåriga.Skyddrubrikenåterfinns underartikel 22TV-direktivets av
Artikeln lyder:

säkerställa TV-åtgärder förlämpligaskall vidta attattMedlemsstaterna
jurisdiktion interespektiveTV-programföretag inomfrån statssändningar

mentala ellerfysiska,skada denallvarligt kaninkluderar mora-somprogram
innehållerminderåriga, särskilthosutvecklingen pomo-liska program som

till gällautsträckasskallbestämmelsevåld. attDennameningslöstgrafi eller
moraliskamentala ellerfysiska,skada denbedömaskanandra somprogram
val tiddå säkert,kanminderåriga, dethosutvecklingen avutom genomanses

minderåriga sänd-inomdeåtgärder,tekniskaeller attsändningenför genom
sådana sändningar.hör ellerningsområdet normalt inte ser

någotinnehållerintesändningarockså säkerställaskallMedlemsstaterna att
nationalitet.ellerreligionkön,grundathat, ras,uppammarsom

minderåriga.skyddetsiktesåledes särskiltstycketförstaEndast avtar
förstahuruvidauppfattningarolikadet finnshärkan omDet noteras att

pornografivåld ochsändningarförbudinnehåller absolutstycket motett av
de sändsförutsättningunderfår förekomma attsådana sändningareller avom

överväganden.fråga minaitill dennaåterkommerkodade. Jagnattetid eller är
demokratibestämrnelse,framgår radiolagensförarbetensatellitlagens attAv

bestäm-genomslagskraftsärskildamediets samtavtalsbestämmelsema om
barnpornografi-folkgrupp,hetsbrottsbalkenoch moti YGLmelserna om

ställskravde allmännaansågs tillgodosevåldsskildringolagaoch sombrott
marksändningarna prop.avsågsåvitt22artikelenligtprogrammen

ochdemokratibestämmelseninfördesanledningdenna199293:75 26. Avs.
satellitsänd-förgenomslagskraftsärskilda ävenmedietsbestämmelsen om

ningarna.
vidare-hindramöjligheterdet gällerrestriktivt attnärDirektivet är ytterst

vidaresändningdockmedger ettDirektivet attspridning avprogram.av
Sverige har inte22.artikelöverträdelservidtillfälligt stoppas avprogram

utländskavidarespridninghindramöjligheten program.gjort bruk att avav

reglerFrivilliga

personligaRespektera denrubrikeninnehåller underregleretiskaPressens
yrke,nationalitet,kön,berördaregelintegriteten att personers ras,omen

det saknarframhävasskallåskådning intereligiöstillhörighet eller ompolitisk
Reglerna7.6.avsnittmissaktande se ävenochsammanhangeti ärbetydelse

punktbilder,med attVarrubrikenunderinnehåller vidare, omenvarsam
bildmaterial.gälleri reglerna ävenvad sägssom

sändainteuppmaninginnehåller attprogramregleretiskaNärradions en
andraellerför folkgruppföraktellerhotuppfattaskan somsomprogram
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medgrupper anspelning påav personer hudfärg, etnisktras, tros-ursprung,
bekännelse eller kön.

7.6 Privatlivets helgd

Bakgrund och gällande ordning

Public service-företagens avtal med innehåller kravstaten den enskildesatt
privatliv skall respekteras i programverksamheten inte oavvisligtett all-om

intressemänt kräver annaLKravet fanns med redan i det första radioavtalet
träffades år 1924. Enligt lydelsensom detta avtal Radiotjänstav ansvarigtvar

för enskildsatt kränktes.rätt Redan dessförinnan hade dock pressen
sökt skydda den enskilda integriteten år 1916 inrättaatt Pressensgenom
Opinionsnämnd.

I propositionen ändringar i TF 198687:15lom diskuteradesm.m. en
lagreglering skyddet för privatlivets fred. Bakgrundenav till detta be-ettvar
tänkande från år 1980 Integritetsskyddskommittén. I betänkandet,av Privat-
livets fred SOU 1980:8, redovisades olika lösningartre till hur utökatett
skydd för den enskildes privatliv skulle kunna genomföras.

Ett förslag innebar det i TF och i brottsbalkenatt in straffbestäm-togs en
melse brott privatlivets fred. Därmedmotom skulle gärningen straffbarvara
även den begicks massmediaom och det skullegenom finnasäven möjlighet

få skadestånd. Enatt ledamöterna i kommittén förordadeav ordning inne-en
bärande det skulle finnasatt möjlighet till få skadestånden att vid intrång iett
privatlivet intrångetäven inte straffbart. Enom tredje linje, slutligen,var för-
ordnade den nuvarande ordningenatt skulle stå fast, dvs. frågan bäst lös-att

massmediernates själva den självsanerandeav verksamheten.genom
Betänkandet överlämnades till Yttrandefrihetsutredningen, ansåg attsom

iäven dessa frågor skulle lita denman självsanerande verksamheten och
till motsvarande regler radio- och TV-ornrådet. I propositionen framhölls

majoritetatt blandstor remissinstansemaen uppfattning ochvar av samma att
det otänkbart inskränka denattvar grundlagsskyddade tryckfriheten och
yttrandefriheten det fanns någonutan att allmän uppslutning bakommera
detta. Dåvarande departementscheften anförde han givetvis i fortsätt-att även
ningen avsåg observant påatt hur massmediernavara utnyttjade sin frihet
detta område prop. 198687: 151 44 och 321. Konstitutionsutskottets. fann
med anledning motion dådet inte påkallatav atten någramed åtgärdervar
från statsmaktemas sida i syfte undvika publicitetsskadoratt förm.m. en-
skilda, det angelägetatt regeringenmen var att följer utvecklingennoggrant
och den, det visaratt sig erforderligt, återkommerom med förslag åt-och
gärder bet. 198788:KU36.
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studie i ämnet,nyligendet upprättatsharJustitiedepartementet enInom
inteStudien1994:5 l.privatliv Ds utmynnarenskildaförSkyddet personers

utländskavsnitt rätt.bl.a.finnsstudienförslag. Inågot konkret etti om

praxisRadionämndens

integritetsskydd.avseddhelgdprivatlivets är att ettAvtalsföreskriften geom
alltidsändningföruttalattillfällenflera ansvaretvidhar attNämnden en

föreligga sekanmedgivandenvilkaprogramföretagen,åvilar oavsett som
emellertidinnebärpraxisNämndens att27986.och SB31685SBt.ex.

före-detskyldighetiakttagit dennafår hanormalt omprograrnföretaget anses
Särskildamedverkande.från berördasändningtillmedgivande om-ligger ett

tillräckligt,intemedgivandesådant ärmedföradockkan ettständigheter att
medgivande iha lämnatkanellermedverkande antasden är ungt.ex. om

tillstånd.påverkat
organisa-myndigheter,granskaskyldighetenAvtalsföreskriften attom

medborgarnapå beslut etc.rörinflytandeharföretagoch somtioner som
förgällaintegritetsskyddet kanfrånundantagdockmedföravsnitt 7.7 att

intrångvisstdå motiverakan attAllmänintressetoffentligas.k. personer.
sker.

inslagellergällervadgällandesigkan göra programAllmänintresset även
privatlivet kanintrång iEttpåståenden brott.ellerbrotthandlar omomsom

tillåtet.falldå i vissa vara
varkenkonstateratRadionämnden attkansammanhang nämnas attI detta
kameradolduttnyttjanågot förbudinnehåller attmotavtalenellerrádiolagen

5592.mikrofon SBoch

reglerFrivilliga

skydd för dentillregleroch främstbestår först en-regleretiska avPressens
innehåll:följandebl.a.Reglernaskilde. är av

personliga integritetendenRespektera
frånAvståhelgd.privatlivetskränkaÖverväg kanpublicitet somnoga

belys-offentligkräverallmänintresseuppenbartintepublicitetsådan ettom
ning. självmordsför-självmord ochpubliceringvidförsiktighetIaktta avstor

helgd.privatlivetsvadochanhöriga sagtstillhänsyn omsärskilt ovansök av
Prövamöjliga hänsyn.olyckoroch störstabrottföralltid offrenVisa
derasoffren ochtillhänsynmedbildoch tagenpublicering namnavnoga

anhöriga.
politiskyrke,nationalitet,kön,berördainteFramhäv10. ras,personers

sammanhangetibetydelsesaknardetåskådningreligiösellertillhörighet om
missaktande.och är
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Var med bildervarsam
Se avsnitt 7.2 under rubriken Frivilliga regler.

Hör båda sidor

Se avsnitt 7.2 under rubriken Frivilliga regler.

Var försiktig med namn
Överväg15. konsekvensernanoga narrmpublicering kanav en skadasom

människor. Avstå från sådan publicering inte uppenbart allmänintresseettom
kräver Dettaatt gäller bl.a.namn till offentligaanges. myndigheter anmälda,
för brott misstänkta eller dömda personer.

16. Om inte undvik publiceranamn bildanges att eller uppgift yrke,omtitel, ålder, nationalitet, kön eller identifieringannat gör möjlig.som en
17. Observera hela foratt ansvaret och bildpublicering fallernamn- den

återger materialet.som

Även vad gäller offentliggörande i får politiker finnat.ex.pressen sig i en
behandling det gällde vanlig privatpersonsom om skulle ha inneburiten brott

publicitetsreglema.mot Politikerna ha dennaaccepterat ordning;synes det är
sällsynt med PO-anmälningar från politiker riksplanet POPON:s årsbe-
rättelse 1991 17.s.

PO och fårPON inte pröva anmälningar enbart gäller hur journalistsom en
arbetat. Sådana klagomål skall i stället rikta sig till Svenska Jounalistför-
bundets Yrkesetiska Nämnd. När publicering bedöms kan deten bakornlig-
gande tillvägagångssättet däremot invägas i den pressetiska bedömningen.

Närradions etiska regler föreskriver organisationernaatt dels skall avstå
från sända uppgifteratt kan kränka privatlivets helgdsom dels redigerasamt
intervjuer sådant den intervjuadeett sätt att inte misskrediteras.

7.7 Mångsidigt programutbud

Bakgrund och gällande ordning

I det första avtalet från 1924 uttrycktes dåvarande Radiotjänsts förpliktelser
följande sätt:

Rundradioprogrammen, vilka skola växlande och skänkavara art godav
förströelse överhuvudsamt taget ägnade vidmakthålla allmänhetensattvara
intresse för rundradio, skola hållas på hög ideell, kulturell och konstnärligen
nivå, och präglade vederhäftighet,vara saklighetav och opartiskhet.

Rundradion skall så bedrivas, folkupplysningenatt och folkbildningsar-
betet därigenom befrämjas.

I de gällande avtalen med publicnu service-företagen dessaär krav
mångsidighet i programutbudet långt detaljerade. Såvittmer avtalenavser
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exemplifieradannorlundanågotmångsidighetdennaoch URTV4 ärmed
två programbolagen.övrigaför degällervadmedjämfört som

programutbudmångsidigtsändaavtalenåtar sig i ettoch URSR attSVT,
till-så detutformasvidareskallProgramutbudet attkvalitet.god genomav

skiftande behovtillgodoseromfattningskäligimångsidighetochgänglighet
Även skall imindre intressenbefolkning.landetshosoch intressen gruppers

möj-harbefolkningendeldåtidpunktervidtillgodosesmån storgörlig aven
SRSVT ochhar ettvad nämntsUtöverlighet nusomatt programmen.se

utbildningsansvar.och URfolkbildnings- ett
kravetinnehåller dock inteDenbestämmelse.detaljeradTV4 har meren

framgårställetItillgodoses.skallintressen av av-mindreävenatt gruppers
informa-ochsåväl nyhetsprograminnehållaskallsändningarTV4:stalet att

MöjlighetenTV-dramatik. attochunderhållningsprogramtionsprogram som
tillvidareskallopinionsbildning tasförkanal varaytterligareblikandet en

börSlutligenåsiktsbildningen.friaslå denvakt program-bl.a. att omgenom
godskänkaochkunskaperförmedlaupplevelser,ochkunskapermen ge

underhållning.
föredragandenuttaladeUR attochSRför SVT,riktlinjernadeI senaste

kunskaperbörprogramutbudmångsidigt att geprogrammenmed avsesett
underhållning.goderbjudaocherfarenheterförmedlaupplevelseroch samt

kommervissafår konsekvensprogramutbud attmångsidigt programEtt som
intres-andramedanbefolkningen,andel programuppskattas stor avatt enav

55.l99192:140färre prop. s.serar
begreppetdelcentralEnbemärkelse.i vidtolkasskallkvalitet avUttrycket

verkets,dvs.programkvaliteten,191977:SOUradioutredningenansåg vara
debetonade iFöredragandenkvalitet.prestationensochmanuskriptets

uppmärk-börkvalitetsaspektenoch URSRför SVT, attriktlinjernasenaste
konkurrenssituation är attdenbakgrund somytterligare mot avsammas

siktepå intekvalitet attkravetbetonade tarFöredraganden även attvänta.
Radio-moralbedömningar.ellersmak-renodladeskallRadionämnden göra

från högkravetutgångspunktmedgranskningnämndens programmenav
programutbud.delareller ettenskildaintedärför avkvalitet bör programavse

övervakainitiativnämndenmöjligt för egetatthittillsliksombörDet vara
kvalitethögkravetuppfyllerhelhetsinutbud iprogramföretagsettatt

55.l99192:140prop. s.
denmeningi vidbegriplighetsåvälinnefattartillgänglighet somUttrycket

mångsidighetmedaneftersattaolikaförplaneringentidsmässiga grupper
infallsvinklar prövasolikaochtäckningbredämnesmässigt attkravavser

1977:19.SOU
kantillgodoses närmastskallmångörligiintressenmindreAtt gruppers
sändas.skallsmalamycketönskemål även programattett omsomses
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Innehållet i SVT:s och SR:s bestämmelse konkretiseras ytterligare genombestämmelseen åtagandetsom attanger mångsidighet innebärom skyldighet
bl.a.:att

meddela nyheter kommenterasamt eller på belysasätt händelserannat
och skeenden och därvid den allsidiga informationge medborgarnasombehöver för orienteradeatt ochvara ställningta i samhälls- och kulturfrågor,

stimulera till debatt kring viktigare samhälls- och kulturfrågor,
granska myndigheter, organisationer och företag har inflytandesombeslut rör medborgarnasom speglasamt verksamheten inom sådana organoch inom andra sammanslutningar och föreningar,

4. tillvarata och utveckla televisionens särskilda förutsättningar att ge upp-levelser och stimulera fantasin och därigenom möjligheter till inlevelse,ge
och förströelse,engagemang

främja konstnärlig och kulturell förnyelse bedriva skapandesamt verk-samhet med konstnärliga uttrycksfonner,
bevaka och granska händelser och utveckling kulturlivets olika om-råden i samspelsamt med det övriga kulturlivet stimulera och förmedla olikakulturaktiviteter,

i skälig omfattning tillgodose olika intressen i fråga bl.a. religion,omkultur och vetenskap,

särskild hänsynta till språkliga och etniska minoriteter samt
särskild hänsynta till olika funktionshindrade.grupper av

I UR:s avtal finns med undantag punkterna 8 och 9av inga- motsva--rande föreskrifter. TV4:s avtal innehåller endast de fyra första punkterna.
Några särskilda skyldigheter i fråga språkligat.ex. ochom etniska minoriteter
har inte ålagts TV4. Statsrådet ansåg inte detta realistiskt prop. 199091 149:158.s.

Radionänmdens övervakning dessa exempel åtagandenav sker bl.a.
kvantitetsgranskningar,genom dvs. utbudet varit tillräckligt.om Nämnden

har i olika sammanhang uttalat programföretagenatt måste ha frihetstor attbedöma olika händelsers nyhetsvärde och avgöra vilka nyheter skallsom
meddelas. Utebliven eller otillräcklig bevakning det gällernär och vik-stora
tiga frågor kan dock föranleda kritik från nänmden.

Folkbildnings- och underhållningsprogram

Av det första avtalet mellan Telegrafstyrelsen och Radiotjänst år 1924 framgår
att skall skänkaprogrammen god förströelse Rundradionsamt att skall så
bedrivas, folkupplysningenatt och folkbildningsarbetet därigenom befräm-
jas.

Folkbildningskravet utgick i 1959 års avtal mellan och Sverigesstaten
Radio. Detta kan möjligen ha föranletts folkrörelsema åratt 1957av blev del-
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folkrörel-få aktierna. Trots40Sveriges Radioi procentattägare avgenom
återinfördesbolagsstämmanochi styrelsenrepresentationökadesemas

Statsrådet motiverade detta medår 1986.i avtalet attfolkbildningsansvaret
de övrigablivit denalltmertendensenUtbildningsradions attsedan start pro-

198586:99något folkbildningsansvar prop.hasigintegrarnbolagen ansett
allmänbildande ochfolkbildningsprogramStatsrådet definierade62. soms.

syftade tillprimärtutbildningsprogrammedankunskapsberikande systema-
inlärning.tisk

utgå efter-underhållning skulle avtalengodkravetföreslogSVT uratt
Radionämnden i vissabetänkligtprincipielltföretagetenligt attdet varsom

ansåg kravetFöredragandensmakdomare. attspela rollenskullefall som
140199192:programutbud sepå mångsidigtkravetinnefattades i s.prop.

med i de avtalunderhållning finns integodFöreskriften53-54. somom
år 1993.gällabörjade att

reklamfinan-åläggarealistisktansågStatsrådet det knappast ettattatt var
borde sändningarnaDäremotfolkbildningsansvar.TV-företagsierat ett

underhållnings-informativaochinnehålla såväl nyhetsprogram program som
ocksåinnehåll ifinnsdettaKrav158.199091:149prop. avs.program

TV4-avtalet.

Minoritetsprogram

programbolagendetankommer attoch URSRmed SVT,avtalenEnligt
funktionshind-för ochsamordningförsjälvständigt omprogramavansvara

programbolagen kanminoritetsspråk. Deochpå invandrar- trerade samt
sig.överenskommelser mellansamarbetetframtidaalltså detlösa genom

tillställasskallansvarsfördelningenfrågaiöverenskommelserEventuella om
samladeDeRadionämndenGranskningsnämnden. program-somresurser

ioförändrademinstskallminoritetsprogrammenföranvänderföretagen vara
framgår avtalen. Detenligt vad närmaremed tidigare an-jämförelse avsom

för TV4 prop.förpliktelsemotsvarandekrävarealistisktsågs inte att en
158.199091:149 s.

defastställde när-Radio ABSverigesmoderbolagetdetTidigare somvar
gällaskulleminoritetsprogramverksamhetför denanvisningarna sommare

depåverkades i sinanvisningar turdotterbolagen. Dessadåvarande avdeför
propositioner.i bl.a.uttrycktillkomriktlinjer som

statsrådet detuttaladehandikappade attför ochgälldeVad omprogram
att ochuppmärksammaprogramföretagensinomliggersjälvfallet ansvar

avsåg,tillgänglighetökadKravetsituation.handikappades en-belysa
198586:99vidaredöva. setankemedtextningbl.a. prop.honom,ligt

45—47.s.
minoritetsspråk har depar-ochinvandrar-gällerdärefterVad program

moder-för hurriktlinjervissaföreslagitproposition,tementschefen, i samma
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bolagets anvisningar kan Enligt statsrådetut. kunde inte nyinflyttadese
automatiskt påräkna servicegrupper det språket. Vidare borde veder-egna

börlig hänsyn till de olikatas att behov kunde förändrasgruppernas med
tiden. För etablerade det, enligt departementschefen,grupper viktigarevar
med syftade till bevara den kulturellaprogram att ochsom etniska identiteten

informationän och upplysningar det svenska samhället s. 43-44.om
Bland de språkliga minoritetema intar den samiska och den finska befolk-

ningen särställning.en
Vad gäller den samiska befolkningen har regering och riksdag i olika

sammanhang uttryckt det finns särskildaatt skäl motiverarsom program-
service på samiska i större utsträckning vadän motiverassom av samemas
antal t.ex. 197778:91 197. Det har vidareprop. uttalats den finsk-s. att
språkiga tillrätt programservice måstegruppens ha delvisanses en annan
karaktär övriga invandrargruppersän med hänsyn till såväl de historiska
banden mellan Sverige och Finland storlek prop. 198586:99som gruppens

44. Dessa uttalanden hars. i de riktlinjernaupprepats prop.senaste
l99192:140 58.s.

Radionämnden prövar anmälningar med utgångspunkt från bl.a. dessa
uttalanden och de överenskommelser gäller mellan programbolagen.som
Nämnden har, före det gällande avtalet med tillhörande internanu överens-
kommelser, funnit de olikat.ex. dotterbolagenatt varit skyldiga sändaatt

estniska, samiska, polska och för denprogram assyrisksyrianska befolk-
ningsgruppen.

Europeiska program

Enligt satellitlagen skall, inte särskilda skäl föranleder någotom änannat, mer
hälften årligaprogramtjänsts sändningstidav en upptas av program av euro-
peiskt och minst tio den årligaursprung sändningstidenprocent eller minstav
tio programbudgetenprocent av europeisktavse program av ursprung som
framställts självständiga producenter. Som sändningstidav tid dåavses pro-

innehåll nyheter,annat ängram av tävlingar,sport, och teletextannonser
sänds 13 första§ stycket.

Av bestämmelsens andra stycke framgår varje programtjänst i betydan-att
de omfattning skall innehålla språket,svenskaprogram medprogram
svenska artister eller Ävenverk svenska upphovsman. dessa kravav gäller
såvida inte särskilda skäl föranleder något annat.

Undantaget särskilda skäl sikte TV-kanaler medtar specialinriktning.
Andelen inhemskt innehåll och talas i andra stycket, räknasursprung, varom
in i andelen europeiska prop. 199293:75 51 f..program s.

I radiolagen varjesägs programbolag årligenatt skall redovisa hur stor
andel programtjänsten utgjorts sådanaav isom 13 §av program som avses
första stycket satellitlagen 7 §. Enligt depaxtementscheften uppfyller SVTa

193



1994: 105SOU

europeisktskallmarginal 50god kravetmed att procent vara av ur-t.ex.
public service-företagen redannoterades28. Vidarea. attprop. s.sprung

Någon52.verksända svenska a.skyldigaavtalenligt sina är att prop.
in radiolagen.därför inte isådanasändaskyldighet togsatt program

till med anledningkomeuropeisktbestämmelseSatellitlagens ursprungom
direktivets artikel 4-7.återfinns iBestämmelsernaTV-direktivets regler.av

tilllämpligtså möjligt och sättMedlemsländerna skall där är attse pro-
sedan nyheter,europeiskaminst 50sändergramföretagen procent program,

frånräknats. Regelnteletext-tjänsterreklam ochtävlingar,sportevenemang,
kravet kankanaler, därspecialiseradeförflexibilitet,vissmedger varaLex.

stället komplette-sådana fall kan ikaraktär. Ikanalenssvårt förena med enatt
fårinteeuropeiskaandelenregel tillämpas, sägerrande att programsom

år regel1988. Denna överensstämmernivå hadeunderstiga den mansom
TV-konventionens 10. l.med

friståendefrån produ-andelbestämmelsernasedan gällerVad programom
lämpligtartikeldirektivets sättenligtmedlemsländerna,skall secenter

sändnings-10så möjligt,programbolagen, där procentärtill avreserveraratt
räknas inteI tidenfristående producenter.europeiskaförtiden program av

satsningarmöjliggöraFörin ovan.se attnyheter, sportevenemang m.m
också möjlighetfinnssändningstimmar,produktioner,dyrare ensom ger

10programtiden avsätta procentför 10i stället program-procent avatt av
dessafristående producenter. Aveuropeiskaförbudgeten pro-program av
de inte börinnebärvilketproduktion,andel attrimligskallen nyarevaragram

årfem gamla.änmervara
friståenderegel förmotsvarandenågonfinns inteTV-konventionenI

produktion.
andel frilans-regelnproduktioneuropeiskandelsåväl regelnI omsomom

får tillhänsynockså formulering ettfinns tasproduktion att program-omen
utbildning, kulturinformation,medförse publikensärskildabolags attansvar

underhållning.och
europeiskaförkvoterreglernaartikel 9direktivets sägsI programatt om

ingårprogramföretag intelokalagäller förintefrilansproduktionföroch som
nätverk.nationellai

bestämmelse9 harartikelkonventionenochartikel 7Både direktivet en
biografpre-två år eftertidigarefår filmsända äninteprogrambolagenattom

ochrättighetshavarnamellanöverenskommitsinte program-miären annatom
bolaget.

till signatärernaockså uppmaning attfinnsartikel 9konventionenI en
tillallmänhetensundvika rättförkan vidtasåtgärder attvilka attpröva som

sändningtillexklusiva rättighetTV-företagsurholkasinformation ettgenom
intresse.allmänthändelsevidaresändning storteller avav en

andelenocheuropeiskaandelenberäkningengällerVad pro-programav
ochtävlingarför nyheter,tidenskallfristående producenter sport,frångram
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räknas bort. Enligtannonser specialmotiveringen i anförd proposition avsågs
enklare lyckohjularrangemang och liknande.som Mer genomarbetade pro-duktioner frågesporter ochsom underhållningsprogram borde räknas in i
underlaget för beräkningen andelen europeiskaav prop. 199293:75program

52.s.
Enligt TV-direktivet skall varje land lämna uppgift hur programföre-om

följer bestämmelsema.tagen Enligt radiolagen och satellitlagen skall sådana
uppgifter europeisktom redovisas tillursprung Radionämnden respektive
Kabelnämnden och fr.o.m. den 1juli 1994 till Radio- och TV-verket.

Svenska och nordiska program

Public service-företagen skall tillhandahålla mångsidigtett utbud av programpå svenska språket. Enligt avtalet med TV4 skall detta utbud utgöra minst
hälften programutbudet.av

Enligt dessa avtal och satellitlagen skall det också förekomma sändningar
med svenska artister och verk svenska upphovsmanav i betydande omfatt-
ning. I satellitlagen gäller bestämmelsen såvida inte särskilda skäl föranleder
något Enligt förarbetenaannat. undantaget TV-kanaleravser med specialin-
riktning 199293:75 51 f..s.

Avtalsbestämmelsen tillkom ursprungligen Sveriges Radios initiativ
inför 1986 års avtal. Sveriges Radio framhöll kraven kommeratt ökaatt ensvensk programproduktion, i syfte bevara denatt nationella kulturens särart
och kvalitet, i skede därett utbudet utländskt och internationelltav program-
material till den svenska publiken kommer öka kraftigt.att Föredraganden
ansåg i likhet med Sveriges Radio den nationellaatt kulturen i radio och TV
måste främjas. Han dock inte beredd förordavar någonatt kvoteringtyp av

det bordeutan ankomma moderbolaget följaatt utvecklingen och vidtaattåtgärder i samband med medelsfördelningen, det svenskat.ex. inslagetom i
musikutbudet skulle minska prop. 198586:99 35 f..s.

TV4:s åtaganden har ytterligare specificerats för tiden efter det att en upp-byggnadsperiod två år förflutit. Bl.a.om skall viss minimitiden avsättas för
nyheter nordiskasamt barnprogram och nordisk TV-dramatik. Utöver dessa

skall företagetprogram under viss minimitid sändaen antingenprogram som
producerats företagets beställning fristående produktionsbolag,av egen-producerats eller består vissa svenskaav kort- långfilmer.ellernyare Stats-
rådet motiverade avtalets preciserade utformning med reklam-TV-före-att ett

kantag detannars rationelltse bytasom att t.ex. dyrbaraut svenska program
billigare importerademot eller dra påatt främstner intresserarprogram som

köpsvaga inte har sågrupper intressesom stort för annonsörerna prop.
199091:149 159.s.
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bestämmelserinnehåller vissaTV-konventionen om an-ochTV-direktivet
innefattarandelavsnitt. DennaföregåendeseTV-prograrneuropeiskadelen

nationellaäven program.
finnerskälspråkpolitiskaländerartikel 8TV-direktivets att avsomanger

ellervissaförreglerdetaljeradeochstriktarefastställanödvändigt kan merdet
till-främstparagraf harjurisdiktion. Dennasinunderprogrambolagalla

skallspråkområden intesmåochsmå länderförtydligaförkommit attatt
aktivförhinderinnebäraskulle ettkvotreglema enförsig attbehöva oroa

8.199293:75kulturpolitik prop.språk- och s.
programtjänst ärvarjebestämmelseinnehåller att somSatellitlagen omen

någotföranlederskälsärskildainteskall,landetiavsedd emot omatt tas
språket,svenskainnehålla programomfattningbetydandei programannat,

stycket.§ andra13upphovsmänsvenskaverkellerartistersvenskamed av
delartillbestämmelse storasatellitlagenstordedepartementschefenEnligt
före-seeuropeiska50minst procent programregelnmedsammanfalla om

med be-Avsiktenartikel 8direktivetsistödhaavsnitt ävengående samt .
denvärnaupphovsman attutländska utandiskrimineraintestämmelsen är att

29.199293:75prop.kulturensvenska s.

innehålllokalradionsochNiirradions

minstabestämmelservissadet an-finns omlokalradiolagenochnärradio-I
verksamheten.for densärskiltframställdskall egnadelen varasomprogram

sammanslutningensbestämmelse pro-attinnehåller omNärradiolagen en
materialinnehållaomfattning,begränsad somifår, änintegramutbud annat

stycket när-första§llverksamhetendenförenbartframställtshar egnainte
radiolagen.

f.22och101981822127senärradiolagen s.tillförarbetena prop.Av
programverksamhetensbestämmelsen är garanteraattmedsyftetframgår att

vilkasochlokaltproducerassändningarförståsDärmed somkaraktär.lokala
bestämmel-framgårsändningsornrådet. Somtill avanknytninginnehåll har
kategoriskt.intematerialcentralproduceratförbudet motordalag ärsens

omfatt-begränsadimaterialsådantinnehållafår nämligensändningarna
föreninglokaldå fordetfår skedet ärsituationer när enExempelning.

anledningsärskildfinnsfolkrörelsejubileumeller envalrörelsebl.a.grund av
syfteFörbudetsriksorganisation.produceratprogrammaterialåterge enavatt

centraltutnyttjanderegelbundet pro-ochsystematiskt avförebygga ettär att
täcks när-områdedettillanknytning avnaturlig somducerade utanprogram

närradiolagstiftningenrevideringendenVid avsenasteradiosändningarna.
oför-behållas ibörbestämmelsendethar att36199293:70 ansettsprop. s.

återutsändningarskäl för avytterligare attDärvid harskick.ändrat som
närradionriskenanförtstillåtna attskallintematerialcentralproducerat vara
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utvecklas till andra form kommersiellen radio. Detav har i motiven i flera
sammanhang betonats sådanatt utveckling måsteen motverkas.

Bland Närradionämndens avgöranden kan nämnas beslut 1993-09-13ett
§ 82, vari nämnden funnit regelbundna återutsändningaratt centraltav pro-
ducerade nyheter från TT, minut varje hel ochelleren halvtimme, stod i strid

11mot
Enligt lokalradiolagen skall minst tredjedel sändningstidenen varjeav

dygn utgöras har framställtsav program särskilt försom den verksam-egna
heten 22 § lokalradiolagen. Innebörden bestämmelsen är denav att som

för verksamheten skallsvarar ha haft möjlighet ställningatt tillta deom en-
skilda inslagen i skall sändas.programmet Deparementschefen avsåg här,
förutom har ställtsprogram som programbolagetsamman självt,av enstaka

o.d.reportage erbjöds företagetsom utomstående. Däremot avsågsav inte
tillsänts radioföretagetprogram som satellitt.ex. ochgenom vidare-som

sänds omedelbart eller med obetydlig tidsförskjutning. Departementschefen
påpekade slutligen detta inte helleratt fallet flera radioföretagvar t.ex.om
regelbundet sände inspelatut ett särskilt inte detprogram, skeddeom ettsom
led i fast samarbeteett och iom programmet förvägannonserats med samma
benämning hos de olika företagen prop. 199293:70 27.s.

Närradionämnden respektive Radionämnden, fr.o.m. den 1 juli 1994
Granskningsnämnden för radio och TV, kan förelägga tillståndsinnehavaren

följa bestämmelsenatt vid äventyr vite. Kammarrätten harav underkänt När-
radionämndens vitesförelägganden vilka endast hänvisat till 11 § första-
stycket med motiveringen föreläggandetatt varit alltför omfattande- och
oprecist. återkommerJag till dessa avgöranden i mina överväganden.

7.8 Sändning myndighetsmeddelandenav

SVT och SR har i åtagitavtal sig begäranatt, statlig respektive statligav
och kommunal myndighet, sända meddelanden är vikt för allmän-som av
heten. Dessa företag skall enligt avtalen till meddelandetattse lämpligges en
utformning och det inteatt sin omfattning ellergenom inverkarsättannat
menligt programverksamheten. Någon motsvarande bestämmelse finns
inte för UR.

Bestämmelsen har funnits sedan public service-företagens föregångare slöt
det första avtalet med Telegrafstyrelsen 1925.

TV4 skall enligt avtalet sådanasända meddelanden begäran statligav
myndighet endast i nödsituationer. Detta skall då ske särskildutan ersättning.
Det ansågs nämligen inte lika självklart att motsvarande bestämmelseen
skulle gälla för reklamfmansierad programverksamhet. Anledningen attvar
myndigheterna i stället borde kunna utnyttja möjligheten köpa reklamtidatt av
företaget. Departementschefen ansåg i reklam-TV-ärendet det i speciellaatt
situationer, i sambandt.ex. med olyckor,större kunde finnas behov attav
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meddockräknadeHan attTV-kanaler.allaallmänhetennåsnabbt genom
199091:149prop.omfattningbegränsadfåskulleendastsändningarsådana

156s.
förgällerdenmedöverensstämmerbestämmelse somLokalradiolagens

dockkanbestämmelsenlokalradiotillstånd motinnehavarenTV4. Bryter av
följa den.vitevid atthonom äventyrförelägganämnden av

kabellagennärradiolagen,ivarkenfinnsbestämmelsermotsvarandeNågra
satellitlagen.ieller

beslutfallandenämndsSändning7.9 av

skyldigaavtalenoch att,radiolagenenligtservice-företagen ärPublic
fallandeRadionämndensGranskningsnämndensförredogöralämpligt sätt,

berik-begäranavslagitprogrambolaget omenbeslutetOm attbeslut. avser
för dessa.skälenochslutsatsernämndensförredogöraskall bolagettigande,

tordeDessförinnanårs avtal.1979tillkombestämmelseDenna genom
och andrabeslutfällanderörandekommunikéerlämnathaRadionämnden

kan nämnas218. Det att197778:91prop.TTbl.a.tillbeslut s.viktiga
titelnunderbeslutdessöversiktårligenprincip uti avRadionänmden enger

anser....Radionämnden
villeavtaletiinfördes attbestämmelse manvardennatillAnledningen att

bred all-känd hosblevverksamhetnämndens ensäkerställaytterligare att
radionsdebattentillbidrogutsträckningökad ominämndenochmänhet att

f.. Bestäm-218197778:91programverksamhet prop. s.televisionensoch
157.149199091:TV4 prop.förgälla s.korn ävenmelsen att

fråganärenderefererat prövat7.2avsnitt omunderiharRadionämnden ett
lämpligt sätt.skettpliksändning

offentlig-lämpligt sätt,skyldigaendast att,Satellitprogramföretagen är
fårFöreläggandetberiktigande.såvittbeslutfällandenämndens avsergöra

företagetimåste skeoffentliggörande ett somprograminnebäraintedock att
redo-harJagmed vite.får förenasFöreläggandetsatellitlagen.§27sänder

7.3.avsnittbestämmelse iför dennagjort
sinnämnd ietiskadessutlåtandenskallregleretiskaNärradions avEnligt

så attraktiv lyssnar-sändningiåtergivasdröjsmål, korrektochhelhet utan
möjligt.tid som

PON:sochPOskalldessaEnligtregler.etiskamotsvarandeharPressen
dröjsmål. Dessapublicerastidningen utandenuttalandenklandrande egnaom

publi-intebeslutinnehåller debl.a.vilken somårsberättelseut engerorgan
angivet sätt.cerats nu
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8.1 Inledning

Möjligheten sända reklam i TV öppnades denatt l juli 1991 prop.
199091:149, bet. l99091:KU39, rskr. 199091:370, SFS 1991:1066.
Endast programföretag, TV4, harett sända reklamrätt i marknätet. Blandatt
de övriga public service-företagen har endast SVT och SR sändarätt att
sponsrade Verksamheten regleras i radiolagen i prograrnbola-program. samt

avtal med tillåtetDet är även sändastaten. reklam enligt närradio-gens attnu
lagen, lokalradiolagen, kabellagen, satellitlagen enligt lagen rund-samt om
radiosändning finländska televisionsprograrn.av

I radiolagen bemyndigas regeringen i avtal med public service-företagenatt
bl.a. förbjuda sändningar reklam vederlag eller någonmotav program som

har bekostat helt eller delvis §7 andra stycket.annan
I närradiolagen 10 §, lokalradiolagen 25 §, kabellagen 9 § ocha

satellitlagen 19 § reklam vederlag ochatt betalningmotanges motprogram
får sändas, dock endast under annonstid. Lokala kabelsändarföretag och när-
radioföreningar får dock inte sända reklam 9 § andra stycket kabellagen och
ll § närradiolagen.

Förutom författningarnämnda regleras verksamheten marknads-nu av
föringslagen 1975: 1418, lagen 1978:763 marknadsföring alkohol-om av
drycker och tobakslagen 1993:581. Dessa författningar omfattarsenare

reklam i tryckta skrifter.även
Den radiorättsliga regleringen påverkatshar EG:s TV-direktiv. Däremotav

har inte påverkatYGL regleringen någoni grad. I 1 kap. 12större § YGL
nämligensägs bestämmelserna i YGL inte hindraratt det i lag meddelasatt

föreskrifter förbud i övrigt kommersiell reklam i radioprogrammot ellerom
villkor för sådan reklam vad följerutöver paragrafens förstaom som av

stycke. Detsamma föreskriftergäller förbud eller villkor förmotom annan
annonsering och sändning helt eller delvis bekostasav program, som av

den bedriverän programverksamheten. Denna grundlagsbestäm-annan som
tillåter alltsåmelse reklam förbjuds lag, eller det i lag föreskrivsatt attgenom

villkor för reklamen. Utrymme för eller för åläggastraffrättsligtattcensur
någon utgivaren förän missbruk yttrandefriheten, finnsansvaretannan av
däremot inte. Som exempel regler tillåts i förarbetenanämns bl.a.som
regler mängden hur får in och hursättas marknads-om annonser, annonser
föringslagen blir tilllämplig reklam i TV se l9909l:64 113. Jagprop. s.

gåtthar utförligt igenom reklamens förhållande till YGL i mitt förra
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SOU 1992:31TV-programsatellitsändningarLagstiftningbetänkande avom
ff..59s.

medan mark-programföretagentillvänder siglagarnaradiorättsligaDe
den s.k.Genomtillvänder sigförsta hand annonsörerna.nadsföringslagen i
kommareklamreglemaradiorättsliga ävendelagstridighetsprincipen kan

Principenprövning.Marknadsdomstolensochmarknadsföringslagensunder
marknads-lagstiftningåtgärd lagstridig enligt äninnebär äratt annanom en

marknadsföringslagensiotillbörligskall denföringslagen även somanses
marknadsföring sevidåtgärden vidtas när-förutsättningundermening att

princip kandenna annonsörerna237 f.. Genom även1993:59SOU s.mare
radiolagstiftningen.följabli atttvungna

Terrninologin8.2

definitionerTV-direktivets

varje forminnefattarartikel bTV-reklam ldefinitionTV-direktivets avav
utförsersättningliknandebetalning eller ettmeddelande avsänt mot som

affärsverksamhet, hant-handel,samband mediföretageller privatoffentligt
tillhandahållandetfrämjabetalningi avsikteller yrkeverk mot varoratt av

förpliktelser.ochrättigheterellerfast egendom,inklusiveeller tjänster,
verksamhetyrkesmässigi ickenågon ersättningsändsReklam om-utansom

också utanför reklam-åsiktsreklam fallerS.k.alltså begreppet.intefattas av
försäljningtilltjänsterellererbjuderSådanadeñnitionen. varorprogram som

från reklamdeñni-direktivetiundantasTV-shoppings.k.uthyrningeller --
omfattning. Detreglerar reklamensartikel 18det gällertionen närutom som

avsättningsfrämjandesåvälomfattarreklambegreppdirektivetshar attansetts
denna40. Av1992:49liknande SOUochinköpsreklamreklam an-s.som

efterfråganomfattatillmarknadsföringslagen ävenutvidgadesledning att
nyttighet 2 §.ellertjänst annanvara,

presentation i ord ellerartikel 1direktivet cenligtsmygreklamMed avses
verksamhetereller utövasvarumärketjänster,bild av ensomnanm,varor,av

tjänapresentationdå sådanitjänsteproducenteller avses somprogram,varu-
presentationensfrågaivilseledasdå kanallmänheten art.ochreklam, om

betal-skersärskilt denavsiktlig,betraktas motSådan presentation omsom
ersättning.liknandening eller

finansieringförbidrag,varjedartikel 1Med sponsring gessommenas
i TV-inteföretagprivat äroffentligt eller engageratTV-program ett somavav
före-främjasyfteaudiovisuella verk, iproduktioneni attellerverksamhet av

produkter.ellerverksamhetanseende,varumärke,tagets namn,
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Radiorättens terminologi

De begrepp används i de radiorättsliga författningarnasom i publicsamt
service-företagens avtal med reklam,är reklamstaten vederlag,mot program

betalning, sponsring,mot annonstid, annonstid i televisionen och annonser.
Av dessa begrepp definieras endast reklam, annonstid, och annonstid i tele-
visionen.

Med reklam radioprogramett främjaäravses närings-avsett attsom en
idkares avsättning tjänst eller någon nyttighetav 1 §en vara, radio-en annan
lagen.

Genom lagändringen den 1 juli 1991 detta begreppersatte uttrycket
kommersiell reklam. Syftet begreppet skulle knytaatt till Marknads-var an
domstolens kompetensområde enligt marknadsföringslagen.

Genom reklamdeñnitionenatt tagits in i radiolagen finns på vanlig lagnivå
enhetligt reklambegreppett gäller för samtliga programforetag, dvs.som obe-

roende programföretagen sänder televisions- ellerav ljudradioprogramom
eller programföretaget har rätt sända reklamñnansieradeom att sändningar
eller

Departemenschefen anförde i den allmänna motiveringen i prop.
199091: 149 radio- och TV-frågor 66s. reklamdeñnitionenom att enligt de
föreslagna ändringarna i radiolagen begränsade sig till näringsidkaresatt avse
marknadsföringsåtgärder utprägladär kommersiell ochsom av natur som
gäller nyhetsfönnedlingän åsiktsbildningellerannat i samhället och inte
heller underhållning eller förströelse. Vidare uttaladesavser uttrycketatt
reklam i radiolagen detsamma marknadsföringslagenavser medsom avser
marknadsföring.

Av ordalydelsen den behandlade definitionen reklam iav radiolagennu av
följer inköps- och andra anskaffningsfrämjandeatt åtgärder riktas bakåtsom

leverantörer, kreditgivaremot eller arbetssökande inte är reklamatt ianse som
radiolagens mening.

Om det sigrör reklam vederlag eller inte saknarom mot betydelse för
reklambegreppets innebörd enligt radiolagen. Begreppet täcker även ett
prograrnföretags reklam för eller tjänster dengäller verksam-varor som egna
heten, företagett.ex. utgiven programtidning.en av

För det skall frågaatt reklam krävsanses radioprogrammetvara om att
skall främjaavsett avsättningenattvara den aktuella Vid pröv-av etc.varan
ningen denna fråga detär väsentligaav programföretaget kan haom anses
haft något syfte med sändningen.annat Det såledessigrör inte reklamom om
programföretaget sänder i uppenbart informativtprogrammet syfte. I den
tidigare nämnda propositionen 68 framhölls inte behövers. att tvekaman

hur det förhåller sig med programföretagetsom motiv i fall dåde företaget får
betalt annonsören. När det i övrigt gällerav bedöma programföretagetsatt
handlande sådanai dåfall företaget inte erhåller något vederlag för sändandet,
får frågan enligt departementschefen bedömas bl.a. utifrån framförvem som 201
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nanmgivandetinnefattasreklambegreppetbudskapet. I ävenaktuelladet av en
nedan.sesponsor

reklam vederlag.sammanhangetoftast iförekommerOrdet reklam mot-
för reklamproposition 81 krävsanfördi tidigareuttalanden attEnligt s.

utgår till programforetagetvederlagetföreliggaskallvederlag attmot anses
sammankopplingvilken det skerjuridiskeventuellteller enperson genomen

veder-inkomster. Omprogramföretagetsochbetalarmellan vad annonsören
programföretaget sänderdet inteutgår någon handlartill attlaget omannan

inte endastvarje form vederlag,Med vederlagvederlag.reklam mot avavses
krävs inte.viss storlekskall haNågot vederlagetkrav attpengar.

anskaff-och andraåsiktsreklam inköps-fallerjagSom nämnt samtnyss
kreditgivarebakåt leverantörer,åtgärder riktasningsfrämjande motsom

tillgodose TV-Förreklambegrepp.utanför radiolagensarbetssökande atteller
års ändringar ivid 1991tillkom,hänseendenkrav i dessakonventionens

betalning.begreppetradiolagen, motprogram
erhållerTV-företagetbetalningsänds ettMed attmotatt avsesprogram

Från skiljerdettasändande.grundnettotillskott programmetsavpengarav
bekostatharutomstående, störrelagstiftningen t.ex. enatt en sponsor,en

härpåexempelSomproduktionskostnader.mindre deleller ett programsav
följande82propositionen s.departementschefen ianförde :

programföre-belopptill hela detutomståendes uppgickbidragOm somen
alltså företagetskullesändafått förläggahade programmetattuttaget annars

utomståen-Om dennågon helst kostnad.tillgångfå till programmet utan som
fåprogramföretagetskulle ävenför ettbetaladede programmet,ännu mera

utredningen inteenligtkan detden delenkostnader. Itill sina allmännabidrag
dåstället sändsisponsring,exempelvis programmetsig utanröra omanses

betalning.mot

författning-radiorättsligadeindirekt iendastsponsringBegreppet anges
bekostatsdelvis harhelt ellerframgårsatellitlagenAv ettatt programomama.
televisionljudradio ellermedprogramverksamhetbedrivernågon intesomav

lämpligtsatellitprograrnföretagetskallaudiovisuella verk,framställereller
bidragsgivarnavilkaeller äroch i sluteti början programmetsätt ange vemav

liknandeservice-avtalenpublicidäremotdefinition finns16 §. En av
fram-författningarnaradiorättsligaövrigadesatellitlagen. Avinnehåll isom

bekostatsändande hardennågon programmetgår änendast att annanom
lämpligtskall detta sätt.anges

har där-DetnamngivandetomfattarReklarnbegreppet även sponsor.enav
sådana uppgiftersärskiltolika lagarnai denödvändigt attför att angeansetts

annonstid.underredovisasinte behöver
sändningstidannonstideller endasttelevisionenannonstidMed i avses
markeraroch bildsignaturljud-särskild attavslutasochinleds somav ensom
uppdraghuvudsak dettaitiden görangivnaunder densänderden avsom
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andra §1 radiolagen, l § närradiolagen, 2 § lokalradiolagen, 2 § kabellagen
och l § satellitlagen.

Begreppet finns inte definierat. Medannons dockannons menas program
skall sändas eller sänds undersom annonstid. Av 8som § radiolagen framgår

under annonstid i televisionenatt får det endast förekomma:

1 reklam och andra någon har uppdragitprogram programföretagetsom.
sända,att

2. programföretagets reklam för kommersiell verksamhet, ochegen
3. programglimtar.

Något krav vederlag eller ersättning uppställs Förstaannan punkten
sikte på samtligatar någon har uppdragitprogram programbolagetsom att

sända. Andra punkten programföretagets egenreklam föravser kurs-t.ex.
böcker och tredje punkten till övervägande del bestårprogram kortasom av
avsnitt programforetagetur program sända vidsom att tillfälleavser ett senare
a. 86. Prograrnglimtar får dockprop. även sändass. annonstid.utom

Enligt de övriga radiorättsliga lagarna, dvs. närradiolagen, lokalradio-
lagen, kabellagen och satellitlagen, får reklam vederlag ochmot motprogram
betalning endast sändas under annonstid. Sådana alltsåärprogram att anse
som annonser.

Marknadsrättens terminologi

Radiolagens reklarnbegrepp har utformats med utgångspunkt från marknads-
föringslagens begrepp marknadsföring se 199091: 149 67. Mark-prop. s.
nadsföringslagen omfattar inte endast avsättningsfrämjande reklam utan nu-

inköpsreklamäven och liknandemera marknadsföring; näringsidkares
efterfrågan på tjänst eller nyttighet 2vara, §. Begreppenannan stämmer
alltså inte längre överens. Marknadsrättens reklambegrepp behandlas ytter-
ligare i avsnitt 8.10.

8.3 Reklam skall lätt känna igenattvara

I TV-direktivet artikel 10 sägs reklamen skallatt lätt känna igen ochattvara
skiljas från andra med bild- eller ljudsignal. Korta, isoleradeprogram reklam-
inslag får bara förekomma undantagsvis. Dold, s.k. subliminal reklam och

fårsmygreklam inte förekomma.
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kommersiellt gynnandeOtillbörligt

programverksamheteninte ifår programföretagradiolagenEnligt motett
kommersiellt intresse 6 §otillbörligteller sättvederlag ettett gynnaannars

samtligabestämmelse finns iMotsvarandeförsta meningen.andra stycket
förbudetradiolagenSåvitt sändningar enligt utgörradiorättsliga lagar. avser

1990911149opartiskhet seregeln kravetkomplettering s.prop.omaven
till kon-bl.a. med hänsyni radiolageninfördesFörbudet218.och127 s.

TV-direktivetstillanknytaFörbudet tordebestämmelser. ävenventionens
sådan.igenlätt kännaskallreklamregler attatt somvaraom

fallerkommersiellt intresseinnebärPrograminslag utan-att ett gynnassom
nyhetsförmedlande,sänds iinslagetreklambegreppför radiolagens om

underhållningssyfte.förströelse- elleråsiktsbildande,
vederlag skallkommersiellt intressegynnande motFör ett ansesatt ett av

vederlag,sänder reklamprogramföretagliksom motföreligga krävs, när ett
programföretaget.tillgodogörsvederlagetatt

kommersiellt in-otillbörligt sättFörbudet ettettmot att gynnaannars
varuexponering iföreteelsenhandi förstamed tankekommit tillhartresse

i proposi-Departementschefen anfördeplacement.productTV-program
följande:128 bl.a.detta a.tionen prop. s.om

såsom gynnandeförekommanaturligtviskanVaruexponering i TV mot
programföretagetemellertidfallpraktiskt attärvederlag. Ett att genommera

utgiftervissaslipperkommersiellt intresseidet ett somett gynnarprogram
uppnår ekono-dennaProgramföretagetföretaget.skulle ha belastatannars

ellerproduktervissa varumär-fokuseraifördelmiska programmetattgenom
näringsidkare.vissförreklamvärdeharken sättett ensom

produktfokuseringmarkantförekommeridetOm enavett enprogram
framstår med hän-motiveratför tittareninteoch dettavarumärkeeller somett

programföretaget kanunderhållande syfte hosinformativt ellernågottillsyn
åtgärden. Oavsettfördelekonomiskhar haftföretagetmisstänka att avman

finnasemellertiddetfördelen kanekonomiskaförhåller med densighur det
otillbörligtprogramverksamhetenföretaget ibedömningen ettförskäl att

kommersiellt intresse.harsätt gynnat ett
självt harprogramföretagetskilja mellanbör dockMan pro-somprogram

visningsrätten,har köptföretaget baravilka t.ex.tillochducerat program
omöjligtdetslaget kandetgällerlångfilmer. detNär varasenareprogram av

harfokuserasprodukt sättundvikaprogramföretaget ettför att somatt en
såsominkräktanäringsidkare ettför programmetreklamvärde attutanen

skyddat verk.upphovsrättsligt
skulleintressekommersielltgynnandeotillbörligtexempel ettEtt ett av

TV-appara-vinsternadäri TV, utgörsfrågesportprogramemellertid avvara
sådant riktafall inteikanavsnitt 4.2.2tidigareSomjag ettnämnt manter.

hastigtlåter TV-bildendet göraprogramföretaget ettnågon kritik mot om
påtagligt ochprogramföretagetemellertidOm ettöver apparaterna.svep

detTV-apparatemalåter fokusera ärbildenomotiveratsammanhanget sättför
påkommersiellt intressedenVaruexponeringfråga att ett gynnasartenavom

i tävlandetmarkeraprogramledarenställetSkulle iotillbörligt sätt. pausenett204
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låtaoch uteslutande handlaprogrammet TV-apparatema, iom t.ex. attgenom
positiva ordalag beskriva deras egenskaper och kan köpa dem,ange var man
då har ändrat karaktär tillprogrammet gälla reklam.att ren

Departementschefen anförde vidare i propositionen 129:s.

förhållandetDet något sändsatt bör betraktas reklam medför åsom som
andra sidan inte nödvändigtvis kommersielltatt intresseett otill-ettgynnas
börligt Somsätt. exempel vad idag kan marknadsföring i radiosom vara
och TV har jag tidigare nämnt marknadsföringen kursböcker och liknandeav
i anslutning till utbildningsprogrammen i radio och TV. Jag har uttalat avsnitt
4.3.3 jag inte någonatt anledning icke reklamfinansieratser att ett program-
företag skall förhindrat sända detta slagatt reklam.vara av

När programföretagett sänder reklam detta stå iutan att strid medanses
radiolagens krav opartiskhet, bör såledesdet inte frågaanses attvara om

kommersiellt intresseett otillbörligtgynna ett sätt.

Frågan otillbörligt gynnande kommersiellt intresseom enligt denav nya
bestämmelsen i 6 § radiolagen aktualiserades för första gången i samband
med Radionämndens prövning Bingolotto. Programmetprogrammet sändsav
i TV4 och består spel och tävlingar knutna till lotteri,av Bingolotto.ett
Vinstema består presentkort eller produkter från olika företagav och presen-

i 30-45 sek ellerteras mindre lO-l5 långasek filmademer inslag.
I sitt beslut SB 32592 erinrade Radionämnden inledningsvis attom

gynnande kommersiellt intresse enligtett dittillsvarandeav praxis i princip
endast hade gynnandetaccepterats motiverat informations-om ellerettvar av
nyhetsintresse. Mot bakgrund vad hade anförts i 19909l:14Oav som prop.

128 ansåg Radionämnden den bestämmelsens. att i radiolagen ävennya
måste innebära underhållningsintresse kundeatt ettanses motivera sådantett
gynnande. Nämnden konstaterade Bingolotto hade underhållningsvärdeatt ett
inte bara för deltagarna också för demutan själva delta,utan att tittadesom,
på lottdragningen och tävlingen. Enligt Radionämndens mening vidarevar
tittarnas intresse för och därmed underhållningsvärdetprogrammen själv-- -
fallet beroende vinsterna och vinstemas kvalitet.av En viss exponering kunde
därför enligt nämnden berättigad för upplysa tittarna vadattvara stodom som
på spel. Radionämnden fann otillbörligtatt ett gynnande uppkom flertaleti
fall. Bl.a. ansågs presentation vinsterna korta 10-15 sek filmadeav genom
inslag kompletterade kommentarer från programledaren otillbörligtav utgöra
kommersiellt gynnande se SBäven 4193 och SB 53493 i vilka Radionämn-
den också fann vissa inslag i Bingolottoatt betrakta otillbörligtattvar som
gynnande kommersiellt intresse.av

[programmet 7 till 9 medverkade äldre fick sinett önskedrömpar, som
få handla julklappar alldelesattom varuhus helettensamma natten upp-

fylld. Inslaget visade hur vandrade olikaparet avdelningarrunt NK-
varuhuset i Stockholm och provade kläder, testade olika sportredskap m.m.
Radionämnden konstaterade NK visadesatt tydligt i bildnamnet vid flera till-
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till sammanhanget uppstodPå och med hänsyngrund häravfallen i inslaget.
mening inte uppvägdesenligt nämndensNKvaruhusetgynnandeett somav

underhållningsintresse. gynnandetDet uppkomnanågot ellerinformations-av
14093.ansågs otillbörligt SBdärför som

iförd tröja medprogramledarenFångarna fortetI programmet envar
foku-Enligt Radionänmden denCraft väl synligt kragen.varumärket var

klädsel inteprogramledarensCraft uppkomvarumärketsering genomsom
alltsåunderhållningsintresse ochnågot ellerinformations-motiverad av

varumärket SB 4393.gynnandeotillbörligtföreliggabedömdes det ett av
parfymeriaffärs-förekomDamernasI reportageettprogrammet om en

parfymersolikaaffársinnehavarenberättadeinslagetinnehavare. I an-om
någravisasina synpunkterexempliñeradeoch honvändbarhet att uppgenom

Radionämnden anfördemärkesnamnennärbild varvidi attparfymer syntes.
särskild försik-detdetta krävsberörskommersiellt intresse sätt attnär ett

fannbedömningVid samladinslaget.utformningenvidiakttastighet enav
otillbörligt. InslagetinteuppkomgynnandedetRadionämnden att varsom

24893.därför SBfriades
hittillsreklamkanaler denrenodladereklam iSändningar typ somavav

gynnande kommer-otillbörligtinteTV-Shop harbedrivits ansetts avsomav
mål1992-12-14,Stockholm dom, avdiKammarrättenssiellt intresse se

reklamordetsärskilt i domennoterade7186-1992. Kammarrätten attnr
reklamsändningar i kabel. OmMålet rördeTV-bilden.inlagt iständigt var

sådan verksamhet skulleinledaskulleservice-företagenpublicdäremot en
avsnitt 7.2 ochopartiskhet sekravetstridasannolikhetmed alldetta mot

15.8.

signalskallAnnonser av enomges

frånhållas åtskild andra delarreklamTV-direktivet skallEnligt program-av
definitionenhjälpåstadkommits medi radiolagenhartjänsten. Detta avav

televisio-sändningstid ibegreppMed dettai televisionen.annonstid avses
bildsignatursärskild ljud- ochavslutas medochinleds som mar-ensomnen

pådettahuvudsakligenangivna tiden gördensänder underdenkerar att som
bestämmelse finns iMotsvarande§ radiolagen.andra l samt-uppdrag av

8 §kompletterasbestämmelseRadiolagensradiorättsliga lagar.liga av som
övrigadeavsnitt 8.2. Avannonstiden sefår undersändasvad somanger

ochframgår vederlagreklam motradiorättsliga lagarna motatt program
annonstid.sändas underskallbetalning
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Av skall det framgåannonsen i intresse den sändsvems

Av sänds underen annons annonstidsom skall det enligt vad gällersom nu
för alla sändningsforrner, framgå i intresse sändningen skervems 9 § första
stycket radiolagen, 10 b § första stycket närradiolagen, 26 § första stycket
lokalradiolagen, 10 § första stycket kabellagen 20 § första stycketsamt satel-
litlagen. Detta kan framgå t.ex. att annonsörensgenom eller firmanamn

eller käntanges ñrmanamnatt ettgenom visas. Det nämligenär inte tillräck-
ligt tittaren kan skiljaatt reklam från redaktionellt material. Han bör också, for

kunna bedömaatt budskapet, kunna få reda ligger bakom det.vem som
Detta inteär minst viktigt i fråga åsiktsannonser se ocksåom prop.
1990912149 89.s.

Nyhetsuppläsare fårm.fl. inte uppträda i annonser
De gällande radiolagama stadgarnu det iatt inte får uppträdaannonser per-

spelar framträdandesoner roll isom en huvudsakligen handlarprogram som
nyheter eller nyhetskommentarerom 9 § andra stycket radiolagen, 10 b §

andra stycket närradiolagen, 26 § andra stycket lokalradiolagen, 10 § andra
stycket kabellagen 20 § andra stycketsamt satellitlagen. Bestämmelsen moti-
verades med det skulle försvåraatt tittarens reklamidentiflering vissaom per-

klart identifieras med densoner vanligasom programverksarnheten fick nytt-
jas för förhöja trovärdighetenatt i reklambudskapet se 1909l:149prop.

89.s.
De omfattas sådanaärpersoner medverkarsom i nyhetsprogramsom och

nyhetskommenterande Med nyhetskommenterandeprogram. program avses
se 90 detsamma ia. denprop. förklarandes. som till TV-rapporten
konventionen nämligen, strikt nyhetsrelaterade såsom kommentarerprogram,
till nyheter, analyser nyhetsutvecklingen ochav politiska ställningstaganden
till nyhetshändelser. Dessutom krävs att spelar framträdandepersonen rollen
i sådantett Den medverkanprogram. således denär i förstasom avses som
hand nyhetsreportrar och programledare för.svarar

Bestämmelsen tillkom med anledning föreskriften i TV-konventionenav
artikel 13:4 justsägersom att sådanapersoner intesom presenterar program
skall förekomma i Någonannonser. motsvarande bestämmelse finns inte i
TV-direktivet. Bestämmelsen kan emellertid sägas väl förenlig medvara
direktivets princip reklamidentifikation.om

Annonstiden får inte kortare än minutvara en
Enligt 14 § radiolagen får annonstiden inte kortare minut,än denvara sär-en
skilda ljud- och bildsignalen borträknad. Bestämmelsen ingetsäger hurom
kort enskiltett annonsinslag får endast reklamblocket skallvara, att vara
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101 f.. Detregelntvå för sefinns skälminut. Det enaminst s.a. prop.en
föredraganden kanEnligtannonsidentifikationen göra.medskälet har att en

uppfatta ävenTV-tittamasvår för att omkortenda som annonsvaraannons
rekla-skäletandraDet ärreklamsignaturen.särskilda attdenden omges av

Iblir förreklamavbrottantaletundvika stort.fori blocksändasbör attattmen
TV-TV-konventionen äveneuropeiskatill denhänvisaspropositionen men

detta synsätt.byggerdirektivet

innehållReklamens8.4

innehålla.fårintereklamenvad11-16 reglerarartikelTV-direktivets

reklamDiskriminerande

mänskliga värdig-för denkränkandedirektivet intefår enligtReklamen vara
såra ellerreligiösanationalitet,ellerköngrunddiskrimineraheten, av ras,

ellerhälsakanhandlingartill äventyraövertygelser,politiska uppmuntra som
artikel 12.miljönskadarhandlingarellersäkerhet uppmuntra som

innehåll finnsfår ha dettaintereklambestämmelseuttryckligNågon attom
de-regeringenkonstateradesatellitlagen atttill denpropositionenIinte. nya

genomslags-särskildamedietsbestämmelsenochmokratibestänunelsen om
bestämmel-med bl.a.tillsammansdessa,ochreklamomfattadekraft attäven

våldsskildring ocholagabampomograñbrott,folkgrupp,hets motserna om
l99293:75krav setillgodosåg direktivetsmarknadsföring,otillbörlig prop.

26 och 33.s.
StigjuristenharräkningCivildepartementetsförkanDet nämnas att

diskrimine-lagstiftninglämplighetenoch motmöjlighetenHagelstam avutrett
reklamDiskriminerandepromemorianiredovisatsharArbetetreklam.rande

tilli förslageti 4 §generalklausulenföreslåspromemorianI1994:64. attDs
mark-tillämpligbliskall även1993:59SOUmarknadsföringslag seny

nationalitetreligion,frågakränkande inadsföringsåtgärder är om ras,som
i lag-i 20 §föreslås detvidareframgå tydligtskall attdettakön. Föreller att

vadbedömningenvidvilket ut-enligttilläggskall somförslaget göras avett
marknadsföringen ärsärskilt beaktasskallmarknadsföringssedgod omgör

inärvarandeförberedsFörslagethänseendena.nämndakränkande i de
Civildepartementet.

läkemedelsreklamochtobaks-Alkohol-,

medicinertobak ellerförreklamförekommafår intedetTV-direktivetEnligt
hemland.programbolagetsireceptbelagdaärsom
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Reklam för alkohol får inte rikta sig till minderåriga, kopplasinte till före-
ställningar förbättrad fysisk prestation,om till bilkörning, till föreställningar

samband mellan alkohol ochom social eller sexuell framgång eller alkoholatt
har terapeutisk eller lugnande verkan eller kan lösa personliga konflikter.
Alkoholreklamen får inte till omåttlig konsumtionuppmuntra eller framställa
nykterhet måttlighetoch i negativ dager. Hög alkoholhalt i drycker får vidare
inte framställas positiv kvalitet.som en

Direktivets bestämmelser minimiregler.är Det finns alltså inte något som
hindrar Sverige ställer hårdareatt krav programbolagcn de direktivetän
ställer Hårdare regler gäller också såvittupp. rekllarn för alkohol-avser
drycker. råderDet nämligen förbud sända tobaks-mot ochatt alkoholreklam
enligt tobakslagen 1993:581 och lagen 1978:763 med vissa bestämmelser

marknadsföring alkoholdrycker.om av
Handling strider dessa bestämmelsermotsom skall vid tillämpning av

marknadsföringslagen enligt uttryckligt stadgande i de nämnda lagarna anses
otillbörlig konsumenter.som mot

Inte heller reklam för receptbelagda läkemedel får förekomma enligt direk-
tivet. Några särskilda regler för läkemedelsreklam finns emellertid inte i den
svenska radiorättsliga lagstiftningen. Inte heller någoni författningannan
finns bestämmelser den innebörd direktivetav I 21 §som anger.
läkemedelslagen 1992:859 föreskrivs informationatt ledutgör iettsom
marknadsföringen läkemedel skallett aktuell, sakligav och balanserad.vara
Den får inte vilseledande. På grund marknadsföringsrättensvara lagstri-av
dighetsprincip kan Marknadsdomstolen komma bedömaatt denna be-om
stämmelse efterlevs. Något förbud föreskrivs emellertid inte.

Enligt branschens interna praxis läkemedelsreklamär intre tillåten. I sam-
band med behandlingen förslaget till läkemedelslagav prop.ny
199192:107, bet. 199192:So2l, rskr. 199192:342 diskuterades bl.a. frå-

inte rätten i marknadsföringssammanhanggan om att informationlämnat till
allmänheten borde inskränkas till receptfria läkemedel. Föredraganden fann i
den anförda propositionen s. 58 de framlagdaatt förslagezn ytterligareom
begränsningar i rätten produktinformationatt hadege motsvarighet ien
branschens interna regler, varför han ansåg det knappast fanns någotatt be-
hov sådan offentlig regleringav marknadsföringen.en I propositionenav
Satellitsändningar TV-program prop. 199293:75av fann41 meds. man,
hänsyn till det relaterade anförandet, någonnyss förbudregelatt om mot
receptbelagda läkemedel inte behövde införas i det sammanhanget. Vidare
hänvisades till frågan skulle kommaatt behandlas Radiolagsutred-att av
ningen.
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Barnreklam

förpsykisk skadafysisk ellerorsakafår reklaminteTV-direktivetEnligt
tjänstellerköpaförleda barndärför inteskallminderåriga och att varaen

fårReklamenerfarenhet.bristellergodtrogenhetutnyttja derasattgenom
annonseradeköpaminderåriga övertalaheller attinte att varorvuxnauppmana

minderåriga till föräld-hartillitutnyttja deninte hellerskalltjänster. Deneller
minderårigaskildraomotiverateller sätteller andralärare ettpersoner,rar,

16.artikelsituationerfarligai
direktivetgått vadÄven Sverige längre änbarnreklamen hargällervad

ifår reklamannonserintereglerradiorättsligagällandeEnligtkräver. nu
år.12 Inteunderhos barnuppmärksamhetenfångatillsyftatelevisionen att

figurerelleruppträdareklammedfår idet somheller personerannonser
sig till barnvänderhuvudsakligenroll iframträdandespelar program somen

satellitlagen. Det21 §kabellagen och§llradiolagen,§12 11under
får sändasintemed reklambestämmelserfinns attäven annonserom

12undersig till barnvänderefterföre elleromedelbart ett somprogram
117 Av1990911149iföreslogsradiolageniBestämmelsen s.prop.

alltförbarnenskyddaframgår avsikten mot ettpropositionen attatt var
televisionensgrundTV-reklam storaochreklambudskapeffektivt att av

sändaalltså något förbudråder intesådant. Det mot attgenomslagskraft är ett
i radion.barnreklam

stå med EG-i stridbarnreklamförbudet skulleibland hävdatsharDet att
EES-anpassningbetänkandeMarknadsföringsutredningens avserätten t.ex.

LagrådetFrågan berördes1992:49SOU .marknadsföringslagstiftningen, av
Lagrådet39.199293:75satellitlag prop.tillmed förslagetsambandi s.

förenlig medbestämmelsenförtaladeövervägande skäldå attfann varatt
EG-rätten.

tiotaliRadionéimndcni kraft harträdde ettbarnreklamförbudetSedan
bl.a.Besluten harbestämmelsen.för brottprogramföretagfälltbeslut mot

39792,SBFilmNet39792,SBAskungen-videoförreklaminslagrört
videofilmen9593,SBTV-spelNintendo48893,3693,SBLitenStor

dinosaurier SBAllttidningen48793,Bråkmakargatan SBLotta om
godisKulingPallereklaminslag för7294,SBBambibiofilmen48993,

barnfilm itecknadefter programmetreklamsändningoch10794SB
9593.SBGomorron

Ãsiktsreklam

radio-Bland deTV-direktivetiåsiktsreklamnågra reglerintefinnsDet om .
bestämmelseinnehållerradiolagenendastdet omrättsliga lagarna är ensom

åsiktsreklam.förbud mot
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Enligt radiolagen får inte public service-företagen under annonstid i TV
sända syftar till vinnaannonser stöd försom att politiska eller religiösa åsikter
eller åsikter i intressefrågor arbetsmarknaden 10 §.

Syftet med bestämmelsen säkerställaär möjlighetenatt till allsidig debatten
i televisionen prop. 1990911149 95. Som jämförelse nämndess. när-att
radion är anordnad så den samladeatt sändningsverksamheten präglas av
mångfald åsikteri och värderingar. Denna ordning skulle bli ohanterlig på
riksplanet 93.s. Det betonades vidare bestämmelsen inte avsågatt be-att
gränsa programbolagsett möjlighet ställa sändningstidatt till förfogande för
valrörelseprogram politiska partier. Hur valrörelseav speglas bören näm-
ligen självständigtavgöras företaget inom för gällandeav regelverk, iramen
första hand radiolagens krav opartiskhet. Bestämmelsen gäller inte heller
marknadsföring i marknadsföringslagens mening, fört.ex. boken annons en

förfäktar viss politisk åsiktsom s. 97.en

8.5 Reklamens omfattning

Artikel 18 i TV-direktivet reglerar hur andel reklamstor maximalt fårsom
sändas. Den sammanlagda dagliga reklamtiden får inte överstiga 15 procent

sändningstiden. Denna fårandelav ökas till 20 för inkluderaprocent sälj-att
erbjudanden direkt till publiken, s.k. TV-shopping. Den totala sändningstiden
för teleshopping får inte överstiga timme dagen. Andelen reklaminslagen om
under timme får inte överstiga 20en sändningstiden.procent av

Vad med TV-shopping har varit föremålsom menas för delade meningar.
Den brittiska postorderkanalen Sell-A-Vision har godkänts den brittiskaav
TV-myndigheten Independent Television Commission. Företrädare för myn-
digheten har meddelat Kabelnämnden haratt prövat TV-direktivetsman om
reklamregler tillämpligaär kanalen. Man har då funnit innehållet inteatt
utgör meddelanden sänds betalningsom mot eller liknande och därför inte
omfattas direktivets reklamdeñnition.av Därför skulle TV-direktivets regler

reklammängd inte tillämpliga.om Såvitt bekantvara är har det brittiska be-
slutets direktivenlighet inte prövats i EG-organen. Ytterligare TV-shopping-
kanaler har sedermera, fråntrots protester andra EU-länder, fått licens i
Storbritannien.

TV-shop-kanaler finns i Sverige.även Som jag tidigare harnämnt kam-
intemarrätten sändningaransett att reklam i renodlade reklarnkanalerav stri-

der bestämmelsenmot otillbörligt gynnande. Eftersomom TV-shop bedrivit
verksamheten i regi inteär bestämmelsernaegen reklam vederlag ochmotom
de därtill hörande bestämmelserna annonsvolym tillämpliga.om Somm.m.
jag också får sådannämnt verksamhet förmodligen inte bedrivas publicav
service-företagen grund radiolagens krav opartiskhet.av

I 13 § radiolagen finns regler högsta tillåtna annonsvolym.om Där stadgas
att programtjänsts sändningstidav en dygn får högst tioper procent avse 211an-
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särskilt för tidenberäknasandeltelevisionen. Dennaannonstid iundernonser
mellan helatimmesändningstid24.00. Inomochkl.l8.00mellan enaven

iåtta eller,minuterhögstunderförekommafårklockslag un-renaannonser
fårprogramföretagetochregeringenmellanavtaletminuter. Idantagsfall, tio

annonstidunderförsändningstidentillåtnahögstadet bestämmas annonseratt
andrai första ochföreskrivsvadskall kortare äntelevisioneni somvara

testbild ellersändsdå det endastinte tidsändningstid räknasSomstyckena.
149 100.199091musik prop.med ellerliknande,något utan s.:

intressepublikensmellanavvägningeftertillkomVolymangivelsen aven
intresseprogramföretagensochmöjligtså ostört avatt somprogrammense

sälj-in direktaräknadesannonsvolymen99. lannonsinkomster a. s.prop.
liknande.ocherbjudanden

§ och12i kabellagenfinnsannonsvolymbestämmelserMotsvarande om
minutersregeln8-10endastfinnslokalradiolagen§. l22satellitlageni

annonsvolym.några reglerfinnsintenärradiolagenimedan det§27 om
f.199293270 29lokalradiolag prop.tillförslagregeringensEnligt s.ny

sänd-övrigaför degällaannonsvolymbestämmelserskulle somomsamma
skulletioprocentregelnendastföreslogsnärradionFör attningsformerna.

sändning-försammanslutningar kanolikatillmed hänsyninföras svaraatt
Konstitutionsut-58.a.sändningstimmedelarunder s.prop.av enarna

själv-deltillannonsvolymbestämmelserna storansåg dock varskottet att om
skullereklammycketförsänderradiostationeftersomreglerande somen

lokalradiolagenibestämmelsenansågsDäremot ompubliken. attsvikas av
fickvarje timme utgörassändningstiden annonser,del avhur somstor av

f..30199293:KU15bet.kvarfickminutersregeln, s.8-10dvs. vara
fick till1992932168. Dettarskr.hemställanutskottetsbiföllRiksdagen

näiradiolagen.ifinnsinteannonsvolymnågra reglerföljd att om

placeringReklamens8.6

Reklam-skall placeras.reklamenhurreglerarTV-direktivetArtikel ll i
består själv-Programmellanskall placeras avsominslagen programmen.

liknandeellernaturligahar sportprogramellerdelarständiga sompauser
Övrigaoch iprogramdelarnamellanfår reklamha pauserna.evenemang,

ochSpelfilmminut.tjugondefår avbrytasfrån spelfilm,bortsett varprogram,
reklambrytasminuter45får längrede änär enproduktioner avliknande om

minu-minst 20gång det ärytterligareoch45-rninutersavsnittgång omenper
får inteReklam45-minutersperioder.komplettatvå fleraellerlängre änter

aktualitetspro-ochNyhetercermonier.religiösautsändningariplaceras av
medfår inte brytasoch barnprogramreligiösadokumentärer, programgram,

30 minuter.kortare ändereklam ärnär
15 §,radiolagenfår iplacerashurbestämmelserfinnsDet annonserom

Huvudregeln är24 §. attsatellitlagen annonserioch14 §kabellagen212
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under annonstid i televisionen skall insättas mellan Härifrånprogrammen.
medges vissa undantag. Annonser får avbryta de:ett program om

in isätts i därsportprogram det förekommerpauser längre ellerpauser,
i i föreställningarpauser program ellersom avser med förevenemang pauser
publiken, eller

insätts mellan delar i består olikaprogram avslutandesom delar ochav
där varje del föregås eller följssom minst 20 minuter.av annonser varar

I förarbetema till radiolagens bestämmelse prop. l99091:149 106s.
uttalas huvudregeln föratt hur får in isättas sändningarannonser bör attvara
detta skall ske mellan eftersom sådanprogrammen, placering inte nämn-en
värt publikensstör upplevelser Det vidareav sägsprogrammen. det saknasatt
skäl kategoriskatt och det därförvara böratt finnas vissa möjligheter att
avbryta med I motivenprogram till punktenannonser. 1 sägs längreatt en

i ett utmärkspaus sportprogram publikenatt fårav tillfälle tillarenan
avkoppling s. 224. I motiven för undantaget i punkten 2 berörs det fallet att
programföretaget långasänder block med längre inslag helt olika karaktär.av
Som exempel härpå nämns sändningar under hel kväll hållssom en samman
under rubrik och endaen gemensam presentatör, där innehålletav en ärmen

ungefärsammansatt under vanlig programkväll.som Mellan sådanaen själv-
ständiga inslag bör det i princip tillåtet placeraatt angåendevara annonser
innebörden programbegreppet, avsnitt 6.2.av se

Radionämnden har reklam fåransett sändasatt i halvlekspausen i fot-en
bollsmatch och periodpauser i ishockeymatch däremoten inte mellanmen

i tennismatch SB 9393.game en

8.7 Sponsring

Artikel 17 i TV-direktivet innehåller regler sponsring. Onnom ett ärprogram
måstesponsrat programbolagets redaktionella integritet säkras. Det skall

framgå ett ärom ochprogram sponsrat måste redovisaprogrammet spon-
identitet. Isoms ett får intesponsrat göras säljfrärnjandeprogram hänvis-

ningar till produkter eller förknippadeärvaror medsom TV-sponsom.
får vidare inteprogram någon framställersponsras eller säljerav som varor

inte får marknadsföras i TV-reklamsom enligt direktivets artikel 13 och 14,
dvs. tobak och receptbelagd medicin. Nyheter och aktualitetsprogram får inte
sponsras.

Närradiolagen 10 §, lokalradiolagen 24 §, kabellagen 8 § och satellit-
lagen 16 § innehåller bestämmelser skallatt föreom ochsponsom anges
efter programmet.

I radiolagen programföretagetatt fåranges 6 §ange sponsoms namn
andra stycket regeringen fåratt ställamen villkor så skall ske 7 §attom
andra stycket 3. Av regeringens avtal med respektive programbolag framgår 213
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början eller slutetiskall lämnas programmetmeddelande avatt sponsomom
och efter detföresådana meddelandenfår lämnabolagen även spons-attmen

rade programmet.
sponsringbestämmelserradiorättsliganågra ytterligareintefinnsDet om

satellitlagen. Där-ioch TV4SVT, SRmedåterfinns i avtalen samtdeän som
marknadsföringslagen,isponsringomfattarbestämmelserfinnsemot som

alkoholdrycker.marknadsföringi lagentobakslagen samt avom
fårinteframgår§satellitlagen 17och attavtalen spons-Av programmen

försälj-ellertillverkninggällerverksamhethuvudsakliganågon varsavras
satellitlagenochEnligt avtalenläkemedel.receptbelagdaochtobakning av

Enligt avtalen ärnyhetsmagasinochfår nyhetsprograminte18 § sponsras.
bestämmelserytterligarefinnsDetbarnprogram.tillåtetintedet att sponsra

3-6.bilagaavtalen,isponsring seom
Äveneller firmaskallavtalen sponsomsEnligt anges.namnsponsoms

kan skedetendastdockmed SVTavtaletenligtfår användas, omlogotyp
till för-erbjudertjänst ellermedförväxlingrisk för sponsomsomvarautan

säljning.
angivande varumär-respektiveprodukterExponering avsponsoremasav

bestämmelser.avtalensstridahar motför företagsnamni stället ansettsken
formvisades isponsorsmeddelandefällthar avRadionämnden ett somt.ex.

detmotiveringenmedLagom-förpackning att somnamnLättbl.a. en
32792.varumärke SBforetagsnanminte ettutanettvarangavs

slutetoch ibörjanifrån attBernsDirekt pro-I uppgavsprogrammet
visadesSamtidigtSpendrups.medsamarbeteiproducerat engrammet var

Radionämnden fannSpendrups. attför sigklassEnmedskylt texten -
inslaget.fälldeochreklamtextutgjordesdelvismeddelandedetta av en

bestämmel-förenligt medfrågan detprövadesbeslut ävenI varomsamma
frånuppgifterinhämtadeEnligtbryggeriföretagha ett sponsor.att somserna

budgeterade för-bolagets55cirkautgjordebryggeri procentSpendrups av
dennafannRadionämndenlättöl.och motläsk,säljningsvolym vattenav

försälj-ellertillverkninggälldehuvudsakligeninteverksamhetenbakgrund att
alltsåförelågregeringenmedavtaletNågot brottalkoholdrycker. motning av

SB 172.delidenna

Annonsdiskriminering8.8

någon begärdiskriminera attprogramföretagetfår interadiolagen somEnligt
bestämmelsemotsvarandeNågon12 §.sändaskallföretaget annonsen

utför-motiveradesBestämmelsensändningsverksamhet.övrigförintefinns
bestäm-Sammanfattningsvis kan sägas attff.751990912149iligt s.prop.

utnyttjar sin ensamrättprogramföretag atthindraförtillkommelsen attatt
någotområden därandraInomdiskriminera annonsörer.förreklamsända att

mångfaldenråder och där ärintereklampå sändningar enmonopolsådant av214
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dvs. kabel- och satellitsändningar, harannan, motsvarande bestämmelseen
onödig seansetts 199192:53 48 och 199293:75prop. 32 f..s. prop. s.

8.9 Reaktioner

Bestämmelserna reklam övervakas fr.0.m. den juliom 1 1994m.m. av
Granskningsnämnden för radio och TV se avsnitt 6.3. Granskningsnämn-

fården enligt avtalen programföretaget redogöra föruppmana nämndensatt
fällande beslut avseende bl.a. reklam i sändning. Enligt samtliga radio-en
rättsliga lagar kan nämnden föreläggaäven den sändande vid äventyratt av
vite följa bestämmelserna reklam I fall dettaär dock inte möjligt.om ettm.m.
Nämnden får inte förelägga public service-företag följa bestämmelsenatt om
annonsdiskriminering i radiolagen 12 och 17 §. Anledningen till detta ära

sådan reaktion skulle stridaatt utgivarensen grundlagsenligamot ensamrätt
bestämma vad sändningatt skall innehålla 4 kap. 3 § YGL,en ävense prop.

199192:78 20.s.
I samband med möjligheten till vitesföreläggandenatt infördes i radiolagen

anförde departementschefen följande prop. 199192:78 19:s.

Enligt min mening deär nuvarande sanktionema inte tillräckliga för att
skall kunna säker respekten för gällandeman att bestämmelservara skall

upprätthållas det tillåtetblirnär sända reklam vederlag.att Skyldighetenmot
för programföretaget i sändning redogöra föratt radionämndens fällande
beslut torde inte avhållandeverka företaget kanensam ekono-göraom stora
miska vinster på bryta bestämmelserna.att En drastiskt åtgärdmot attsom
säga avtalet kan knappast tillgripas iän situationer.upp annat extrema

Vad enligt min mening behövs möjlighetärsom motverka värdetatt fören
företaget överträda reglernaatt regelbrottengöraav att ekonomisktgenom
olönsamma. Viten sanktionär har denna egenskap. Ett vitesbeloppen som
skall bestämmas så det kanatt den det gäller kommerantas följaatt detatt
föreläggande förenatär med vitet. Ett programföretag finnersom attsom upp-
repade överträdelser reglerna leder till ekonomisk belastningav en mot-som

eller överstiger intäkten kommer därförsvarar avstå från fortsattaatt över-
trädelser.

Radionämnden förelade i april 1993 TV4 vid vite 000 000l kr följaattav
bestämmelserna i 15 § radiolagen reklamavbrott. Nämnden hade då i femom
tidigare beslut funnit TV4 brutit bestämmelsernaatt reklamavbrott.mot om
Närradionämnden har vid flertal tillfällen förelagtett olika sammanslutningar

vid visst vite följa bestämmelsernaatt i 11 § första stycket närradiolagen om
det s.k. riksförbudet. Dessa två föreläggandentyper överklagades tillav
kammarrätten och därefter till Regeringsrätten. Regeringsrätten har förklarat

vitesförelägganden inte fåratt utformas detta med följandesätt motivering
domar meddelade den 14 april 1994 måli 5299-1993, 5300-1993, 5301-nr
1993 5461-1993:samt
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så, fårmåste helt klart för sigutformas adressatenvitesföreläggandeEtt att
undgå erlägga det fastställdahan skallhonom förerfordrasvad attattavsom

ocksådet nöd-vite skall kunna utdömasförsuttetvitesbeloppet. För äratt ett
definierad prestation ellerknutits till klartvitetvändigt, det utsattaatt en

för adressaten vidtaskyldighetunderlåtenhet. föreläggandet innebärOm atten
viten föreläggandet1985:206åtgärd, enligt 2 § lagenskall detviss avom

åtgärden skall vidtas;tidsfristeller inom vilkenframgå tidpunktvid vilken om
tidsangivelse saknas gällafråga detförbud, tordedet i stället är ett omom --

måsteinformation för-då kraft. Dennabeslutet vinner lagafrån tidpunktden
finns det visstoch för sigföreläggandet. Isjälvamedlas utrymmeettgenom

förekommitvad tidigarebakgrundföreläggandettolkaför motatt av som
dock begränsat medverksamheten. Dettaaktuella ärrörande den utrymme

måste klar.innebördföreläggandetstillhänsyn att vara

avsnitt 18.8.frågor överväganden,i minaåterkommer till dessaJag

Marknadsföringslagen8.10

ljudradio och tele-för reklam i1975:1418 gällerMarknadsföringslagen
tillmedier. Ett förslagi andraför reklamden gällervision liksom en ny

Marknadsföringsutredningen SOUframlagtsmarknadsföringslag har av
marknads-föreslagengällande ochförredogörakommer1993:59. Jag att nu

föringslag.
televisionensåvitt ljudradion ochräckvidd bestämsnuvarande rörLagens

marknadsföringslagen:§generalklausulen i 2av

tjänst ellermarknadsföringvidnäringsidkare2 § Företager annanvara,av
godstridahandlingreklamåtgärd ellernyttighet motattgenomsomannan

näringsidkare,ellerotillbörlig konsumenterelleraffärssed ärsätt motannat
eller företagafortsätta därmedförbjuda honomMarknadsdomstolenkan attatt

efterfrågan på tjänst ellergäller vidhandling.liknande Detsamma vara,annan
näringsidkare ochanställdmeddelas hosFörbud kannyttighet. ävenannan

i övrigtochnäringsidkares vä-handlar vägnar samt en somvarannan som
bidragit till handlingen.sentligt har

sådana televisionssändningartillämpasFörsta stycket även som om-
tilltelevisionsprogramsatellitsändningar1992:1356fattas lagen avomav

något bundeti landendastoch kan ärallmänheten annattas emot som avsom
samarbetsområdet EES-avtalet.europeiskadetavtalet om

anskaff-såväl avsättningsfrärnjandeomfattarMarknadsföringslagen som
lagen omfattaråtgärder. kan vidare utläsaslagtextenningsfrämjande Av att

vidtasreklamåtgärder marknadsföring, dels andra handlingarviddels som
med reklamNågon särskild definition vadmarknadsföring.vid som avsesav
Marknads-marknadsföringslagen hartillämpning 2 §finns inte. Vid sin av

lagstridighetsprincipen. Densig vad brukar kallasdomstolen använt av som
marknads-åtgärd lagstridig enligt lagstiftninginnebär änäratt annanen som

åt-marknadsföringslagens meningotillbörlig iskallföringslagen omanses
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gärden vidtas vid marknadsföring. En marknadsföringsåtgärdi strid mot ett
förbud enligt radiolagen kan alltså strida 2 § marknadsförings-anses mot
lagen.

Primärt ansvarig för reglerna i 2 §att marknadsföringslagen iakttas denär
näringsidkare vidtar åtgärden Ävenvid marknadsföring.som den ärsom an-
ställd hos eller handlar näringsidkarens vägnar, konsultt.ex. ellersom
rådgivare, kan hållas ansvarig. I kretsen ansvariga ingår dessutom ochvar en

i övrigt väsentligt bidragit till handlingen,som medieföretagt.ex. eller vida-
redistributörer reklam eller promotionsåtgärder.av Om näringsidkare viden
marknadsföring företar handling otillbörligär kan Marknadsdomsto-en som
len förbjuda honom fortsätta därmed. sådantatt Ett förbud skall förenas med
vite det inte särskilda skäl obehövligt.ärom av

Marknadsföringsutredningen har föreslagit generalklausulenatt otill-om
börlig marknadsföring skall kompletteras med antal specificeradeett bestäm-
melser otillåtna marknadsföringsåtgärder. Dessaom specificerade bestämmel-

är väsentligen kodifiering marknadsrättsligser praxis.en Lagstridighets-av
principen föreslås framgå generalklausulens andra stycke. Förslagetav till ny
gereralklausul lyder: ‘

4 § En näringsidkare får inte företa marknadsföringsåtgärder otill-ärsom
börliga konsumenter, förbrukareandramot eller andra näringsidkare genom

strida god marknadsföringssedatt mot
Marknadsforingsåtgärder innebär eller ägnadeär leda tillsom att över-en

trädelse lagstiftning skall strida godav annan marknadsföringssedmotanses
inte särskilda skäl talar däremot.om

Om vissa slag otillåtna åtgärder vid marknadsföring finnsav särskilda
bestämmelser i 5-16 §§.

Generalklausulens innehåll fylls via hänvisningen iut, tredje stycket, till
bestämmelserna vilseledande reklam, vilseledandeom geografiska ursprungs-
beteckningar, vilseledande förpackningar, vilseledande garantier, utförsälj-
ningar, realisationer, misskreditering, förväxlingsrisk och renommésnylt-
ning, fönnånserbjudanden, aggressiva metoder, negativa säljmetoder och

Överträdsmarknadsföringskorruption. bl.a. sådan specificerad bestäm-en
melse föreslås avgift marknadsstömingsavgiftatt en skall kunnany dömas- -

Marknadsstömingsavgiftut. föreslås dock inte ifrågakomma reaktionsom
vid förfaranden prövas med anledning den lagstridighetsprin-som s.k.av
cipen i andra stycket. Däremot kan, vid sådana förfaranden, förelagt viteett
dömas sättut samma som nu.

Lagstridighetsprincipen har bl.a. medfört Radionärrmden ochatt Mark-
nadsdomstolen båda har prövat och reklarninslag.ett I det aktuellasamma
fallet fällde Radionämnden programbolaget för brott barnreklamförbudetmot
i ll § radiolagen SB 39792 och Marknadsdomstolen förannonsören
otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen Marknadsdom-
stolens dom 1993-05-07, dnr B 1992.
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9.1 Radionänmdens statistik

En kort bakgrund

Radionämnden fr.o.m. den l juli 1994 Granskningsnämnden för radio och
TV granskar i efterhand public service-företagenatt följer de bestämmelser
och villkor gäller för programverksamheten.som Jag har i kap. 7 och 8
redogjort för innehållet i radiolagen och avtalen. Av avsnitt 6.3 framgår i
korthet vad den myndighetsorganisationen innebär.nya

Nämndens granskning sker efter anmälan eller påav program nänmdens
initiativ. Granskningeneget omfattar publicäven service-företagets beslut

med anledning begäran beriktigande eller genmäle.av Nämnden fårom inte
sådantpröva beslut den begärt genmäleom sigsom motsätter beslutetatt

Nämnden fårprövas. frågorpröva intrång i enskilds privatlivom endasten
denne skriftligen medger det. Förom nämnden skallatt skyldig attvara

granska anmält krävsett anmälan har kommitatt inprogram till nämnden
inom månader efter det sändes.sex att programmet

Nämndens beslut kan fällande, kritiserande eller friande.vara I de kriti-
serande besluten har brist konstaterats denna har inte bedömts såmen som
allvarlig brott radiolagen elleratt Ävenavtaletmot föreligga.ansetts direk-

fårtören fatta friande beslut under förutsättning det inteatt gäller gransk-
ningsärenden vikt ellerstörre principiell betydelse.av

Närmare bestämmelser handläggningen finns i förordningenom m.m.
1988:339 med instruktion för Radionämnden.

Radionämndens statistik 1989-1993

Radionämndens statistik åren 1989-1993 syftar till ungefärligatt ge en
uppfattning hur vanligaovanliga vissaom Någonpass övertädelser exakt
bild har inte kunnat bl.a. eftersom varje beslutges kan flera olikaavse
överträdelser. Statistiken hämtad frånär Radionämndens verksamhetsberättel-

Radionämndensamt anser....ser
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9392919089
Ärenden

680688694699706Granskningsärenden

1336 302830genmäleUnderrättelser om
beriktigandeoch

616 598649661668Anmälningar
121310Initiativärenden

Beslut
562453621470433beslutSlutliga

546 39426389beslutFriande
3833333730beslutFallande

1214beslutKritiserande

FÄLLAN BESLUTDE
valtjagsammanställning hardennaöverträdelser. IflerakanbeslutEtt avse

bestämmelseöverträdelserantalet resp.avatt ange

919089
1621Opartiskhet
10saklighet
10Genmäleberilctigande

Demokratibestänunelsen
genomslagskraftMediets

helgdPrivatlivets
Underhållningskravet

gynnandeOtillbörligt
12Reklam

Sponsring
Tillhandahållande

0granskningsunderlagav
fällandeför nämndensRedogörelse

000lämpligt sättskettharbeslut

saklighetopartiskhet,överträdelser bestämmelsernaSammanfattning: omav
deblandvanligastordning,nämnd ärberiktigande, iochgenmäle nusamt

reklam-dockår 1993överträdelsema motvanligasteDebesluten. varfallande
reglerna.
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GENMÄLEIBERIKTIGANDE 89 90 9 1 92

Bestämmelsen genmäle och beriktigandeom i sin flera överträdel-turrymmer
fördelade fyra avtalspunkter.ser, Det finns inte några uppgifter från år

1993.

Beriktigande och genmäle skall
ske detta påkallatnär är resp.
befogat. 5 lO 7 1

Begäran därom skall behandlas
skyndsamt. Har begäran skett
skriftligen skall RN underrättas. 0 0 2 l

Beriktigande och genmäle skall
såsändas det kan ske visstsnart

närmare angivet sätt. 2 0 O 0

RN skall underrättasgenast om
begäran enl. Sådant beslut
skall tillställas RN.genast l 2 6 2

9.2 POPON:s statistik

En kort bakgrund

Redan år 1916 inrättade Publicistklubben hedersdomstol, Pressensen egen
Opinionsnämnd PON. PON det äldstaär detta slagsom organet i världenav
har sedermera fått efterföljare mångai andra länder.

Bakom denna pressetiska verksamhet står de pressorganisationema:tre
Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidnings-
utgivareföreningen. Dessa har ett Pressensgemensamt samarbets-organ,
nämnd, bl.a. för de pressetiskasom reglerna.svarar

Verksamheten heltär frivillig, finansierassom de organisationernatreav
själva och bedrivs inblandning frånutan statsmaktemas sida. Den vilar inte
någon lagstiftning.

PON består från derepresentanterav pressorganisationematre och allmän-
heten. Allmänhetens Pressombudsman PO väljs Riksdagens ombuds-av

ordförandenmän, i Sveriges Advokatsamfund och ordföranden i Pressens
samarbetsnänmd.

PO har till uppgift råda och biståatt enskilda känner sig förfördeladesom
publicitet i periodisk skrift. I PO:s åliggandenav ingår vidare påatt eget

initiativ eller efter anmälan undersöka avvikelser från god publicistisk sed och
eventuellt hänskjuta sådanaatt ärenden till PON för avgörande. PO skall där-

till opinionsbildning verka förgenom god publicistisk sed. PO skall vidare
skyndsamt försöka lösa tvister mellan enskilda och tidningar attgenom ett
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förekommande fallIrådgivande tjänster.ochmedlandeerbjudastadiumtidigt
genmäle.ellerberiktigandeforverka ettsnabbtPOskall ett

Anmälningarfrån enskildaanmälningarendastprincipI prövas personer.
endasthuvudsakligenmyndigheteroch prövasorganisationerfrån företag,

någongjorts änanmälanHargenmäle.ellerrättelsegäller annandet avenom
tilltagitsärendeharförfördelad eller etträknas närmastkan uppden somsom

frånmedgivandeskriftligtinhämtaskall POanmälan ettprövning utan
skalltill POanmälanEnPON.hänskjuts tillärendetinnan varavederbörande

publi-aktuellamånader efter denske inommåste i regeloch treskriftlig
perodiskaallautgivareriktasanmälningarprincip kan motI avceringen.

minstutkommerutgivare ochansvarighartidsskrifterskrifter, dvs. ensom
kostnadsfrittheltPONsåväl PO ärFörfarandet hosår.gångerfyra somper

anmälaren.for
Etiskaregelsamlingenfinns isedpublicistiskgodBestämmelser om

saklighet,innehåller bl.a. kravDenoch TV.radio gen-förregler press,
skalloch PONPOuttalandenklandrandeberiktigandeoch att avmäle samt

i kap.reglernapressetiskaför deredogjortharJagpubliceras.
expeditionsavgiftskalldäremotfrån sanktioner,frittFörfarandet är en

PON.klandrastidningardeerläggas avsomav

1988-1990statistikPOPON:s

häranförasreservationerstatistik kanPON:s somPO ochVad gäller samma
alltså endastSyftetstatistik. är attRadionämndens ge enavsnittetunder om

antal.ochöverträdelsemasbild artungefärlig av
klagomålen lämnadesärenden därantaldetinomSiffran parentes anger

med POkontakteftertidningvederbörandesedanförståtgärdvidareutan
berik-ellergenmälepubliceraintressenanmälarens atttillgodosett genom

tigande.
fleradetta kaneftersompubliceringsfallfleraärende kan avseVarje avse

detbetraktastidningÄr ettifråga artiklar somdetartiklar. sammaom
beräknastidningarolika ettipubliceratsartiklarnapubliceringsfall. Har

tidning.varjepubliceringsfall för
uppgifterstatistiskanågrainte längredetpubliceras omår 1990Sedan

instruktiongällandeEnligtpublicitetsregel.vissbeslutklandrandeantalet av
opinionsuttalanden.ärendeninte längre avgöraPOkan egnagenom
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Åtlyds reglerna

Ärenden 8 8 8 9 9 0

Nya ärenden 368 353 331
Avgjorda ärenden 379 363 305

Varav
avskrivnaa. 30134 25922 229
PO-uttalanden 21 31 14
Hänskjutna till PONc. 57 73 62

Publiceringsfall 454 443 397

Uttalanden och beslut
PO-uttalanden 2 1 3 1 14
PON-beslut 122 l 22 131

Notera antalet avskrivningar vilka till del berorstor vid under-att pressen,
rättelse dåanmälan, beriktigar och bereder platsom för genmäle.

överträdelser publicitetsreglernaav

Det bör här observeras varje PO-uttalandeatt och PON-beslut kan fleraavse
överträdelser fördelade på olika tidningar. Jag väljer nedan redovisa antaletatt
överträdelser respektive regel. För det fallav uttalandebeslutatt ett avser
överträdelser flera tidningar med olika resultat, redovisarav jag såväl de
klandrande friande utslagen.som

Publicitetsreglemas i regelsamlingen Etiskanummer regler för Press,
radio och TV Det bör anmärkas reglerna haranges. att ändrats något i juni
1994.

8 8 8 9 9 0
Kontrollera sakuppgifter
Klandrande PO-uttalandena. 8 6 1
Klandrande PON-beslut 5 10 17
Friande PON-beslutc. 20 13 17

Löpsedel, rubrik och ingress skall ha
täckning i texten

Klandrande PO-uttalandena. 1 5 4
Klandrande PON-beslut 3 3 3
Friande PON-beslutc. O 2 2

Rätta felaktiga sakuppgifter och ge
plats för genmäle

Klandrande PO-uttalandena. 4 11 6
Klandrande PON-beslut 8 10 11
Friande PON-beslutc. 31 31 28
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908988
P0PON:sPublicera

uttalandenklandrande
PON-beslutKlandrande

helgdprivatlivetsKränk inte
HPO-uttalandenKlandrandea.

-PON-beslutKlandrande
PON-beslutFriandec.

vidförsiktighetIakttag stor
självmord ochpublicering av

självmordsförsök
PO-uttalandenKlandrandea.
PON-beslutKlandrande

PON-beslutFriandec.

föroflrenhänsynVisa mot
olyckorochbrott

PO-uttalandenKlandrandea.
PON-beslutKlandrande

PON-beslutFriandec.

börd,ramhâv inteF ras,
nationalitet etc.

PO-uttalandenKlandradea.
PON—beslutKlandrande

PON-beslutFriandec.

bilderkränkandeUndvik10.
PO-uttalandenKlandrandea.

bPON-beslutKlandrandeb.
PON-beslutFriandec.

innehållbildsFörfalska inte11. en
PO-uttalandenKlandrandea.
PON-beslutKlandrandeb.

PON-beslutFriandec.

be-samtidigttilltillfälleGe12.
särskiltochmötande varsamvar

m.fl.till JOanmälningarmed
PO-uttalandenKlandrandea.
PON-beslutKlandrande

PON-beslutFriandec.
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Åtlyds reglerna

8 8 8 9 9 0
13. Pröva grunden för brotts-noga
anmälan före publiceringen

Klandrande PO-uttalandena. 1 0 O
Klandrande PON-beslut 8 3 3
Friande PON-beslutc. 0 0 l

14. Föregrip inte domen men
referera den den fallitnär samt
återge båda ståndpunkterparternas

Klandrade PO-uttalandena. 0 6 2
Klandrade PON-beslut 6 7 12
Friande PON-beslutc. O 6 4

15-16. Avstå från ochnamn-
bildpublicering o.d.

Klandrande PO-uttalandena. 4 4 5
Klandrande PON-beslut 16 22 20
Friande PON-beslutc. 15 16 15

17. Tala inte attom en person
dömts tidigare för brott

Klandrande PO-uttalandena. O 0 0
Klandrande PON-beslut 1 3 4
Friande PON-beslutc. 2 3 1

Sammanfattning: Den vanligaste överträdelsen skyldighetenär mot avståatt
från viss och bildpublicering. De vanligastenanm- näst publicitetsregelavser
2 och dvs. reglerna saklighet, genmäle och beriktigande.om
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10 Utgångspunkter

10.1 Inledning

Jag har i inledningen till detta betänkande den rättsliga,angett att massmedie-
politiska och tekniska verkligheten väsentligen är i dag än radio-nären annan

Ävenlagen tillkom år 1966. sedan jag fick mina ursprungliga direktiv år 1985
har förändringar istora dessa hänseenden skett.

Mina överväganden regleringsbehovet och, dettaom konstaterats,när den
föreslagna lagens innehåll kommer utgå från bl.a.att det beskrivits isom
inledningen till betänkandet. Givetvis bör strävan grundstrukturenen attvara

den lagstiftning föreslåsav blirnya bestående såsom allmänhetennu att och
programföretag med rimlig grad säkerhet skall kunna överblickaav och
förutse villkoren för den i lagstiftningen berörda massmedieverksamheten.
Lagstiftningen bör därför så långt möjligt ställa sig neutral till olika framtida
mediepolitiska och tekniska lösningar. Samtidigt måste konstateraman att en

radiolag omöjligen kan utformas såny den medatt säkerhet kan bli gällande
omfattande ändringarutan i framtid tekniska och politiskaen villkorvars och

förutsättningar inte kan till fullo överblickas.nu

10.2 Behov fortsatt utredningav

Tills för några år sedan ågränsen mellan sidan ljudradionvar och tele-ena
visionen åoch andra sidan andra former infonnationsspridning ganskaav lätt

dra. Den tekniskaatt utvecklingen håller sudda skillnaderna.attnu ut
Orsaken framförär allt den digitalaatt kompressionstekniken minskar be-
hovet distributionskapacitet förav överföra rörligaatt bilder eller högklassiga
ljudprogram. Samtidigt förbättras kapaciteten i de tillgängliga överförings-
näten. Parallellt med denna pågår utvecklingprocess sätt debi-en attav nya

kunder för bild-tera och ljudtjänster.
Ett aktuellt exempel telefonnätetsär ökade användning för kommunikation

till allmänheten. Orsaken är det har blivitatt möjligt debitera denatt uppring-
påande sätt denett gör att för innehålletsom kansom ersättningsvarar för

denna tjänst. Detta skapar förutsättningar för erbjuda allmänhetenatt lången
rad olika ljudtjänster. Verksamheten befinner sig såännu länge bara i början

sin utveckling. Det torde finnasav goda möjligheter för distributionatt via
telenätet kan komma användas föratt mycketett och varieratstort utbud av
olika tjänster, vilka många har klarav massmediekaraktär.

227



1051994:SOU

förbätt-kapacitetentekniskadenbetydelse närfå störrekan ännuTelenätet
förmedlaskanljudkvalitetmed högmusikochTV-bilderså ävenattrats

huvudsakligabli denår telenätetkantiotidsperspektivInätet. ettgenom
allmänheten.tillbildprogramochför ljud-distributionsvägen

inomviblikanförändringarnapågående attderesultatetsamladeDet av
anled-finnaskanvilka detförmassmedier,antalhakommerkort ettatt nya
för deskyddyttrandefrihetsrättsligtkrav somställa t.ex.ning att samma

befordraskanmassmediernavanligadesamtidigtmedierna,traditionella som
nuvarande.deandra änvägar

till dessaanpassaderiktigtintetillämparnormalt ärviregelsystemDe som
exempel.någrapekavillJagförändringar.

trådsändningarförVillkor

tråd sänd-ochsändningmellanskillnad genomklar programYGL avgör en
möjlighetentrådsändningar ärradio. Förhjälpmeddvs.sätt,ning avannat
grundlagen,ifalldebegränsad tillvillkorochregler angessomställaatt upp

våldsskildringar,vissaförsändningsplikt porno-fråga program,idvs. om
förNågotsponsring.ochreklam utrymmefolkgruppoch hets samtgrafi mot

isänderuteslutandeprogramföretagservice-kravpublic somställat.ex.att
statsmak-får däremotradiosändningarfrågaföreligga. Iintetråd omsynes

regeringsformensutsträckningdenhuvudsak iivillkorföreskriva somterna
medger.frihetsbegränsningarregler om

och TV-ljudradio-distributionensåförskjutstyngdpunkten att avOm
be-YGL:sinnebärtrådbundenblirväsentligti alltallmänhetentillprogram

föreskrifterstatsmakternaförmöjlighet attfinnsinte genomdetstämmelser att
elleropartiskhet ettprogramföretagen t.ex. om-kravställavanlig lagi

vadjustdettahävdas ärnaturligtvisprograminnehåll. kan attDetväxlande
självklartingalundaemellertid attdetmeningmin enEnligt ärtill.syftarYGL

behovetinnebärbeskrivitjustjag attslag avdetförändringteknisk somav
upphöra.kommerservice-ansvarpublic attmedoch TVljudradio

gränsdragningsfrågorVissa

TV-lagochradio-föreslå införsdetföljande varsi det attkommer att enJag
ljud-består i sättaverksamhet atttillämpningsområde omfattar sammansom

allmänheten.tilldemlåta sändaellersändaochtelevisionsprogramochradio-
viTV-programkabelsändningarellersändningartrådlösa somfråga avI om

tillämpningsområden ingalagensbestämningenvållardemtillkänner avnu
emellertiddetkantelefonnätetkommunikationfråga överIproblem.stora om

iblikan störreavgränsningssvårigheter,vissauppkommai dag somredan
exempelFöljandebetydelse.får ökaddistributionsvägdennamedtakt att

problemet.illustrerar
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Med beställ-videotermen video demand brukar betecknaon man en
verksamhet där kund kan beordra vissten TV-programatt ett sänds till
honom eller henne trådnät.över Teknisktett kan det till såsett vis att
kunden igångsätter i såapparat programcentralenen att spelasprogrammet

Om endast den beställer kanupp. delsom ta skiljer sig för-programmetav
farandet inte något principiellt frånsätt kunden hämtaratt videogram iett

uthymingsbutik och spelar fråndeten sin videobandspelare.upp Dennaegen
form beställ-video omfattas inte den föreslagnaav lagen.av

Det finns emellertid åstadkommasättett annat vadatt för kundensom
uppfattas på Företeelsensätt. kallas nearsamma instantaneous video on
demand och bygger att digitaltekniken kanprogrammen kompri-genom

så till tioatt kanmeras sändasupp samtidigt i frekvenskanalprogram ut ien
kabelnät.t.ex. Omett sänds parallelltsamma medprogram ut tio minu-t.ex.

tidsförskjutning,ters behöver beställaren aldrig längrevänta tio minuterän på
skall börja.att Därmedprogrammet kan illusion skapas det be-en ärattav

ställaren bestämmer när skall börja,som programmet det dentrots äratt som
förtjänsten tillsvarar att sänds olikasom tider.ser programmet

Enligt förslaget till radio- och TV-lag kommer denna fonn beställ-videoav
omfattas lagen.att av

Yttrandefrihetsskydd för teletjänster

Ett tredje exempel, visserligen ligger utanför Radiolagsutredningenssom
uppdrag, jag ändå finner detmen värt peka på,som gälleratt det yttrande-
frihetsrättsliga skyddet för telefonitjänster. YGL tillämpligär sändningar

radioprogram riktade tillär allmänheten.av Enligtsom 1 kap. 9 § YGL skall
grundlagen tillämpasäven tidningsredaktioner,när nyhetsbyråer medm.m.
hjälp elektromagnetiska vågor begäran tillhandahållerav allmänheten upp-
lysningar register med upptagning förur automatisk databehandling. Inget i
grundlagens förarbeten tyder uppspelningatt inspelade meddelandenav
efter telefonuppringning skall sändning radioprogram tillanses som all-av
mänheten. Det verkar inte heller ha varit lagstiftarens avsikt inspelning iatt en

vanlig telefonsvarare skulleen upptagning för automatiskanses data-som en
behandling. Grundlagen följaktligen inte generelltsynes tillämplig påvara
betalteletjänster. Det skulle emellertid ligga värde i tekniskaett stort att nya
överföringsforrner kan erhålla grundlagens skydd, de kan likställdaom anses
med sändningar ljudradio eller television till allmänheten.av Betaltelefoni har
t.ex. använts sätt sprida politiskett attsom propaganda inför val, ochett man
kan tänka mångasig andra användningsområden inom vadsom ryms som
brukar räknas till yttrandefrihetens kämområde.

Vilka följder den infonnationsteknologiska utvecklingen på längre sikt bör
få för lagregleringen inom ljudradio- och TV-området måste i första hand

utifrånavgöras politiska bedömningar. Om vill undvika oavsiktligaman
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börverklighetentekniskatill denanpassadintelagstiftningen ärföljder attav
konsekvensernalagstiftningsmässigadetid avgodemellertid i ta uppman

inteännukonturernaskönjakunnabörjar servi menav,förändringar som
klart.

sändningsteknikNy

sändningsteknikutvecklamedarbeteintensivtpågår attnärvarande nyFör ett
digitaladenhosegenskapernautnyttjaGenomTV.och attljudradioför

antalmycketmed störrefåmöjligt ettblidetkan attsändningstekniken rum
nuvarande,medskekanänfrekvensutrymmegivetinom somettprogram

därmedskulleteknikdigitalövergång tillfrån analogEnteknik.analoga
kunnaskulleetableringsbegränsningarkvarvarandeocksåtillledakunna att

ytterligareförTeknisktbetänkandet utrymmeavgivnanyligendetIupphävas.
behövakanstatsmakternaemellertid1994:34 attSOUTV-sändningar anges

enskildamotverkaförnärvarande attför attslag änkravställa annatavupp
företagförsvåra andrafor attförtekniken attkontrollen överanvänderföretag

allmänheten.tillsända program
nuvarandeföreslå denuppdragmitt attför attinte inomliggerDet ramen

skalldettaförutsättningarvilkaunderellerskall ersättas,sändningstekniken
föreslår ijagregeringentillståndkräversändningarfråga avIske. somom

sänd-vilkenvillkormedförenaskunna etttillståndet skall omföljandedet att
beslutunderstrykaemellertid ettattvillanvändas. Jagskallningsteknik som

omfattan-förutsättatordeteknikövergång till merstatsmakterna nyenomav
föreslår.jagdenlagstiftning ände

Regleringsbehovet10.3

TV-ochljudradio-sändabestår attVerksamhetFörslag: avsom
reglerasfortsättningeniskall genomävenallmänhetentillprograrn

lagstiftning.radiorättslig

TV-ochljudradio-varförskäl tillolikaalltframföranföras trekanDet
allmänföljervadregleras utöverbehöver avallmänheten somtillsändningar

lagstiftning.
frekvens-användningenkunnabehovet avstyraskälet attförsta ärDet av

överenskom-internationellaenligtsändningsfrekvenserDe somutrymmet.
kanallmänhetentillTV-sändningarochljudradio-förreserverademelser är

omfattande nätbygga avmöjlighet ärEn attolika uppsätt.användas
be-änsändningarmöjligt emot mandet varatt tasändarstationer, görsom

myckettekniknuvarandemedsändarnätsådant ärEttlandet.isigfinner
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frekvenskrävande. En möjlighet låtaärannan att antalett stort programföretag
använda enstaka sändare, varvid från varje företagprogrammen bara kan tas

inom den sändarensemot täckningsområde. Med sådan uppläggning kanen
antal olikaett stort programföretag beredas möjlighet sända. Detatt finns

givetvis också för mellantingutrymme mellan de här angivna ytterlighetema,
liksom det går kombinera någraatt rikstäckande sändamät med antal fri-ett
stående sändare med lokal räckvidd.

Valet mellan olika alternativ måste göras politiska grunder. För när-
varande de TV-företagär har tillstånd regeringen,som enligt villkor iav av-
talen med skyldiga hållastaten, rikstäckandeatt sändamät. Samma sak gäller
för SR:s fyra kanaler. För närradion och lokalradion däremotär sändnings-
ornrådet, enligt lag, i princip begränsat till vad kan nås från sändare.som Ien
framtiden kan statsmakterna önska släppa fram former ljudradio- ellernya av
TV-sändningar, skall uppfylla bestämda kravsom i fråga sändnings-om
områden. Tilldelningen sändningsfrekvenser börav kunna utifrånstyras
dessa krav.

Enligt radiokommunikationslagen, sedan den l juli 1993som reglerar
Post- och telestyrelsens tilldelning tillstånd användaatt radiosändare,av skall

sådant tillståndett meddelas vissa angivna förhållanden föreliggerom 9 §
första stycket. De angivna kraven gäller radioanvändningenatt inte orsakar
störningar, frekvensemaatt används effektivt, radiokommunikationatt som
är viktig för den fria åsiktsbildningen inte hindras, rimlig beredskapatt fören

radioanvändningar kan upprätthållasnya försvarsmaktenssamt att frekvens-
behov kan tillgodoses.

Radiokommunikationslagen emellertid inte något på fråganger svar om
hur det tillgängliga frekvensutrymmet skall fördelas mellan yttäckandet.ex.
sändarnät och lokala sändningar. För detmer skallatt möjligtvara att ta
sådana hänsyn innehåller lagen bestämmelse 9 § andraen stycket enligt
vilken tillstånd inneha elleratt använda radiosändare för sådana utsändningar

förutsätter medgivandesom enligt lag fårendast meddelasannan sådantom
medgivande föreligger.

Behovet kunna frekvensanvändningenatt styraav enligt massmediepoli-
tiskt motiverade önskemål nödvändiggör på det sätt har angivitssom nu att
det finns lagstiftning enligt vilkenen medgivande fordras for verksamheten.

Det andra skälet kan anföras för det behövssom att reglering vadären
brukar omtalas ljudradionssom och televisionenssom särskilda genomslags-

kraft. En ljudradio- eller TV-sändning kan normalt tas emot antalett stortav
människor. Den når publiken i ögonblick sändningensamma sker.som
Dessa egenskaper hos ljudradion och televisionen demgör till mycket effek-
tiva kommunikationsmedel. De medför emellertid också effektenatt ettav
missbruk dessa medier kan bli allvarligav fåoch spridning.stor Statsmak-

har därförtema hittills det krävsansett att särskilda regler i fråga sänd-om
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lagstiftninggiltigallmäntföljervadinnehåll, omutöverningarnas avsom
tillkommitpå olika sätthar ut-Dettamarknadsföringvåldsskildringar, m.m.

närradio-iprogramföretagen,ochmellanavtalenochradiolagen statentryck i
Sådana följerkrav ävensatellitlagen.ochkabellagenlokalradiolagen,lagen,

TV-direktiv.hand EG:sområdet, förstairegleringeninternationelladenav
behövsregleringsärskild ärföranföraskanskälet atttredjeDet ensom

tjänst.allmänhetensmassmedier ifunktiontelevisionensochljudradions som
tillTV-programljudradio- ochpå sändamonopolgällde attSå detlänge ett

utforrn-programverksamhetenskravenmotiveradesSverigeiallmänheten
publi-hosbehovochskiftande intressentillgodoseönskanmedning atten

tillkommit ärhartelevisionljudradio ochförformerde somFörken. nya
naturligtvisalls. Jaginga ärlångtgående ellermindrehänseendei dettakraven

service-verksamhetenspublicdiskussionpågårdetmedveten omatt enom
iförändringarbeslutakanstatsmakternaochinriktningoch omomfattning att

medräknaemellertid kunna atttordeMangäller.vadförhållande till nusom
behövaframtiden kommeri attprogramföretag upp-ävenvissaåtminstone

jagräknarLikaledesprogramutbudet.ikvalitetochmångfaldfylla krav
iakttaskyldiga attkommerprogramföretagnågra attfall varai varjemed att

verksamhet.i sinopartiskhet
angivnautifrån dereglerasmening bör treenligt minverksamheterDe som

helt.intesammanfallerskälen
sådana sänd-endastgivetvisberörfrekvensanvändningenregleringEn av
alltså Iinte.omfattasTrådsändningarradio.med hjälpskerningar avsom

särskild,behovetjagbedömer mass-radiosändningarna att enfråga avom
på frek-marksändningarförgällerendastregleringmotiveradmediepolitiskt

på högremarksändningarochsatellitsändningarFörGHz.1undervenser
tillräck-radiokommunikationslagenenligtreglering varatordefrekvenser en

fram.frågor längredessatillåterkommerlig. Jag
ochljudradionstillpå hänsynengrundasböraregleringmåndenI ansesen

sändningarför allagällagenomslagskraft denbör avsärskildatelevisionens
detpubliken. Itillbefordrasvilket dedetoberoende sättslag,visst avett

vissagränsdragningen motdiskuteratsynpunktenfrån denjagföregående har
telenätet.tillgängligagörstjänster genomsom

gällaendasttroligen attkommertjänstallmänhetensuppgifter iSärskilda
åliggandensådanautformningenexaktaDenprogramföretag.fåtal avför ett

fall.enskiltvarjeilämpligtbedömsvadtillbör kunna somanpassas
ljud-regleringsärskildbehövsdetsammanfattningsvis avatt enJag anser

följerYGL2 §§och13 kap.Avallmänheten.tillTV-sändningarochradio-
skerregleringenföreslårlagforrn. Jag att genomkräverregleringsådanatt en

TV-lag.ochradio-särskilden
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11 En radio- och TV-lagny

11.1 Utgångspunkter

Jag skall enligt mina direktiv radiolagstiftningenöver i systematiskt, termi-se
nologiskt och lagtekniskt hänseende med syfte bl.a. uppnå klarhetatt större
och överskådlighet. Enligt direktiven bör lagstiftningen vidare utformas så att
den kan till den kommande utvecklingen inom medieområdet.anpassas

Sedan jag i juni 1985 fick detta uppdrag har, framgår det inledandesom av
avsnittet, förändringar skett. Bl.a. harstora YGL och TV-direktivet till-
kommit. Målet för de radiorättsligaöversyn författningarna kan därför ien av
korthet såsammanfattas de främst bör till:att anpassas

läsaren, enkla, klara överskådliga,ochattgenom vara-
YGL,-
övriga författningar och internationella åtaganden, och
nuvarande och helst förväntad teknisk och massmediepolitisk verklighet.

Med övriga författningar och internationella åtaganden främst radio-avses
kommunikationslagen, marknadsföringslagen och EG:s TV-direktiv. Såvitt
gäller Europarådets TV-konvention har Sverige inte ratificeratännu den. I
lagstiftningsärendet satellitsändningar TV-program prop. 199293:75om av

18 fann statsmakterna direktivet och konventionenatt delvis hars. olika
regler, den svenska lagstiftningen skallatt till direktivet ochanpassas att
frågan ratificering konventionen får Direktivetsom tas reglerav upp senare.

för närvarande fråganvarföröver, ratiñcering får skjutasses till dessom upp
klar.översynen äratt

Lagen bör även till nuvarande och helst förväntad teknisk ochanpassas
massmediepolitisk verklighet. Jag har betonat vikten detta redan i det in-av
ledande avsnittet utgångspunkter.om

11.2 De radiorättsliga författningarna sammanförs
tvåtill lagar

Förslag: Huvudparten de radiorättsliga författningarnaav samman-
förs till lag. Bestämmelser sändningsavgifter förs tillen gemensam om

särskild lag.en
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innehåller bestäm-författningarradiorättsligaantalfinnsDet stortett som
televisionen. Dessa be-ljudradion ochiprogramverksamhetenmelser om

bedrivereller demtill denockså huvudsakligensigstämmelser riktar som
sammanföra dessa för-utgångspunkthaftharsådan verksamhet. Jag attsom

fått bestäm-till följdharmöjligt. Detta ävenså långt varitdetta attfattningar
återfinns i mittprogramverksamheten görameddirekt harinte attmelser som

sammanföras tillsigbäst lämparlagarDe attförslag. en gemensamsom
TV-lagochradio- är:

pårundradiosändningfall öppnavissaförbud i1966:78 motLagen om
havet

1966:755Radiolagen
radiotidningar1981:508Lagen om

1982:459Närradiolagen
televisionsprogramfinländskarundradiosändning198623Lagen avom

allmänhetentillkabelsändningar1991:2027Lagen om
till all-televisionsprogramsatellitsändningar1992:1356Lagen avom

mänheten
1201993:Lokalradiolagen

konces-1992:72lagenlagar,dessaalltså huvudsakligen samt omDet är
i kon-Bestämmelsernaområde, över.på televisionenssionsavgift settssom
lokal-lokalradiolagenibestämmelserdecessionsavgiftslagen avsersomsamt

Mittavsnitt 20.1.särskild lag seilämpligenradioavgiften bör upptas en
också i b1.a.:ändringarinnebärförslag

TV-avgift1989:41Lagen om
ochtryckfrihetsförordningensföreskriftermed1991:1559Lagen

områdenyttrandefrihetsgrundlagens
1993:597Telelagen

radiokommunikation1993:599Lagen om

avkodningsutrustningbeträffande vissförbud1993:1367Lagen om
mitt förslag.påverkasallsintedäremotkommer att av

terminologiTV-lagensochRadio-11.3

terminologi ochTV-lag. Lagensochradio-benämnsLagenFörslag:
neutraltmassmediepolitisktså ochteknisktutformasuppbyggnad som

möjligt.
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En radio- och TV-lagny

framgårSom avsnitt 6.2 har den radiorättsligaav terminologin varit
förenad med vissa tillämpningsproblem. Dessa framgick redan förarbetenaav
till radiolagen, där i avsaknad tillräckligt avgränsande definitionerman iav
stället avvisade vissa orimliga tolkningar de definitioner valtav attman
använda se 1966:149 36. Problemen har på årprop. förstärktss. senare
ytterligare den snabba tekniska utvecklingen.genom

För närvarande inleds radiolagen, kabellagen och satellitlagen med en upp-
räkning definitioner till vilka de övriga här aktuella forfattningarnaav delvis
hänvisar. Jag har i avsnitt 6.2 redogjort för radiolagens tekniska begrepp
radiosändning, trådsändning, sändare och mottagare. Som där fram-
går har flertalet de bestämmelser till vilka dessa begrepp varitav anknutna

utgått radiolagen. Radiotekniska definitionernumera och bestämmelserur om
innehav och användning radiosändare återfinns i stället iav radio-m.m. nu
kommunikationslagen. Dessa tekniska definitioner alltförär omfattande i en
lag inte, undantagsvis,än berörannat den tekniskasom användningen av
mediet. Dessa begrepp bör alltså inte förekomma i den lag jag före-nya som
slår. Vid behov kan den radio- och TV-lagen hänvisa till definitionernanya i
främst radiokommunikationslagen.

Begreppen rundradiosändning och radioprogram bestämmer för närvaran-
de radiolagens tillämpningsområde. definitionemaI bådadessa begreppav
ingår trådsändningsbegreppen.radio- och Som jag föreslagit bör dessanyss
tekniska begrepp inte ingå i den lagen. I dagens tekniska verklighet kannya
vidare distinktionen mellan radio- trådsändningoch ha förloratsägas något i
relevans. Från publikens synpunkt framstår det vanligtvis betydelseutansom

distribueras detett eller andra Såvittom program sättet. möjligt börena
därför den lagens tillämpningsområde inte längre bestämmas pånya det sätt

hittills har gällt. Detta olämpligtär ävensom med hänsyn till de defini-att
tioner på vilka den nuvarande avgränsningen bygger inte torde kända ivara
allmänt språkbruk och till vad med radioprogram i YGL.som avses

Trots begreppen rundradiosändningatt och radioprogram definierades
redan i samband med radiolagens tillkomst torde det inte allmänt bekantvara

radio tekniskatt är innefattaräventerm TV-mediet. Innebördenen som av
begreppet rundradio förmodligenär mindreännu känd hos den breda all-
mänheten. Vad trådsändningmed knappastär hellersom allmäntmenas mera
bekant. Det finns också risk för begreppet radioprogramatt kan förväx-en
las med den innebörd begreppet har i YGL. I 1 kap. 1 § tredje stycket YGL

vad radioprogramsägsatt gäller förutomanges i ljudradiosom om program
också i television innehålletoch i vissa andra sändningarprogram ljud,av
bild eller sker med hjälp elektromagnetiskatext vågor. Enligtsom special-av
motiveringen med radioprogram såväl ljudradio televisionavses ochsom
innehållet i vissa andra överföringar information till allmänheten tele-av som
fax och videotex prop. 199091:64 108. Dessa två mediers. senare om-
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interegleringen och börradiorättsliganuvarandeinte denemellertidfattas av
tillämpnings-lagensberörakommer närmareJagi denregleras attheller nya.

avsnitt.område i nästa
radio-flestaoch i deåterfinns i YGLtelevisionljudradio ochBegreppen

således intefinnsdefinieras. Detdock närmareförfattningar,rättsliga utan att
utifrån det all-bestämslagendenibegreppdessanågot hindrar att nyasom

dennareglerafinnaskan typbehovoch det attspråkbruket avavmänna som
tenni-YGL:smedöverensstämmelsegivetvisdockDärvid börverksamhet.

ljud-avsnitt. Begreppenidettatill nästaåterkommerJagnologi eftersträvas.
lagen.i denåterfinnassåledesböroch TVradio nya

Enligtallmänheten.ingår ordetrundradiosändning ävendefinitionenI av
allmänheten.avsedd emotradiosändningen att tasskall avdefinitionen vara

iförfattningarradiorättsligasamtliga samtåterfinns iallmänhetenUttrycket
ocksåtillämpningsområdelagensdenYGL. Jag6 §kap. attbl.a. l nyaanser

uttryck.dettamed hjälpbestämmasbör av
några problemvållar sällandet atttrådlösa sändningarnadegällerVad

förstås ibörej. Begreppetellerallmänhetenföravseddade äravgöra om
iinnebördbegreppsmotsvarande t.ex.språkbruk ochnormaltmedenlighet

medskekunnabörbedömningenföljertill YGLförarbetema attYGL. Av
sändarensfrekvensen,användadenomständighetersådanaledning somav

överensstäm-294. Detta1983:70innehåll SOUsändningensochstyrka s.
6.2.avsnittredovisade ifinnsregeringsbeslutockså med de sommer

allmän-begreppetanvändningenhartrådsändningarnagällerdet avNär
framgårtillämpningssvårigheter. Somavsevärdatill av av-letttidigareheten

interegleringengällandeemellertid denbyggertrådsändningarsnittet nuom
begrepp.dettaanvändningenlängre av

omfattasutlandet böriSverigeiallmänheten avtillSåväl sändningar som
110.199091:64innebörd prop.också dennahar6 YGL s.§kap.llagen.

utformatsharinteallmänhetsbegrepplagförslagetsanmärkasbörDet att
överväganden.upphovsrättsligaefter

denbestämmatelevision börljudradio ochbegreppentillMed hänsyn att
laglagenbenämnatillämpningsområde jag övervägthar att omlagens -nya

med allmäntinte överensstämmerdettaEftersomtelevision.ochljudradio
Gransk-myndigheterna,demedhellerinte namnetspråkbruk och nya

jagharTV-verket, övergettochRadio-och TVradioförningsnämnden samt
TV-lag.radio- ochbenämnsställetföreslår ilagenidén. Jag att
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11.4 Lagens tillämpningsområde

Förslag: Lagen omfattar verksamhet består i sättaattsom samman
ljudradio- eller televisionsprogram och sända låtaeller sända dem till
allmänheten. Vidare finns bestämmelser vidaresändningarom av pro-

vissa skyldigheter församt satellitentreprenörer igram lagen.om

Mot bakgrund vad jag anfört regleringsbehovet jagav lagen iom attanser
princip bör ha tillämpningsområde gällande lagar församma radio-som nu
och TV-sändningar till allmänheten. Eftersom begreppen radiosändning, tråd-
sändning, rundradiosändning och radioprogram inte används i den föreslagna
lagen, måste detta tillämpningsområde dock på i densätt änannatanges nu-
varande regleringen.

Jag föreslår tillämpningsområdet skallatt omfatta ljudradio och television i
enlighet med den betydelse dessa begrepp har i allmänt språkbruk. Någon
avgörande vikt bör inte fästas vid den teknik utnyttjas. Därmed blir lagensom
tillämpbar det i framtidenäven sker tekniska förändringar.om

I det allmänna språkbruket torde med ljudradio och television förstås
sändningar obestämt antalett samtidigt kan i ljudradio-som tapersoner emot

respektive televisionsmottagare.mottagare Den mottagande kan delta av
innehållet i sändningen i ögonblick den Denäger enda akti-samma som rum.
vitet den mottagande normalt behövs slåärav attsom mottagarapparaten.
Den mottagandes valmöjligheter begränsas till med hjälpatt mottagarensav
frekvensinställning eller kanalväljare någonin de olika sändningarta av som

tillgängligaär den därplats befinner sig.mottagaren
Den verksamhet lagen omfattar bör beskrivassom sättaattsom samman

ljudradio- och televisionsprogram och låtasända eller sända dem till allmän-
heten. Med begreppet sätta bestämma visst innehållatt att ettsamman avses
skall sändas Med begreppet sändaut. till allmänheten den sändandeattavses
gör samtidigt tillgängligt förprogrammet obestämd krets Jagen av personer.
har redogjort för uttrycket allmänheten i det föregåendenärmast avsnittet.
Enligt vad där framgår med uttrycket detsamma isom 1 kap. 6 §avses som

SåvälYGL. allmänheten i Sverige i andra länder omfattas alltså ordet.som av
Med den valda definitionen utesluts kommunikation mellan enskilda, t.ex.

telefon. Vidare utesluts överföring ljud- eller videoinspelningargenom av
med hjälp brev, bud eller liknande, eftersom den mottagande inte kanav ta
del innehållet samtidigt det sänds Högtalamtrop ochav projiceringut.som av
ñlmbilder utesluts eftersom dessa inte kräver den mottagande har tillgångatt

någontill mottagarapparat.
påpekasDet bör det kan svårtatt vissaavgöra deattvara sätt attom av nya

sprida ljudradio- och TV-program vi börjar skönja konturernasom nu av
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exemplifierat problemettidigareinte. Jagelleromfattas lagenkommer att av
demand och nearvideobeställ-TV-tjänsternatvåbeskriva de onattgenom
beställ-TV-tjänstenförraavsnitt 10.2. Dendemandvideoinstantaneous on

omfattas tjänsten nearDäremotomfattas lagen.inte kommatorde att av
föreftersom denlagendemand ut-videoinstantaneous svararsomavon
väljertill densändasskallvisst utsändningen bestämmer ett somatt program

sändningskanal.vissen
två beskrivnadedenbetydelsenöverdrivainteMan bör att avenaav

det. be-andra inte Jagmedan den görlagenomfattasbeställ-TV-tjänstema av
få någon nämnvärdföreslås kommerintereglerde attdömer att som nu

verksamhet.betydelse för dennapraktisk typ av
sänd-emellertid intemedförinteraktivitets.k. attVissa andra entyper av

itillämpningsområde. publikenOmfrån lagensundantasningsverksamhet
sändsinnehållet i utgrad kan bestämmamindre etteller program somstörre
för denendastinte avsettärobestämd krets programmettill personeraven

sinenskilda direktgällainnehållet. kanpåverkar Det genomomsomperson
spela spelpubliken kantext-TV elleriföra inknapptelefon kan omannonser

tele-användaskall visasmusikvideo attvilkeneller bestämma genomsom
ansvarigesändningen sätterändå den försådana fall detl ärfonen. som

vilketdet sättdennenämligenDet är som genomprogrammen.samman
dettaprograminnehåll föras inkanordnad bestämmerverksamheten attär

Sätt.
före-vad grundlagenYGL9 §i kap.det lanmärkas attbörDet att anges

radio-förredaktionockså tillämpas ettnär t.ex.radioprogramskriver enom
direktupplysningarallmänhetentillhandahåller ettpå begäran urprogram

dockgällerdatabehandling. Dettaautomatiskförupptagningarmedregister
motivenEnligtinnehållet i registret.ändrakanmottagandedeninte om

föranvändasmedier kanliknandeoch andravideotexåsyftas bl.a. som
l9909l:64 112.informationsförmedling prop. s.

jagtillämpningsområde den lagnågot vidare änsålundaharYGL somett
till vissalagarnaföljdnaturligdettameningföreslår. Enligt min attär aven

yttrandefrihetsrättsligt skyddsyftesyfte. YGL:solika ärdelar har att enge
lagenmig föreslagnadenmedaninformationsförmedlingviss form avav
regle-betingadmassmediepolitisktmöjliggöratillhuvudsakligen syftar att en

ring.
allaföreslagna lagentillämpningsområdet omfattar denangivnaMed det

verksam-reglerafinns behovdetbedömasvilka det kansändningar för attatt
genomslagskraft.särskildatelevisionensochljudradionstillhänsynheten av

behöverföregående, flera dei det änjagsändningar är,Dessa antytt somsom
på behovetgrundfrekvensanvändningen ellertill atthänsynmedregleras av

tjänst.allmänhetensupprätthålla sändningar i
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I mitt lagförslag gäller därför krav tillstånd endast sådanaför sänd-
ningar med hjälp radio där det föreligger regleringsbehov frånav ett fre-
kvenssynpunkt. Särskilda villkor public service-natur föreslås kunnaav upp-
ställas endast för sändningar kräver tillstånd regeringen. återkom-Jagsom av

till frågordessa i det följande.mer
Sändningar sökbar text-TV enligt 3är § satellitlagen heltav undantagna

från den lagens tillämpningsområde. Radiolagens och kabellagens bestäm-
melser reklam gäller inte heller för sådana sändningar.om m.m.

Jag inte sändningar sökbaratt text-TV skall undantas frånanser denav nu
föreslagna lagens tillämpningsområde, på vilket tekniskt desätt befordras.än
Visserligen deär skäl jag anfört itre avsnittet regleringsbehovet intesom om
riktigt lika starka här för vanliga TV-program.t.ex. Detta bör docksom i
stället beaktas i samband med genomgången respektive bestämmelse i detav
följande.

Samtliga ljudradio- och TV-program sänds till allmänheten skallsom
således omfattas lagens bestämmelser.av

Begreppet bör allt sändningsinnehåll. I till denprogram avse motsats nu
gällande radiorättens radioprogrambegrepp i enlighet med YGLzs, börmen
inte något undantag förgöras enkla meddelanden. En kanal enbart inne-som
håller sådana enkla meddelanden Fröken Ur skulle därmed falla in undersom
lagens tillämpningsområde. Detta torde överensstämma med allmänt språk-
bruk.

YGL:s definition radioprogram talar inte hur kan skiljaav om ettman
ljudradio- eller TV-program från Reklambestämmelsemaett annat. i den nu-
varande radiolagen innehåller bestämmelser reklam skall sändasatt mellanom

och reklam i vissa fall får avbrytaattprogrammen Det saknasett program.
anledning föreslå någotatt dessa föreskrifteränannat att i huvudsaknu oför-
ändrade skall överföras till den radio- och TV-lagen. Bestämmelsemanya är
dock omöjliga tillämpa skiljelinjeatt drasutan mellanatt olikaen program.

I samband med reklambestämmelsernaatt föreslogs diskuterades denna
skiljelinje. förarbetenaAv framgår utgångspunkten bör huratt vara program-
företaget väljer sittatt programutbudpresentera prop. 199091:149 107.s.
Vad programföretaget såledesbör ocksåpresenterar ett normaltsom program
kunna betraktas sådantEttett stod enligtsynsätt departements-som program.
chefen i god samklang med allmänt språkbruk med fickettsom program

förstås avgränsad del sändningstiden,anses vilken presenteradesen underav
särskild rubrik och behandlade på visst sammanhålleten ett sättett tema.

Departementschefen nämnde exempel det i allmänhet inte torde finnasattsom
anledning uppfatta enstaka artistframträdandeatt ett eller enstaka kortfilmen
eller intervju i med skilda inslagett program ett separatsom program.

239



1051994:SOU

programföretaget självvadskallutgångspunktenföreslårJag anseratt vara
utåt sighur detmeddettai fall överensstämmer sett tervart omprogram,vara

för mottagaren.
skallförsvårt gränsendet avgörafall kanvissaI att programvarvara

rullandesvårigheter bestämmamedföra text-torde attdras. Det om ent.ex.
flera seellerbetraktaFröken Ureller är ettTV-sändning att programsomom

text-TV-annonser.angående rullandebeslutKabelnänmdens6.2avsnitt om
avseende bl.a. SVT:sbeslutRadionänmdensförredogjortharJag spon-

SVTavsnitt 6.2.från i Barcelona seOSsändningarisorsmeddelanden
eftersombestod fleraansåg sändningen evenemangen var avatt programav

ansåg varjedäremotRadionärnndenm.m.. attfriidrottboxning,olika art
RadionämndenVarkenutgjordeOS-sändningsammanhängande ett program.

ägdesändningenomständighetenvidnågon viktfäst atthaSVTeller synes
drasslutsatsendenMöjligen kan t.ex.båda attkanaler.i SVT:s enomrum

den be-börfrån kanal tillövergårinnehållvisstmedsändning en annanen
densarnrne.utgivaren ärochtraktas ett omprogramsammasom

prograrnbegreppetintedocktillämpningssvårigheter harNågra större
vållat.

består i sättaverksamhetförskall gälla attföreslår lagenJag somatt
låta tillsända demelleroch sändatelevisionsprogramellerljudradio-samman

någotemellertid begränsastillämpningsområde börLagensallmänheten.
avsnittet.följandeframgår i detvad närmastenligt som

vidaresändningarbestämmelserinnehålla vissaföreslås avävenLagen om
vadenligtsatellitentreprenörerförskyldighetervissa somsamt omprogram

avsnitt.framgår respektivei

tillämpningsområdelagensBegränsningar11.5 av

Trådsändningar

när flertråd desändningarendastomfattarFörslag: Lagen omgenom
meddelarskydd,i YGLBestämmelsernabostäder. censur-100än om

sändningarfördock§§ gäller ävenoch 32l kap.förbud somm.m.
gäller.vadbostäder. Dettanår 100fler motsvararinte än som nu

till allmän-radioprogramtrådsändningarförendastgällerKabellagen av
någonföljerrninimiangivelsenbostäder. Av attnår 100fler änheten som
följerbostäderordetske. Avbehöverallmänheten inteordetprövning av

arbetsplatser,sportanläggningar,på sjukhus,sändningarvidare t.ex.att
räknas in.skallintehotellochvaruhus
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Det har inte framkommit något behovstörre reglera tråd-andraävenattav
sändningar de omfattasän kabellagen. Genomslagkraften försom nu av
sådana sändningar torde nämligen måttlig. Avgränsningen i kabellagenvara
har vidare fungerat väl. Jag föreslår därför den lagen skall gälla foratt nya

trådsändningar endast nårde fler 100 bostäder.ängenom om
Bestämmelserna i YGL, förutom de reglerar meddelarskyddet ochsom

censurförbudet kap.1 2 och 3 §§ YGL, bör inte gälla för tråd-andram.m.
Ävensändningar föreslåsde omfattasän den lagen. detta börsom av nya

framgå lagen. Det vad gäller.motsvararav som nu
Jag vill emellertid redan jag kommer föreslånärma innehavareatt att attnu

åläggskabelnät vidaresända vissa redanatt sändningarna nårav program om
fler 10 bostäder avsnitt 16.1.än

Satellitsändningar TV-programav

Förslag: Lagen omfattar sådanabl.a. satellitsända TV-program som
regleras i satellitlagen.nu

Lagen bör omfatta TV-sändningar satellit. Vissaöver begränsningar i till-
lärnpningsornrådet måste emellertid göras.

Enligt 2 § satellitlagen omfattar den lagen endast sändningar TV-av
satellit till allmänhetenöver sändningen kan någoniprogram tas emotom stat

bundenär EES-avtalet ochsom av
den bedriver sändningsverksamheten har sitt hemvist i Sverige,som
sändningen till frånsatellit sker sändare här i landet, elleren
sändningen från satellit sker med användning satellitkapacitetav som en

svensk fysisk eller juridisk förfogar över.person
Punkterna 2 och tillämpas3 dock inte den bedriver sändnings-om som

verksamheten har sitt hemvist i land inom EES.annat
Enligt motiven till satellitlagen prop. 199293:75 med sändningavses av

TV-program satellit sändningenöver i fråndess helhet, dvs. och med denatt
sänds till satellit och fram till dess den kanattupp en tas emot mottagareav en
på marken. För tillämpligheten saknar det betydelse sändningen sker iom
flera led, förstt.ex. satellit tillatt programmet övertransporterasgenom en
sändarstation varifrån det automatiskt- självständigt beslut- sändsutan upp
till frånden satellit vilken sändningen går till allmänheten. För lagenut att
skall tillämplig krävs sändningen någotkan i landatt ärvara tas emot som
bundet EES-avtalet. Satellitlagens tillämpningsområde begränsas också tillav
sådana sändningar Sverige skall för enligt TV-direktivet. Vilkasom svara
dessa sändningar framgårär bestämmelsens punkter setreav a. prop.

47.s.
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överväganden gjordes ii kraft. DeSatellitlagen har nyligen trätt som
gällande 23 ochfortfarande semed dess tillkomstsamband är s.a. prop.

föreslår med anledningöverväganden ochtill dessaansluter mig46 f.. Jag
finns i satellitlagenden 2 §motsvarandebestämmelsedem att som nuenav

viss utvidgning tillämp-Det kani den lagen.införs attnoteras avennya
framgår lagens tillämpnings-föreslås. avsnittetningsområdet Som omav

omfattassökbar text-TVmeddelanden ochenklaområde nämligenbör även
och TV-lagen.radio-av

sådan sändningframgår inte gällerlagen översatellitlagen3 § ävenAv att
sker med stöd 5 §sändningmedheltsatellit överensstämmer avsomensom

televisions-rundradiosändning finländskaeller 1 § lagenradiolagen avom
regleringAnledningen till dennasamtidigt. ärsändsoch att ettsomprogram

såväl ibestämmelsernaomfattasskall kunnainteTV-programoch avsamma
f..47satellitlagen a.somiradiolagent.ex. prop. s.

ingåskall isådana bestämmelsergår bl.a.förslagMitt attut gemen-en
lagen.därför onödig i denbestämmelsemotsvarande ärlag. En nyasam

ljudradioprogramSatellitsändningar av

också ljudradioprogramsändningar överomfattarFörslag: Lagen av
och deni Sverigekansändningendock endastsatellit, tas emot somom

Sverige eller sänd-hemvist ihar sittsändningsverksamhetenbedriver
i landet.från sändare härtill satellit skerningen en

satellit.ljudradioprogramsändningar överförgäller inteSatellitlagen av
signågra planer inomkonkretahellernärvarande inteförfinnsDet vare

satellitljudradiosådananågra bestämmelser.införaEuroparådet EGeller att
komma. Medsådana kanaler beräknasflerochi Sverige,dock,finns även

genomslagskraft minstljudradioforms ärtill dennadetta ochtillhänsyn att
föreslår sändningarjagljudradioformers ävenandralika att avstor som

frånnågot intressefinns inteDetomfattas lagen.skallsatellitljudradio av
föreslår,jagden lagberörshänseendeni desynpunktsvensk att, som av

når isådana allmänhetenljudradiosändningarinnehållet andra änireglera som
till-alltså omfattas lagensintebörländertill andraSändningarSverige. av

isändningarförgällagivetvis endastlämpningsområde. börLagen som
endastbör tillämpasjurisdiktion. Lagensvenskfaller undernågon mening
satellittillsändningenSverige ellerhemvist isittsändande harden omom

i landet.från sändare härsker en
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En radio- och TV-lagny

Ljudradiosändningar i televisionen

Förslag: Lagen omfattar inte sändning bakgnmdsljud i televisionenav
ljudet överensstämmer med ljudradiosändning någonom en som

för enligt lagen. Råder reklamförbud i televisionen omfattaransvarar
detta emellertid bakgrundsljudet.även

Enligt gällande radiorättsliga principer skall de bestämmelsernu som
påenbart sikte sändningar TV-programtar omfatta bakgrundsljudäven iav

dessa. Denna princip gäller ljudet frånhärrört.ex. närradio- eller lokal-om en
radiosändning. Principen vållakan avsevärda problem. Vissa de radio-av
rättsliga reglerna endastär avsedda gälla för televisionen. Genom dennaatt
princip kommer reglerna gälla för ljudradion.även Bestämmelsenatt om
reklamidentiñering kan medföra skyldighet identifierat.ex. bakgrundsljudatt

innehåller reklam med bildsignal.ävensom en
föreslårJag bestämmelserna i lagen inte skallatt omfatta ljudradioljud i

televisionen ljudet överensstämmer med ljudradiosändning någonom en som
för enligt lagen. Det tillräckligt tillståndshavaren,är eller denansvarar att som

låtit registrera sig, för de bestämmelser särskilt gälleratt föransvarar som
ljudradiosändningen följs. Om bakgrundsljudet består sändningt.ex. av en
från BBC bör lagen däremot gälla innehålletforäven i BBC-sändningen.

Ett undantag bör Råderdock gälla. reklamförbud i televisionen bör detta
omfattaäven ljudradiosändningen. Den sänder TV-programsom ansvarar

således alltid for eventuella överträdelser reklarnförbudet. finnsDetav armars
risk för ljudradio- och TV-sändningarnaatt samordnades så reklam iatt
princip tillåten.blev
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12 Tillstånd och registrering

12.1 Etableringsfrihet huvudregelnär

I det föregående har anförts radio- och TV-monopoletatt tekniskt ochnumera
rättsligt avskaffat.är Ytterligaresett programföretag,ett TV4, har beviljats
tillstånd bedriva rikstäckandeatt TV-sändningar. Kabellagen, satellitlagen och
lokalradiolagen påär exempel den radiorättsliga lagstiftning därnya etable-
ringsfrihet huvudregeln.är Enligt betänkandet Tekniskt förutrymme ytter-
ligare TV-sändningar SOU 1994:34 kan ytterligare i utvecklingenett steg

praktiskt förverkligandemot ett den fria etableringsrättenav Av betänkan-tas.
det framgår det i dag finns förutsättningaratt tvåatt starta marksända TV-nya
kanaler i Sverige.

Utgångspunkten bör således ochatt vill sända ljudradio-vara var en som
och televisionsprogram till allmänheten också skall få detta.göra Som jag
redan inledningsvis påpekat dettaär emellertid inte alltid möjligt. Radio-
frekvensspektrum begränsadär ochnaturresurs radiovågomasen utbred-
ningsegenskaper medför hänsyn måsteatt även till radioanvändningentas i
andra länder. En betydande etableringsfrihet kan emellertid medges också i
fråga dessa sändningar enligt vad framgårom den fortsattasom moti-av
veringen.

12.2 Tillståndsplikt

Sändningar på frekvenser under 1 GHz

Förslag: Tillstånd krävs endast för sådana ljudradio- och televisions-
sändningar sker med hjälp radio frekvensersom under 1 GHz.av

Det är tidigare anförts tekniska skälsom omöjligt föreskrivaav att- -
generell etableringsfrihet fören sändningar utnyttjar det begränsadesom

frekvensutrymmet. Därför får enligt 3 kap. 2 § första stycket YGL rätten att
sända radioprogram sätt trådänannat regleras laggenom genom som
innehåller föreskrifter tillstånd och villkor för sända. Avom andraatt stycket
framgår vidare det allmänna skallatt eftersträva radiofrekvensemaatt itas
anspråk ledersätt tillett vidaste möjliga yttrandefrihetsom och informa-
tionsfrihet.
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måste intehänsynutbredningsegenskaperradiovågomas tasföljdTill av
radioanvänd-till denradioanvändningen äveninhemska utantill denendast

i denmedlemskapsittSverige harländer.andraiskerning genomsom
förpliktelserbindandefolkrättsligtvissasigiklättteleunioneninternationella

såländernamellansamordnasskall attradioanvändningensyftande till att
radioanvändare.olikamellanundvikslångt möjligtsåstörningar

radio-marksändningartrådlösatillstånd förfordrasnärvarande avFör
radio-Sker000 GHz.3lägre änfrekvenser ärsker somsomprogram

i principdetsaktillstånd. En ärintefordras attsatellitsändningen över annan
gällerradiosändare. Detta ävenanvändaellertillstånd innehaalltid krävs att en

satelliter.radiosändning överfrågai om
på underfrekvensskersändningarsådanaföreslår endastJag somatt

TV-lagen. Dettaochtillstånd radio-enligtkravetomfattasskallGHz1 av
satellitsändningarnavad gällernågra förändringarinnebäraintekommer att

radiosändare.fortillståndsplikteneller
från kravetmikrovågsdistributions.k.undantaregelnmedSyftet är att

System,DistributionMicrowavemikrovågsdistribution eng.tillstånd. Med
MMDSDistribution System,MicrowaveMultichannel avsesellerMDS,

hushåll medtill enskildaTV-kanalerantalradiodistribution stortfrämst ettav
användsnormaltvadbetydligt högre änfrekvenser ärutnyttjande somsomav

televisionl.marksändför
television sträckerljudradio ochmarksändförfrekvensplanenvanligaDen

utbrednings-frekvensband hari dessaSändningar850 MHz.till cirkasig
vårt kanlandItäckningväl försig ytor.storalämparegenskaper avsom

televisionochljudradioförfrekvensertillgängligaflestademedräkna att
sändningar.tillståndspliktigaförutnyttjaskommer att

princip krävsInaturhinder.förkänsligafrekvenser ärhögaSändningar
mindrefrekvenserhögaDetta görochsändaremellansikt mottagare.fri

Sådana frekvenser ärtäckaskallmarksändningar ytor.storaförlämpliga som
marksänd-videllerfrån rymdenellertillsändningarförlämpadedäremot

används där-Mikrovågsfrekvensemabestämdanågratill mottagare.ningar
radiolänkar.förochsatellitsändningarför för

riktaderadiolänkar11.5. MedavsnittibehandlasSatellitsändningar avses
radio-Självakabelnät.bindaföranvändssändningar att t.ex. sammansom

då inteomfattasochallmänhetenföravseddintenormaltlänksändningen är
lagen.föreslagnadenav

tillsändningarockså föranvändas ettemellertidkanMikrovågssändningar
medanvänds sändaresådana fallområde. Iinomantal ettobestämt mottagare

propositioni denmikrovågsdistribution1Se somförredogörelsenäven
30787kabelsändningslagenändringeninförframladeregeringFinlands av

1992.decemberden 4
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spridningsvinkel.stor Genom sändningarnaatt har liten räckvidd kan samma
sändningsfrekvenser användas i relativt belägnanära områden utan stör-att
ningar uppkommer. Mikrovågssändningar anordnas detta kansom sätt

eller kompletteraersätta vanliga kabelnät.
Under tid har ytterligaresenare användningsområdeett aktualiserats för

marksändningar till allmänheten högre radiofrekvenser. Vid frekvensför-
delningskonferensen WARC-92 i Malaga och Torremolinos 1992 avsattes ett
frekvensutrymme i 1,5 GHz-bandet för satellitsändning ljudradio ochav
stödjande sändningar på marken. Avsikten ljudradioprogrammetär att skall
sändas från satellit och därmedut bli tillgängligt för den har satellit-som en

Där satellitmottagningenmottagare. dåligär eller i tätbebyggda områden där
det finns många lyssnar, skall låtasom satellitsignalen vidaresändasman i
marksändare använder frekvenssom satellitsignalen.samma Genomsom att
signalen från marksändaren mycketär starkare satellitsignalenän skall pro-
blemen med störningar mellan signalerna elimineras.

Nuvarande regler tillåter i praktiken inte mikrovågsteknikatt används för
vidaresändaatt satellitprogram direktt.ex. till allmänheten. Enligt radiolagen

krävs nämligen regeringens tillstånd sådanaför sändningar varvid bl.a.
lagens regler opartiskhet och saklighetom reklaminnehållsamt skallm.m.
iakttas. Liksom vid konventionell kabelsändning kan emellertid den som

för vidaresändningen inte någotsvarar förta sändningamas innehåll.ansvar
Enligt min mening finns det praktiskt behovett sändningaratt detav av

slag normalt sker i kabel också kansom distribueras till enskilda hushåll
marksänd Sådanaradio.genom sändningar kan erbjuda fördelar i förhållande

till såväl kabeldistribution grund lägre anläggningskostnaderav tillsom
satellitmottagning eftersom mindreantennema är och lättplacerade. Jagmer
föreslår därför lagstiftningen får sådanatt utformning sändning ien radioatt
möjliggörs.

Jag har övervägt verksamheten behöver omgärdasom några reglerav ut-
över vad gäller för motsvarande verksamhetsom i kabelnät, kommitmen
fram till så inte fallet.att är I de allra flesta fall kan förutsätta deman att
enskilda hushållen har flera alternativ för tillgång till de aktuellaatt pro-

Konkurrensengrammen. mellan olika företag torde därför leda till att pro-
gramutbud och prisstruktur till hushållens önskemål.anpassas

Jag förordar därför sändningar frekvenseratt l fåröver GHz bedrivas
tillstånd enligtutan den föreslagna lagen. Avgränsningennu de tillstånds-av

pliktiga sändningarna innebär sändningaratt de nuvarande frekvensema
för marksänd ljudradio och TV kommer fortsatt tillståndspliktigaatt vara
medan sändningar på det frekvensband enligt beslut vid WARC-92 skallsom

föravsättas satellitsändningar och stödjande marksändningar ljudradio fårav
Ävenske tillstånd.utan sändningar TV-program inom 17 GHz-av t.ex.

bandet kommer kunna ske tillstånd.att utan
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densändning kommerursprunglig attmikrovågssändning utgörOm enen
före-innehåll reklamochsändningarnasförregler m.m. somdeomfattas av

följande.slås i det
fre-utnyttjar lägreinnehåll,oberoenderadiosändningar, somSamtliga av

tillståndsplikt.lagensprincipsåledes iomfattasGHzl avkvenser än
radio-användningellertillstånd innehavförbestämmelser avfinnsDet om

radiokommunikations-Enligtradiokommunikationslagen.isändare m.m.
betyderradiosändare. Dettainnehavtillstånd foralltidprincipikrävs avlagen
allmän-tillfå sändatillstånd förtvå attbehövas programkaniblanddetatt

ochTV-lagenochradio-enligtsändningstillståndförstnämligen ettheten,
radiokom-enligtsändarenanvändatillståndbeviljats, attdettadärefter, ettnär

munikationslagen.

tillståndspliktenfrånUndantag12.3

text-TVsökbarSändningar av

text-TVsökbarsändningarförinte somTillstånd behövs avFörslag:
stödmedsändningarandraföranvänds avradiosändarefrånsker som

enligt lagen.tillstånd

massmedie-denföregående ärdetanfört iharvad jagframgåttSom av
långtsåeftersträvasetableringsfrihet börutgångspunkten attpolitiska numera

Detfrekvensutrymmet.begränsadedetbl.a.beaktandemedmöjligtdet är av
lik-ellertext-TVsändaanvänds tillbildsläckningsintervallet attoutnyttjade

angående viktenförttidigarejag3.4. Detavsnittnande se somresonemang
beträffandetyngdintedärförharfrekvensanvändningen sammaatt styraav

Sändningutnyttjadeinte utrymme. avdettaanvändersändningar annarssom
det ärtillståndsfri oavsett pro-således kunna omtext-TV börsökbar vara

tillbildsläckningsintervalletupplåtitdettanågonellersjälvtgramföretaget som
tillstånd intebedömningenden attdärförtext-TV. Jag görsådansändersom

detdärradiosändarefrånskertext-TVsökbarsändningarför sombehövs av
radiosändareMedtillstånd enligt lagen.stödmedsändningarandrabedrivs av

radiokommunikationslagen.idetsammadärvid sommenas
skalltext-TVsökbarmedsändningsverksamhetbedriverDen som

12.5.avsnittföljandeföreslås i detvad närmareenligtsigregistrera som
regeringenframgåromfattning attsändningsverksamhetensavsnittetI om

avseendevillkorsändningstillstånd medfå förenabör ettframöveräven
intereklambestämmelservissa m.m.13.3. Attavsnitt omtext-TVsökbar

15.13.avsnittföljersändningarsådanaförgälla avbör
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Sändningar För och hörselskadadesyn-

Förslag: Tillstånd behövs inte för sändningar är särskiltsom anpas-
sade för eller hörselskadade ochsyn- äger under högstsom rum tre
timmar dygn från radiosändareper används för andra sändningarsom
med stöd tillstånd enligt lagen. Sådana tillståndsbefriadeav fårprogram

sändasäven i närradion.

Utgångspunkter

Jag skall enligt mina direktiv redovisa olika tänkbara radiorättsliga lösningar
skall möjliggöra distributionsom teckenspråkav tillprogram döva.

Direktiven hänvisar till frånyttrande Sveriges Dövas Riksförbund SDR
över betänkandet Videogram för döva Ds U 1984:18. Enligt SDR skulle
distributionen kunna ske liknande sätt för radiotidningar, dvs.som att

sänds under dåtidprogrammen ordinarie TV-sändningaren inte pågår. Mot-
skulle dåtagama spela in med hjälp tidsinställdaprogrammen videoband-av

spelare. Numera emellertidär även oannonserad distribution möjlig. Moderna
videobandspelare kan nämligen fjärrstyras från avsändaren.

SDR påtar denna fråganytt i talboks- ochupp punktskriftsbibliotekets
fördjupade anslagsframställning för budgetåren 199394-199596.

Jag har också i uppgift företaatt översyn den radiorättsligaen lag-av
stiftningen i dess helhet. Av detta följer bl.a. radiotidningslagenatt bör ses
över. Det bör lämpligen ske i samband med fråganatt sändningar förom
hörselskadade behandlas. Hörselskadade och synskadade bör nämligen, om
möjligt, ha möjligheter utnyttja ljudradio-samma att och TV-mediema för
sändningar särskilt anpassade för dem.

Sändningar för synskadadeav program är sändningaratt anse som av
till allmänheten. Dettaprogram konstaterades i samband med tillkomsten av

radiotidningslagen prop. 19808 1 166 6. Jag har inte föreslagit några: för-s.
ändringar såvitt innebörden uttrycketavser allmänheten se avsnittav 11.3.
Sändningar avsedda för och hörselskadade får därmedsyn- riktade tillanses
allmänheten. De ingår därmed i den lagens tillämpningsområde.nya

Sändningar för synskadade

Jag har i avsnitt 6.10 redogjort för innehållet i radiotidningslagen tillkomsom
år 1981. Radiolagen tillät då, bortsett från närradiosändningar och vidare-
sändningar över centralantenner, endast de programforetagatt regeringensom
bestämde sände radioprogram till allmänheten. De enda företag hadesom
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Radio-Sverigesiprograrnbolagenfyradåvarandedemedgivandesådant var
koncernen.

huvudregelninledningsvis ärpåpekatjagSomSituationen är annan.ennu
radiotidningar,innebäretableringsfrihet. Det attrådaskalldetattnumera

dåFrågantillstånd. ärkabelnätfår isändas utanandraallaliksom program,
ellerradiotidningarsändatillstånd försärskilt attkrävaskälfinnsdet attom

underfrekvensradiosändningisynskadadeförsändningarliknandeandra
förutsätt-underskäl,sådantnågotintedetfinnsmeningminEnligtGHz.1

tidenhuvuddelenundersändare avsänds över somning enatt programmen
och TV-radio-tillstånd enligtstödmedsändernågonanvänds avsomav

då tillgodosett attfrekvensanvändningen är genomregleraIntressetlagen. att
tillstånd för detta.harsändarenanvänderhuvudsakligenden som

närvarandeför ägerverksamhet rumdenviktsjälvfallet att somDet är av
ochmellanfortgå. avtalet statenAvkanradiotidningslagenförinom ramen
försåsändningarsina utrymmeutföra attochplaneraskallframgår SRSR att

tidsmässigaikanså behövs, om-sammaradiotidningsverksamhet, gesom
verksamhetsåret 1992.underfattning som

få förenaregeringen ettfortbestånd börsändningarnassyfteI garanteraatt
dessaförberedaskyldighet utrymmevillkor attsändningstillstånd med om

13.4.avsnittsesändningartyper av
för bl.a.upplåta tidmöjligtlokalradiolagen attnuvarandedenenligtDet är

får visserligenlokalradiosändaTillståndradiotidningar. attsändningar av
dagstidning.någon uttillinte enlokalradiolagen t.ex. gersom7 §enligt ges

dagstidnings-upplåta tid till etttillståndshavaren attintedockhindrarDetta
i fort-detta ävenJagslag.ifrågavarande attansersändningarförföretag av

alltså inte.föreslåsändringNågonmöjligt.börsättningen vara
utnyttjamöjligtlagligen attnärvarande ärfördetdiskuteraskanDet om

stycket när-andra6 §Enligtradiotidningsändamål.för anärradiosändare
slagandraföranvändasnärradiosändare avintenämligenfårradiolagen

denmedsamtidigtkraftiträddeBestämmelsenallmänheten.tillsändningar
utifrån syftet atthuvudsakligenocksåmotiveradesochlokalradiolagennya
närradio prop.sändamöjligheteninskränka attfåbordeintelokalradion

bestämmelsenosäkertbakgrunddenna om33. Det är mot199293:70 s.
radiotidningar.omfattaräven

närradio-avseendeförändringarnågraföreslå störreintekommer attJag
åsikts-fortsättningenisåledes enäven varabörNärradionsändningarna.

fåskallnärradiolagenisammanslutningarsådana angesEndast somradio.
denintenormaltemellertidfyller uppSammanslutningamanärradio.sända

då det är mestUnderförfogande. natten,derasstår tillsändningstid som
sporadiskt.endastnärradioprogramsändsradiotidningar,sändaaktuellt att

Dettaytterligare.bör uppmuntrasradiotidningarsändningarJag att avanser
sändningarmöjliggörlagen avdenibestämmelse somnyaskebör genom en
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radiotidningar i närradion. Däremot bör inte närradion användas för andra
sändningar, sändningart.ex. lokalradio. Risken för missbrukav relativtär
liten med hänsyn till sändningarnas karaktär och till de endast bör fåatt
förekomma under högst timmartre dygn enligt vad framgårper densom av
fortsatta motiveringen. Det bör anmärkas den villatt sända radiotidning isom
närradion bör ansöka sändningstid hos Radio- ochom TV-verket, normalt i
samband med årligadet sändningsschematatt fastställs. Eftersom schema-
arbetet till del sker inomstor närradioföreningen bör önskemålenorten om
tillståndsfri sändningstid för radiotidningar anmälas redan i detta skede.

Jag inte radiotidningsverksamhetentror att kommer påverkas negativtatt
avreglering sker.att Tvärtomav sådan verksamhetuppmuntras denattgenom

föreslagna lagen möjliggör såväl sändareatt används public service-som av
radion och lokalradion närradion används för sådanasom ändamål.av Rege-
ringen kan enligt dent.o.m. lag jag föreslår förenanya sändningstill-nu
ståndet med villkor beredaett plats för sådanaattom sändningar. I detta
sammanhang kan vidare nämnas radiotidningsverksamhetensatt bestånd ock-
så torde dengaranteras omfattande årliga statligagenom stödverksamhet på

100över miljoner kronor sker inom för förordningensom 1988:582ramen
statligt stöd till radio- och kassettidningarom föreskrifternasamt KRFS

1988: 15 statlig ersättning for utgivning vissaom taltidningar.av
Etableringsfrihet bör alltså i princip gälla när sändningen sker över

radiosändare någonsomanvändssom sänderannars tillstånd.medav
Den vill sända för synskadade får dåsom träffaprogram erforderliga avtal.

Detta innefattar förhandlingaräven eller eventuella avtal med upphovs-
rättsliga organisationer. Så för övrigtär redan fallet se 198788: 145nu prop.

31 f..s.
Syftet med sändningarna främstär bereda deatt synskadade samma

möjligheter de seende del dagstidningarnasatt tasom nyheter redanav
Att andra funktionshindradeävenmorgonen. kan dra sändningarnanytta av

är naturligtvis inte någon nackdel. Den inte har detta eller liknandesom ett
syfte med sändningen bör inte heller ha rätt sända tillstånd.att Jagutan anser
därför sändningsrätten måsteatt begränsas i två avseenden; sändningarna bör

särskilt anpassade för synskadadevara och bör äga under högstrum tre
timmar dygn.per

Som särskilt anpassade sändningar bör främst sändningar sådanaanses av
radiotidningar äger inom försom radiotidningslagen.nu rum Enbartramen

faktumdet sändningen skeratt i ljudradion innebär således inte sändningenatt
särskiltär anpassad för synskadade. Timangivelsen i princip denmotsvarar

tid för närvarande används för dessasom sändningar.typer Radiotid-av
ningarna sänds och spelas huvudsakligen in på För närvarande före-natten.
kommer det nästan uteslutande 90 minuters bandatt används vid inspel-
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minuters110inspelning skermöjligtteknisktemellertid attDet ärningen.
band.

tillägarengäller närTF ävenföljer enTFstycket attandra§7kap.lAv
radio-i formskriften ettsprida t.ex.låtereller avspriderskriftperiodisk
tryckttillbilagamedjämställanämligen enatt enSådana ärprogramprogram.

oförändratskriften samtinnehållet i angeråtergerdenutsträckningi denskrift
innehålletförbl.a.betyder ansvaretattDettadisponerats.innehållet harhur

radio-förutgivaresärskildNågonforlagan.trycktaför denutgivarenfaller
be-ocksåhålls rättenDärmed attsåledes inte utses.behöverprogrammet

periodiskaför denutgivarensamlad hospublicerasvadöverstämma som
från TF:sdockgäller avstegavseende ettITF.§35 kap. ettskriften

skriftersperiodiskaDistributionetableringsfriheten. avgällerDetprinciper.
hänvisarvarför TFfrittheltskeintekansändningartrådlösainnehåll genom

YGL.i 3 kap.bestämmelsernatill

hörselskadade.förSändningar

särskild hänsynföretagenskallUR tarespektiveSVTmedavtalEnligt statens
funk-och förfrågaIfunktionshindrade. omprogramomolikatill grupper av

insatser.slagsolikaförfördela ansvaretfår företagentionshindrade
utökatfåtthörselskadade utrymmeettdeharskrevsdirektivminaSedan

harURochSVT ettsändningstid. om-UR:sochSVT:sförinom ramen
visningbl.a.förSDRRiksförbundDövasSverigesmedsamarbetefattande

egenproduceradeSDR:s program.av
pådövaförvideoprograrnproduktionförstatsbidragerhåller avSDR

punktskrifts-ochTalboks-myndighet ärBidragsförmedlandeteckenspråk.
kronor.miljoner17,5anslaget199495budgetåret ärFörbiblioteket.

3.5avsnitthörselskadade seförsändningarutbudetutökadedetTrots av
likaprincipi stortfår somsändningar varabehovet ansesjag egnaatt avanser

tycksfunktionshindradeDennaskrevs.direktiv avmina gruppdet närvar
andragradhögre äniTV-mediet grupper.också utnyttja

kostnads-ocksåmöjliga,kunnaskulle menDistributionssätt varasom
kabel.ochsatellitviasändningarkrävande, är

hamöjligt börhörselskadadeSDR, omliksom attemellertid,Jag anser
TV-mediemaochljudradio-utnyttjasynskadade attmöjligheter somsamma

jagdenlösning nyssSammadem.foranpassade somsärskiltsändningarför
förgälladärför ävenbörsynskadadeförsändningarfrågaföreslagit i om

iDärmedhörselskadade.för avsesavseddasärskiltsändningar programav
sänd-omständigheten attdenteckenspråk. Enbarthandförsta program

för dennaanpassadesärskiltde kaninteinnebärtextade att ansesärningarna

grupp-
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12.4 Ansvaret för sändningarna

Bedömning: Den sänder med stöd tillståndsom eller bedriverav som
tillståndsbefriad sändningsverksamhet bär för radio-ansvaret ochatt
TV-lagen följs. Detta överensstämmer i princip med vad gäller.som nu
Något direkt uttryck i lagen får principen inte.

I motiven till lokalradiolagen ingenting böratt hindraanges till-att en
ståndshavare låter någon sända under delannan sändningstidenen av attmen
tillståndshavaren sådanai fall bör behålla för utgivareansvaret att ochutses
för de regler iatt övrigt gäller för verksamhetensom följs prop. 199293:70

14, jfr 3 kap. 6 § lagens. 1991:1559numera med föreskriftera på tryckfri-
hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens onrråden.

Jag ansluter mig i princip till denna ståndpunkt. Jag har emellertid i tidi-
avsnitt föreslagit tillståndgare inteatt skall krävas för vissa sändningar som

sker från radiosändare används någonsom harannars tillstånd enligtav som
lagen. Detta föranleder vissaatt överväganden förstgörs, vad det radio-avser
rättsliga ansvaret.

Den har sändningstillstånd skall isom princip också för deattansvara
villkor eller bestämmelser gäller för verksamheten följs,som hanoavsett om
faktiskt bedriver sändningsverksamheten eller inte. Vid icke tillståndspliktig
verksamhet bör i stället ligga hosansvaret den faktiskt bedriver verk-som
samheten. Detta överensstämmer med vad gäller. Frågan kabel-som nu om

ochoperatörers satellitentreprenörers ansvarighet kommer behandlasatt
senare.

Frågan hurär saken ställer sig den har tillståndom enligt radiolagensom
SVT, SR, UR och TV4 eller enligt lokalradiolagen upplåter tid till förannan
tillståndsbefriade sändningar. Vem skall då bära tillståndshavarenansvaret-
eller den bedriver de tillståndsfriasom sändningarna

Rimligtvis bör den bedriver den tillståndsfriasom verksamheten ansvara
för de bestämmelseratt gäller för dennes verksamhetsom följs. Den som
sänder sökbar text-TV eller sändningar särskilt anpassade för ellersyn-
hörselskadade bör däremot inte för de villkor elleratt bestämmelseransvara

gäller särskilt för upplåtaren,som dvs. tillståndshavaren, följs.
Jag har föreslagit sändningaratt tillståndsbefriadet.ex. radiotidningarav

skall fåäven iäga närradion. I till vadrum motsats falletär enligt lokal-som
radiolagen får någon upplåtelse sändningstid här inte ske. Denav villsom
sända radiotidning i närradion skall ien stället vända sig till Radio- och TV-
verket med ansökan sändningstid. Det finnsen alltså inte någonom änannan
den sändande kan för sändningen.som Den erhållitansvara sändningstidsom
i närradion bör även för sändningarna under dennaansvara tid. Detta ansvar
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sändningstidBeslutetbetungande.särskiltbli omintepraktikenitorde
Endasttillämpliga.blirnärradiobestämmelsernaintenämligeninnebär att om

fåföreslås sändanärradiolagen§i 4talasjuridiskasådana varompersoner
12.7.avsnittnärradio se

kabelsändarföretaglokalaDetföljande. somgällerkabelsändningamaFör
förmånen dispo-fåttdärefter attochKabelnämndenförordnat somblivit av

för deocksåbör attkabellagen§och 7 ansvara§ 26kanal seennera
skallkabelsändarföretaget t.ex.lokalaDetföljs.förpliktelsernatillhörande

stycketandra§9reklam senågoninnehållerinteför att programmenansvara
upplåter tidkabelsändarföretagetkvarstår ävenDettakabellagen. omansvar

till annan.
verksamhettillståndsfri sombörskull sägas attfullständighetens enFör

så denallmänheten,till attsändningsmöjligheter sombestår hyrai utattt.ex.
kabelnät,isändningstid antag-etttimmesfår disponera t.ex.detönskar en

uthyrningen sätterför sammandeninnebäraskulle att svararinte somligen
blirsändningstidenhyrden somdetskulleställetI somvaraprogrammen.

rättstillämpningen.vidfår avgörasgränsdragningenexaktaDenansvarig.
beskrivithärjagradiorättsliga ansvaretdetfördelningenförprincipDen av

detkonsekvens systemfår avi lagenuttrycknågot utan som ensesfår inte
vadmedprinciperna somöverensstämmerIföreslås gälla. settstortsom

gäller.redanmeningminenligt
nödvän-interadiorättsliga ansvaretdetbärdenbör attDet somnoteras

yttrandefrihetsrättsligadetbärytterstdensammebehöverdigtvis somvara
utgivareför utses.ansvarigsåsom attansvaret

denutgivareskallYGL utses somstycket avandra§l4 kap.Enligt
självabakomliggerdendvs. pro-sändningsverksamheten, sombedriver

någraintevållar dettaVanligtvisf..122199091:64prop. s.grammet
ellerkabel-bedrivertillstånd ellerstödmedsänder somDenproblem. avsom

verksamhetför dennautgivareocksåskallsatellitsändningsverksamhet utse
tryckfrihetsförordningenspåföreskriftermed[1991:l559]lagen3 kap.se

m.m..radioprogramutgivareområdenyttrandefrihetsgrundlagens avomoch
denAvsändningstid tillupplåter annan.uppstå dennekanProblem om

fåttkabelsändarföretaglokala enframgår det sompropositionen attanförda
verksamheten.forutgivareskallsigupplåten utsekanal

yttrandefrihetsrätts-bär detavgörandetledtråd för somviktig vemomEn
tillförslagmedpropositionenianfördesvadenligtskulle, somliga ansvaret

skyl-föreskrivslagvanligidetattkunnayttrandefrihetsgrundlag, genomges
försiganmälasändningsverksamheten attbedrivaskalldenfördighet som

avsnittföreslår i attnästaJag123.a.myndighethos s.registrering prop.en
möjliga.emellertidÄven tolkningsdata ärandrainförs.skyldighetsådanen

omständig-Sådanaupplåtelseavtal.eventuellaisökaskanledningViss t.ex.
ochbelägenprogramkontrollen ärjuridiskaochtekniskadenheter varsom
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den dagliga ledningenvar utövas kan också till hjälp sevara prop.
199293:75 46.s.

12.5 Anmälningsplikt

Förslag: Den bedriver sändningsverksamhet försom vilken det inte
behövs tillstånd eller satellitentreprenörär skyldigsom är anmäla sigatt
för registrering hos Radio- och TV-verket. Verket får upprätta ADB-ett
register för bl.a. sådana uppgifter.

Som framgår det föregåendenärmast avsnittetav det iär princip inte några
problem avgöra bäratt det radiorättsliga och detvem som yttrandeftihetsrätts-
liga för sändningar föransvaret vilka det krävs tillstånd. Det är nämligen nor-
malt den innehar tillståndet. Problem uppstårsom först denne upplåterom
sändningstid till någon inte har tillstånd eller verksamhetensom heltärom
tillståndsbefriad. Med påtanke mångfaldden ljudradio- och TV-kanaler som

finns detär praktiskt omöjlignu taget uppgiften att avgöra skallvem som
bära för sändningarna någonansvaret formutan att registrering sker. Iav
satellitlagen finns det bestämmelse satellitprogramföretagen att ochom den

för någon räkning bedriversom sändningsverksamhetannans över satellit
eller upplåter satellitkapacitet satellitentreprenör skall anmäla sig for registre-
ring innan verksamheten påbörjas 6 §. Någon motsvarande bestämmelse
finns emellertid inte för sändningsverksamhet.annan

föreslårJag den bedriveratt sändningsverksamhetsom tråd, övergenom
satellit eller med hjälp radio frekvensannars över 1 GHzav skall anmäla
sig för registrering. Detsamma föreslås gälla den bedriver till-som annan
ståndsbefriad sändningsverksamhet såsom sändningar sökbar text-TV ochav
sändningar särskiltär anpassade försom eller hörselskadade se avsnittsyn-

Även12.3. satellitentreprenörer bör skyldig anmäla sig för registre-vara att
ring i överensstämmelse med vad gäller.som nu

Av satellitlagen framgår även Kabelnämndenatt skall upprätta registerett
över satellitprogramföretag och satellitentreprenörer. Registret skall föras med
hjälp automatisk databehandling och fårav innehålla endast sådana uppgifter
de anmälningsskyldiga lämnat enligt lagen 5 §. För underlätta tillsynenatt
bör motsvarande bestämmelse omfattaren samtliga anmälningsskyldigasom
införas här. Då registret kan innehålla känsliga uppgifter bör det i fort-även
sättningen ha istöd lag jfr 1993942217 27. likhetIprop. med vads. ärsom
fallet enligt satellitlagen bör det i denäven lagen vad anmälan skallnya anges
innehålla och vad registret får innehålla 6 §.
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tillståndmeddelar12.6 Vem

utlandettillsändningarochsändningarRikstäckande

sända TV-programtillstånd samtmeddelarRegeringen attFörslag:
utlandet.tillellerlandeti helasändsljudradioprogramsådana som

omöjligtprincipskäl i atttekniskapåpekat detredan ärjagSom av
attraktiva frekven-utnyttjar desändningarföretableringsfrihetföreskriva som

GHz.under lserna
landettill helasigriktarljudradiosändningaroch deTV-sändningama som
radio-tillstånd enligt 5 §regeringensstödmedskerutlandettilleller avnu

televisionsprogram.finländskarundradiosändning§ lagenoch llagen avom
Sverigestillstånd. Desådana ärnärvarandeförharjuridiskaFem personer

UtbildningsradioSverigesAB SR,RadioSverigesSVT,ABTelevision
DeRiksförbundet. närmareSverigefrnskaochTV4,ABTV4UR,AB

hän-villkoren stödmedoch,angivna lagarframgårverksamheten avför av
regeringsbeslut.ochavtalii dessa,visning

sinatillstånd sändafåTV 2låta danska attpågårDiskussioner attom
undantagfår medgeRegeringenSverige.ifrån sändareDanmarktillprogram

undersändningarutländskaförbestämmelserradiolagenshuvuddelenfrån av
radio-i 23 §villkoruppfyller de angessomförutsättning att programmenav

lagen.
framväxtenförredogjortservice-verksamhetenpublickapitletiharJag om

frekvenstill-begränsadeavtalskonstruktion. Dentillstånds- ochdennaav
detmedförthagenomslagskraft kan attsägasmedietsgången storasamt

fleraellerhandhasverksamhetenlåta etthos avönskan attfunnits statenen
tjänst ellerallmänhetensi begreppetcentralatjänst. Detallmänhetensibolag
saklighet.ochopartiskhetfortfarande, kravetochservice ärpublic var,

fåtal till-endastfrekvenstillgången kan ettbegränsadedenPå grund av
förbetydelsefårtillståndsärendeenskilt storVarjemeddelas.ståndsbeslut

påverkaskanÄven länderandraiallmänheten avSverige.iallmänheten
antal,meddärför förenatsbl.a. ettharTillståndenutgång.tillståndsbeslutets

villkor.individuella,mindreellermer
detövervägandensådanagöramyndigheten somtänkbara attendaDen

iförslagmittdärför iharRegeringenregeringen.frågavarit ärhittills om
tillståndsmyndighet.gällande rättmed angettsöverensstämmelse somnu

kommerväsentligen attutvecklingentekniskadenmöjligtmycket attDet är
digitalövergången tillExempelvis kanordningen.gällandedenförändra nu

vad ärkanalerlångt fler änförfinns som numedförateknik utrymmeatt
tillståndsmyn-tänkbarendaregeringenberättigade i somDet attfallet. ange
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dighet kan då ifrågasättas. I stället skulle kunna tänka sigman regeringenatt
möjlighet delegera singavs att beslutanderätt till myndighet.annan

Som jag inledningsvis påpekat bör den radio- och TV-lagen utformasnya
så tekniskt och massmediepolitiskt neutralt möjligt. Det är emellertidsom
omöjligt förutse vilkenatt teknik kommer införas, vilkensom att effekt denna
får dettanär kommersamt ske. Dennaatt utveckling nämligenär i sin tur
beroende bl.a. massmediepolitiskaav överväganden statsmakterna såväliav
Sverige i andra länder.som

Jag föreslår därför endast regeringenatt skall möjlighet meddelages att
sådana tillstånd fråga.ärvarom nu

Närradio och lokalradio

Förslag: Radio- och TV-verket meddelar tillstånd sändaatt närradio
och lokalradio.

Tillstånd inte meddelas regeringensom meddelasav för närvarande avNärradionänmden enligt närradiolagen, Styrelsen för lokalradiotillstånd enligt
lokalradiolagen och Taltidningsnämnden enligt lagen radiotidningar. Deom
två förstnämnda nämndemas tillståndsuppgifter skall övertas av en ny myn-
dighet, benämnd Radio- och TV-verket. Den myndighetsorganisationennya
skall träda i kraft den julil 1994 prop. 199394: 160, bet. 199394:KU37,
rskr. 1993942276.

Jag har föreslagit det inte längreatt skall krävas tillstånd för vissa sänd-
ningar särskiltär avsedda försom synskadade. Taltidningsnämnden skall så-
ledes inte längre meddela några sådana tillstånd.

Jag föreslår tillstånd inteatt meddelas regeringen,som dvs. tillståndav att
sända närradio och lokalradio, skall meddelas Radio- och TV-verket.av

Vidaresändningar

Förslag: Regeringen meddelar tillstånd endast innebärsom rätt att
vidaresända samtidigtprogram sänds ellersom kort tid dessförinnan

någonsänts Regeringenav fårannan. i tillståndsbeslutetange att
bestämmelserna sändningarnas innehållom och reklam inte skallm.m.
tillämpas.
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får förekommavidaresändningarendastföreskrivamöjlighet attOm att
rundradiosändningi lagenoch avradiolagen23 §ibestämmelser omfinns

televisionsprogram.finländska
6-18 §§beslutamöjlighet attregeringen attlagrumförstnämndaEnligt ges

sändningskall tillämpasinteprograminnehåll om enradiolagen, m.m.,om
angivenvissfrånsändsi stat, enskall emothuvudsakligen annantas en

rund-lagligsamtidigmedöverensstämmerheltlandet enihär samtsändare
andrai denradiosändning staten.

vidare-endastgällertelevisionsprogramfinländskasändatillstånd utEtt att
dess-tidkortellersändssamtidigttelevisionsprogramsändning somav

regering. AvFinlandsfråntillståndstödmedFinlandihar avförinnan sänts
sändningarnaförgäller samtinteradiolagen§§6-18framgår vidare attlagen

radio-vilkavillkorsärskildamedfår förenassändningstillstånd omettatt
programverksamhetensräckvidd,sändningensfår användas,sändare som

Vill-reklam.kommersiellföreskrifterellerförbud omochomfattning mot
villkorI dessaKu934121Me. angesregeringsbeslutframgårkoren av

kanaliskeskallsändningenanvändas, enskall attsändarevilkenbl.a. som
reklamen.beträffandeiakttasskallvadsamt som

SFSradiolagen§i 23ändringbeslutatnyligenharRiksdagen om
rundradiosändninglagen avgiltighetfortsatt om1992:1428 avsamt om

1994:368.SFSår 1995utgångentillframtelevisionsprograrn avfinländska
innehållet i dessasakligadetomprövaanledningdärför attsaknasDet

bestämmelsetillsammanförs avdedärförföreslår enattJagbestämmelser.
därvid,vidaresändningar samttillstånd tillfår meddelaregeringeninnehåll att

sänd-bestämmelsernafrånundantag ommedgetillståndsbeslutet, äveni
regeringen13framgår kap. attDetreklaminnehåll och avningamas m.m.
villkorsändningstillstånd medsådana omfå förenabörfortsättningeniäven

reklam.ochkanalerantalsändare,t.ex.

sändningarTillfälliga

sändatillståndmeddelar att programTV-verketochRadio-Förslag:
får förenaVerkettvå veckor.högsttidbegränsadunder omen

bestämmelsernabesluta omattvillkorvissa samtmedtillståndet
medskersändningartillämpasskall sominteprograrninnehåll m.m.

tillstånd.sådantstöd ettav

särskildanågrainnehåller interegleringenradiorättsligagällandeDen nu
Somtidsperiod.begränsadunderskersändningar enbestämmelser somom

begränsatvisstilägerradio ettkan nämnassändningarsådanaexempel
kommuner.fleraiidrottstävling äger rumbevakning somellerområde enav
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Ansökningar bedriva sådanaattom sändningar har kommit in till bl.a.
regeringen.

Jag det i fortsättningenattanser bör möjligt bevilja sådanavara att an-
sökningar. Radio- och TV-verket bör meddela tillstånd sändaatt program
under begränsad tid högst tvåen veckor. Sådanaom sändningar bör varken

närradio eller lokalradioanses som och de bestämmelser särskilt gällersom
för den verksamhettypen bör såledesav inte gälla här. Dessa typer av
sändningar torde begränsad betydelse. Verketvara av bör därför få besluta att
de övriga bestämmelserna sändningarnas innehållom och reklam intem.m.
skall gälla. Verket bör vidare få förena tillståndet sådanamed villkor som

i avsnittet tillståndsvillkor.anges I praktikenom torde det sällan komma i
fråga förena tillståndetatt med andra villkor än eventuellt viss sändareatt en
skall användas.

Synnerliga skäl

Förslag: Regeringen meddelar tillstånd det finns synnerliga skäl.om

Det finns vissa fall tillståndnär enligt gällande rätt varken kan meddelas av
regeringen eller Radio- och TV-verket ellerav tillståndnär visserligen kan
meddelas redan förhandmen sökandenman vet att inte kommer kunnaatt
följa de bestämmelser gäller för verksamheten.som

Det sistnämnda fallet har nyligen aktualiserats med anledning ettav
planerat samarbete mellan närradiostationema i Gäddede och Lierne. Lierne
ligger på den norska sidan gränsen cirka 4 km frånav Gäddede. Närradio-
nämnden uttalade detta samarbete inteatt möjligt med hänsyn tillvar närradio-
lagens bestämmelse sammanslutningsattom programutbuden inte iänannat
begränsad omfattning får innehålla material inte har framställts för densom

verksamheten 11 § förstaegna stycket närradiolagen.
Jag regeringen iatt vissa undantagsfallanser bör ha möjlighet till-att ge

stånd för verksamhet inte möjligskullesom annars bedriva. Detatt skallvara
dock finnas synnerliga skäl för sådant tillståndatt ett skall meddelas. Den

inte fått lokalradiotillståndsom grund han inte lämnatatt tillräckligtav ett
högt bud vid auktionsförfarandet skall inte kunnat.ex. räkna med i ställetatt
erhålla tillstånd regeringen med stöd denav föreslagna bestämmelsen.av nu

Sändningar sker med stöd denna bestämmelsesom varkenärav närradio
eller lokalradio. De bestämmelserna gäller för och lokalradionnär-som gäller
således inte för ifrågavarande verksamhet. Däremotnu kan regeringen förena
sändningstillståndet sådanamed villkor framgår kap. 13.som av
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tillståndfåkanVem12.7

ellerregeringen äntillstånd ettfår meränIngen ettFörslag: avmer
ochförgäller när-behörighetsbestämmelserlokalradiotillstånd. De som

framöver.gällerlokalradion även

fåkanradiolagenibestämmelsernågra somom vemintefinnsDen
lokal-ochnärradiolagenbl.a.idäremotfinnsbestämmelserSådanatillstånd.

i 5 §bestämmelsensammanhang äri dettaintressesärskiltAvradiolagen.
ellerdirektsigkan,framgår ingenbestämmelsen att vareAvlokalradiolagen.
avtalellerandelsinnehavelleraktie-grundvilket haniföretag avgenom

lokalradiotillstånd. Avinflytande, än ettbestämmandehar merettensam
självständigaantaletökaframgår syftet är attbestämmelsen atttillmotiven

kedje-kontrolleradefåtal centraltutveckling ettmotsamtidigtröster som en
15 f..70199293:motverkas sebör s.företag prop.

ibestämmelsesådaninföraförskäl attdå anfördes enVad somsom
sådana publicförgradhögreimening änminenligtgällerlokalradiolagen

vadEnligtTV4.ochURSR,SVT,bedrivsi dagservice-sändningar avsom
TV-sändningarytterligareförTeknisktutredningen utrymmeföljer avsom

iTVför upprättassändarnättvå ytterligareendastkan1994:34SOU
tillståndfåtaligadevikt ännu somstörsta attdet ärSverige. Jag att avanser

skulleDettatillståndsinnehavare.ochförvärvaskaninte sammakan enavges
samtigtbeskarsiåsiktsbildningen someternochyttrandefriheteninnebära att

bestämmelseföreslår därförJag attökade.mediet enmissbrukförrisken av
tillståndshavareDenhär.införslokalradiolagenifinnsdenmotsvarande som

återkallattillståndetfå dettillstånd kanytterligare senareettförvärvarsom
Även vaddetta18.9. motsvararavsnittföljandeföreslås detivadenligt som

ibestämmelsenochförslagDettalokalradiolagen.enligtgällernusom
Sverigeförs idiskussionermed delinjeväl i somliggatordelokalradiolagen

mediekoncentra-grönbokmediekoncentration se omEGbl.a.inomoch om
1992.december23den480,COM[92]tion, antagen

denellerlandsting, kommun somintekanlokalradiolagen staten,Enligt
får inteVidarelokalradiotillstånd 6 §.fåregeringentillståndfåtthar av

dentillellerdagstidning somnågontill utlokalradiotillstånd ensom gerges
tillellerdagstidningföretag utinflytande i enbestämmande ett gersomhar ett

7 §.inflytandebestämmandeharnämndade ettnågonvilketiföretag av
1994:33 övervägaDir.tilläggsdirektiv attfått-94 harPressutredningen

inomägarkoncentrationsådan mass-motverkaföråtgärder att enbehovet av
åsiktsbildningssynpunktelleryttrandefrihets-frånskadligmedierna ärsom

direk-Avutformas.skallåtgärdernahurtillförslaglämnaeventuelltattsamt
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tiven framgår bl.a. lokalradiorefonnen måsteatt utvärderas. Jag föreslår där-
för någrainte såvittändringar nämnda bestämmelser för lokalradion.avser nu

Enligt närradiolagen får inte tillstånd till den har lokalradio-ges ettsom
tillstånd 3 § första stycket. Om innehavaren tillstånd fåräven lokal-ettav ett
radiotillstånd upphör närradiotillståndet omedelbart gälla 3 § andraatt
stycket. Vidare kan endast vissa lokala ideella föreningar församlingarsamt
inom svenska kyrkan, kårföreningar och närradioföreningar få tillstånd att
sända närradio 4 §. Syftet bakom dessa bestämmelser närradionär skallatt

föreningsradio ideell grund. Detta betonadesvara en regeringen isenastav
samband med lokalradioreforrnen prop. l99293:70 31 ff.. Jag kommers.
därför inte heller vad gäller närradion föreslå några förändringaratt vadmot

gäller.som nu

12.8 Tillstånd meddelas regeringensom av

Tillståndets innebörd

Förslag: Ett tillstånd regeringen meddelar innebär sändasom rätt att
TV-prograrn eller i hela landet eller till utlandetatt sända ljudradiopro-

Tillståndet innebär även samtidigträtt sändagram. detatt antal program
i varje område tillståndet.isom anges

finnsDet inte några bestämmelser vilken innebörd regeringens tillståndom
har. Några sådana har inte nödvändiga eftersom tillståndetansetts för när-
varande endast de för vad tillståndshavarenyttre fåranger ramarna göra.
Eventuella skyldigheter åliggandeneller med anledning tillståndet måsteav
alltid ha stöd i lag.

Jag utgångspunkten böratt det själva tillståndetanser skallattvara av
framgå, direkt eller indirekt, vad programföretaget får Om inte någotgöra.

i själva tillståndetsägs bör dettaannat innefatta själv sända ljudradio-rätten att
och TV-program. Regeringens tillstånd bör vidare inte annatom anges- -
innefatta rätten sända valfrittöver sändningsområdeatt någon tids-utan
begränsning med utnyttjande valfri sändningsteknik.av

Hittills har den ordningen gällt regeringen företagatt självrättgett ett att
sända under dygnets samtliga timmar. Motsvarandeprogram gäller för
lokalradion prop. 199293:70 14-15 medan tanken med närradion ärs. att
tillståndstiden skall delas mellan mängd olika sammanslutningar. Jagen anser
inte denna ordning självklart skallatt den enda tänkbara för de sänd-vara
ningar regeringen lämnar tillstånd till. Föreligger behov frånt.ex. ett en
sökande endast sända dagtidatt medan endast önskarprogram en annan
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förena dessaockså möjlighetharegeringenskallnattetid attsända program
tillstånd vardera.demönskemål ettatt gegenom

tillståndet omfattarvadradiolagennågot nuvarandei deninteDet sägs om
område, dvs. huri varjeflerasändasamtidigtvad gäller rätten att program

huvudregelnnärradiolagenfår Isända ärtillståndshavarenmånga kanaler
detta under-6 § medanfår ärförekommaintesändningnågon samtidigatt
SRSVT ochavtal med5 §. Statens samtförstått lokalradiolageni rege-

televisions-finländskarundradiosändningtillstånd tillringsbeslutet avom
tveksamheterundvikakanaler. Förantaletinnehåller villkor attomprogram

innehålla uppgifttillståndet skallframgå lagenuttryckligendet att ombör av
område. Antaleti varjefår förekommamånga samtidigahur somprogram

mångaför hurområdei gränssättersändningsfrekvenseranvändbara ett en
antaldetområdet. begränsningEnisändassamtidigt kan ut avsomprogram

nödvändigdärförfår sända kanprogramföretagvisst ut varaettsomprogram
området. har härJagsända iskall kunnaprogramföretagockså andraför att

deñnitionssvårigheter detta ord ärtill demed hänsynkanalordetundvikit som
minsta antalvisstfårockså ställa krav ettregeringen attmed. Attförenat

tillståndsvillkorframgår avsnittetsamtidigtsändasskall omavprogram
13.3.

krypteringFörbud mot

desådantutformade sättfår attintesändningarnaFörslag: vara
sändningsom-allmänheten idelbegränsadkanendast emottas avenav

rådet.

närvarande skerförtelevisionochljudradiosändningarSådana somav
harallaprinciptillstånd ikan emotregeringens tas enstöd sommed avav

påellerkrypterade sättinte annatSändningama ärTV-apparat.ellerradio-
TV-avgift. ställetIbetalarbefolkningendelför denendasttillgängliga somav

iRadiotjänstavgift tillbetalaTV-mottagareinnehardenskall enensom
TV-avgift.1989:41lagenenligtABKiruna om

förbuduttryckligtnågot attmotnärvarande inte genomförfinnsDet
med stödskerså sändningaråtgärdsådan göraeller attkryptering somannan

delbegränsadförtillgängligablirtillstånd endast avregeringens enav
fårsådantnågot inte görasavgift. Atterläggerdeallmänheten, t.ex. som

publicsändningarnastillunderförstått hänsynmedvaritemellertid hatorde
service-karaktär.

massmediepolitiskanågra över-uppdrag görautanför mittligger attDet
anledningmedordningennuvarandei denföreslå ändringar avochväganden

därförbörgälla redanmåste ettvadföljd nuSomdem. ansessomaven
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förbud kryptering framgåmot uttrycklig bestämmelse i lagen såvittgenom en
sändningar sker med stöd tillstånd frånavser regeringen.som av

Förbudet bör inte omfatta kryptering sker för upphovs-att t.ex.som av
rättsliga skäl begränsa möjligheten sändningarnaatt ta utanföremot Sverige.

SVT:s sändarnät används ibland för krypterade sändningar privataav
avsändare, konferensprogram inomt.ex. företag. Sådana sändningar torde
inte omfattas lagens föreslagna tillämpningsområde eftersomav de inte är
riktade till allmänheten. Sådana sändningar kan därför i fortsättningenäven få
krypteras.

Det kan tänkas det i framtiden kommeratt finnas mängdatt publicstoren
service-kanaler ocksåeller kanske inga alls. Jag vill därför redan påpekanu

det i teknisk ochatt massmediepolitisk verkligheten annan denän som nu
gäller kan finnas anledning förbudetomprövaatt kryptering.mot

Tillståndstid

Förslag: Tillståndet gäller i år. Regeringen får förlänga tillståndetsex
fyra årmed gången. Tillståndet förlängs oförändrade villkor under

ytterligare årfyra tillståndshavaren önskar det och regeringen inteom
två år före tillståndstidens utgångsenast meddelat tillståndet inteatt

kommer förlängas eller regeringenatt önskar förändraatt villkoren.
Detta gäller dock inte för tillstånd meddelats på grundsom attav syn-
nerliga skäl förelegat. Sådana tillstånd gäller för viss tid.

Av 5 § andra stycket radiolagen framgår tillstånd föratt viss tid.ges
Samtliga avtal innehåller bestämmelser tillståndstid uppsägning ochom samt
förlängning tillstånd.av

Nuvarande avtal med SVT, SR och UR trädde i kraft den januari1 1993
och gäller den 31 decembert.o.m. 1996. Uppsägning dessa avtal skall skeav

år före avtalstidens utgång.senast ett Vid utebliven uppsägning förlängs
avtalet två årmed gången. Avtalet med TV4 började gälla den 7att
november 1991 och skall gälla till utgången februari 1998. Uppsägningav av
detta avtal skall ske två år före utgång.avtalstidenssenast Vid utebliven
uppsägning förlängs avtalet med gången.tre

Lagrådet har riktat kritik avtalskonstruktionenmot i sig prop.
199091:l49 322 ff.. Jag har beaktat Lagrådets kritik så till vidas. att
samtliga bestämmelser yttrandefrihetsbegränsande föreslåsav inatur anges
lag se avsnitt 13.1. Bestämmelser den exakta tillståndstidenom samt om
förutsättningarna för förlängning och uppsägning tillståndet bör därförav
framgå den lagen.av nya
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imotsvarande bestämmelseefterutformasBestämmelsen bör mönster av
gång allvar.i Detkanverksamhetentid innan sättakanTV4-avtalet. Det ta

tillståndtillstånd fårhafttidigareinterimligt dendärför ett somär att som
föreslårsådant. därförhaft Jagtidigaretid denunder längre ettänlöper som

gången.årfår med fyraförlängasdettaochtillståndet gäller i attatt sex
till-förhandlingarockså bestämmelserinnehåller vissaAvtalen omom

skall införasbestämmelsenågon motsvarandeinteståndsvillkor. Jag attanser
ändå sker vid behov.förhandlingarsådanaförutsätterJagi lagen. att

fårTV4bestämmelse sägainnehåller vidareTV4-avtalet att uppomen
förutsättningargrundläggandedeupphörandeomedelbarttillavtalet somom

mån förändrats.väsentligitill dettainledningenidel antecknatsför bolagets
tillståndshavarens sida behövsfrånuppsägningNågon bestämmelse om

Önskar med sinatillståndshavaren upphörainte i lagen.meningminenligt
Regeringenskett.dessförinnanuppsägningså skekansändningar attutan

dettatillståndet eller förlängafrånavstå förlängakunnabör menatt
måste haregeringenframgå lagendockDet börvillkor. attförändrade av

utgång.tillståndstidenstvå år föredettatillståndshavarenförvamat senastom
undervillkor, dockoförändradetillståndet förlängtså skettinte ärHar

får därigenomTillståndshavarendet.tillståndshavaren önskarförutsättning att
verksamheten.förändraelleravvecklatvå år sigfalli attvart

tillståndsådanaväl inmindreföreslagitsVad sompassarsom nu
Sådana sänd-skäl förelegat.synnerligagrundmeddelatregeringen attav

föreslår detdärförlokalradio. Jagnärradio och attliknar angesningar närmast
tid.for visstillstånd skallsådanai lagen att ges

tillståndsprövningenförGrunderna

behövertillståndsprövningför regeringensGrundernaBedömning:
hellerinteYGL behöver2 §Någon i 3 kap.ändringi lagen.inte anges

ske.

radiolagenframgår intetillståndsprövningregeringensförGrunderna av
televisionsprogram.finländskarundradiosändninglageneller avomav

framgår däremottillståndsprövningmyndighetersandraförGrunderna av
innehåll finns isådantBestämmelserlagstiftningen.radiorättsligaden av

radiokommunika-iradiotidningslagenlokalradiolagen, samtnärradiolagen,
tionslagen.

kritikoch deninnehållet i YGLförredogjortavsnitt 5.1i somharJag
2i 3 kap.lydelsenLagrådet anledningmedframförts avav

grundernabestämmelserfinnsvanlig lagidetinte krävatordeYGL omatt
iföreslagit detdäravanledningLagrådet medhar atttillståndsprövningen.för

264



Tillstånd och registrering

3 kap. 2 § YGL skall föreskrivas tillståndspröv-bl.a. grunderna förävenatt
skallningen regleras lag.genom

Lagrådet motiverade förslagsitt framför till innehålletallt med hänsyn i
3 kap. 5 § YGL möjlighet till domstolsprövning. Enligt denna bestämrnel-om

frågorskall sända kunna domstol ellerrätt prövasattse om program av en av
därmed likvärdig nämnd. Prövningen beslut regeringen skall görasen av av
domstol och behöver endast beslutets laglighet.av avse

finns någraSom jag konstaterat det inte bestämmelser i radiolagen eller i
lagen rundradiosändning finländska televisionsprogram grundernaom av om

tillståndsprövningen.för behöverDet emellertid inte betyda det saknasatt
möjligheter regeringens beslut.överprövaatt

framgåGrunderna för beslutet torde regeringens ansökningsinbjudan,av
förhandlingar med berörda intressenter tillståndetslutligen och desssamt av
eventuella villkor. Beredningskravet framgåroch kommunikationsprincipen
för övrigt 7 kap. 2 § RF. Regeringen har vidare beakta vad iattav som
l kap. 9 § RF föreskrivs objektivitetskrav vid myndighetsutövning. Avom

framgår3 kap. §§2-3 YGL yttrande- och informationsfrihetema skallatt
målgrundläggande vid nonngivning berör fördelning frekvenservara som av

och dessa värderingar skall vägledande förvaltningsbeslutvidävenatt vara
frekvensfördelningen. Därtill gäller vad föreskrivs begräns-rörsom som om

fri-ningar grundläggande och rättigheter i 2 femtekap. 12 § andraav -
styckena och 13 § RF. De nämnda bestämmelserna i RF innebär inu
huvudsak fårbegränsningar för tillgodose ändamålendastgöras äratt att som

stågodtagbart i demokratiskt samhälle, begränsningen skall iett att propor-
åsiktsbildningen,tion till syftet och inte hot den fria den inteutgöra ett mot att

får enbart politisk, religiös, sådangrund kulturell ellergöras av annan
åskådning, fårbegränsningar endast med hänsyn till vissagöras närmareatt

i fårangivna betydelsefulla hänsyn och begränsningar övrigt endastgörasatt
särskilt viktiga skäl föranleder det.om

Bestämmelsen i 3 målsätt-kap. 2 § andra stycket YGL är närmast av
från målsättningsbestämmelsemainingskaraktär. Till skillnad 1 kap. 2 § RF

åberopasden likväl avsedd kunna påkallaför domstols ingripandeär att att
beslut det allmänna. framgårDet 3 YGL. Föreskriftenkap. 5 §mot av av om

vad skall iakttas vid fördelningen radiofrekvensspektrumiutrymmetsom av
såframträder därför i väl hög principstadgandetgrad jämförlig medsom om

opartiskhetsaklighet och vid tillämpningen lagar ochhos det allmänna av an-
målsättnings-rättsliga idra l kap. 9 § RF med renodladedenormer som mer

sammaPåbestämmelsema i RF. den bestämmelsen bör föreskriftensätt som
i införYGL kunna ligga till grund för rättslig argumentering domstol ien
syfte utverka ändring eller upphävande har fattatsbeslutatt ettav som av re-

åberopaanförasgeringen. Motsvarande kan möjligheten bestämmelsenattom
förmåi YGL vid argumentering syftar förvalt-till domstolen elleratten som
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underlåta tillämpaRF14 §stöd 11 kap.med attningsmyndigheten enatt av
någonfrågablisådana fall knappastdock ikanföreskrift. Detviss meraom

i el-Endastför beslut.regeringens extremabegränsningpåtaglig utrymmeav
2 § andraföreskriften i 3 kap.sigtänkafall kanflagranta attmycketler man

frångå beslut ellergrund föråberopas ettskulle kunna attYGLstycket som
gällerföreskrifttillkommenordningvederbörligitillämpainte somatt en

ff.103 och1978:34jfr SOUradiofrekvensspektrumanvändningen s.av
ff..391978792195 s.prop.

skeprövningockså ytterligaretillstånd meddelas kanfalldetFör enatt
måsteTillståndshavaren näm-radiokommunikationslagen.förinom ramen

Grunder-radiosändare.användatillståndtelestyrelsensoch attha Post-ligen
stycketframgår § första9tillståndsbesluttelestyrelsensochför Post- avna

tillstånd med-sådantskallnämnda lagEnligtradiokommunikationslagen. ett
effektivstörningsfrihet ochDessaförutsättningar. ärvissaunderdelas

förviktigradiokommunikation ärvidarefrekvensanvändning att somsamt
radio-förrimlig beredskaphindras,inteåsiktsbildningen nyafria attden en

frekvens-försvarsmaktensslutligenupprätthållas attkananvändningar samt
ändå tillgodoses.kanbehov

såledeskansändningsverksamhetenÄven tillstånd tillregeringen gettom
Beslutet kanradiosändare.tillstånd användatelestyrelsen attoch vägraPost-

länsrätten.hosöverklagas
vadbestämmelsergrundlagamasinnebärSammanfattningsvis somom

bestämmelserradiokommunikationslagensprövningenvidiakttasskall samt
behovetradiosändare,angåendetillståndsbeslut attför av engrundernaom

tillstånds-förgrundernaTV-lagenochradio-eller ii YGLbestämmelse om
begränsat.kanprövningen sägas vara

sånormalttillståndsbeslutregeringens attanförda kommerdetTill attnu
frågabaraintedär det ärmassmediepolitiskt system,del i störreär ettsäga en

också frågorpretendenter t.ex.två fleraeller utanmellanval omettom
frågor valochsändningsföretagetställasskai de krav ominnebörden som
rikstäckandeförutnyttjasskasändningsutrymmetdelhurmellan somstor av

sändningar.lokalaellerregionalarespektive
bestämmelsermåste RFföreliggervalsituation attdirekt :sOm ansesen

2 § andra3 kap.då minstintetänkerJagvägledning.YGL:sliksom ger
måstevalsituationeriregeringenföljatordelagrumdetta attAvYGL.stycket
utbud,allsidigtförväntaskan mestprograrnföretagvilketbeakta gesomt.ex.
tillknutetminsttill tals, ärkommameningsriktningar enantallåta störst

för-vilja ochsökandesfrågor denkortspecifik intressegrupp sagt omosv.,
sändningsornrådenfrågorOckså förställs.kravuppfylla demåga omatt som

emellertid i högvägledande. Det ärYGLochi RFbestämmelsernablirm.m.
exaktkanknappastsådanbedömningarfråga natur somgrad av enom
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beskrivas i lagtext sådanautan är regeringen i politisk ordningmera som
för inför riksdagen.ansvarar

Jag den nuvarande ordningenatt bör kvarstå oförändrad,anser i fall,vart
till dess förändrad rättslig, tekniskatt eller massmediepolitisken verklighet
tydligt kan skönjas.

Tillstånd12.9 meddelas Radio- och TV-verketsom av

Förslag: Bestämmelsen närradiosändare får haatt räckviddstörreom
fem kilometerän endast majoritet de berörda tillståndshavarnaom en av

önskar det behövs inte längre. Närradiotillstånd gäller för viss tid.
Beslut fördelning sändningstid i närradion, vilket gäller underom av

år,högst får verketett omprövas det finns särskilda skäl. Till-av om
ståndsbestämmelsema närradio och lokalradio i Övrigt sakligtärom
oförändrade.

I propositionen till lokalradiolagen anförde regeringen översynatt en av
reglerna för lokalradion de reglerna församt närradion borde ske iav nya
god tid före det den första tillståndsperioden föratt lokalradion löpte ut,
dvs. den 31 december 2000. sådanEn bordeöversyn enligt regeringen ske
under parlamentarisk medverkan prop. 199293:70 42 f.. Jag kommers.
därför inte föreslå några sakligastörre ändringaratt i den nuvarande lag-
stiftningen se 199293:70, bet. 199293:KU15, rskr. 199293:168,prop.
SFS 1993:120.

Det kan dock innehållnärradions alltmernoteras att börjar påminna om
lokalradions. Det föreningsrelevanta innehållet i allt högreersätts grad av
musik och reklam. Det därför möjligtär formerna föratt närradion kan
komma förändras i framtiden.att

Jag har redan i avsnitt 12.6 och 12.7 föreslagit den nuvarandeatt
ordningen bestå såvittskall respektive kanavser vem som ger vem som ges
tillstånd. Vad gäller de övriga bestämmelserna tillstånd föreslåsom m.m.
endast följande ändringar.

Enligt 6 § första stycket närradiolagen skall närradiosändare haa viss
räckvidd. Sändare med räckvidd fårstörre endast medges majoritetom en av
de berörda tillståndshavarna önskar det. Detta led har sin bakgrund isenare

majoriteten inte skall tvingas tillatt kostnadskrävande sändningar densom
inte önskar. Eftersom sändarmonopolet avskaffat finnsär det intenumera

någotlängre hindrar sändningarna sker från olika sändareatt med olikasom
såräckvidd länge sändningarna inte sker samtidigt. föreslårJag därförsom

denna del bestämmelsen utgår.att av
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närradiotillstånd, övriga sändningstill-i tillnärvarande gällerFör motsats
begränsat tilli närradio däremotsändningstidstånd, Beslut ärtills vidare. om

närradiolagen.§ andra stycket8längst ett
föreslårsändningsverksamhetövrigförvad gällermedkonsekvensI som
inteviss tid. Jaggälla förtillstånd närradio skallsända attjag att anseratt

Radio- ochstället ankommabör ii lagen. Detnågon tid behöverviss anges
tillståndsbeslutet.tid idennaTV-verket att ange

gällasändningstid framöver börfördelning ävenbeslutJag att avomanser
praxis kan dettaNärradionämndensår. Enligtfördock längsttills vidare, ett

nyligenharskäl. Kammarrättensärskildadet finns ansettbeslut omprövas om
i Stockholmnärradiolagen Kammarrättens8 sestrider §praxisdenna motatt

rimligtdetmål 2569-1994. Jag är1994-05-09, avd attattdom ansernr
sändningstid, ibeslutskall kunnaTV-verket ompröva t.ex.Radio- och ett om

24 timmarförening underendastdå sändningstiden disponerasfall omenav
undersändningstidutnyttja dennaförening önskarytterligareochdygnet en

befästaspraxis börhittillsvarandefå Nämndensnågra timmar. genom en
fördelningfår beslutverket omprövabestämmelse i lagen att omsom anger

särskilda skäl.finnsdetsändningstid omav
föreslås i särskildinlokalradioavgiftbestämmelser rör tasDe ensom

framgår avsnitt 20.1.enligt vadkoncessionsavgiftslag avsom

företrädesändningar harVilka12.10

tillståndregeringensstödmedskerSändningarBedömning: avsom
under GHz.1attraktiva frekvensernadetillprincip företrädesrätthar i

sändningsmöj-förstatill denföreträdei sinNärradiosändningar har tur
sändningsmöjlighetemade övrigalokalradiosändningar tillochligheten

området.i

sändningsformervilkabestämmelsernågra uttryckligafinns inteDet om
GHz. Detunder lfrekvensernaattraktivatill deföreträdesrättharsom

Vissrangordning.dennaskallmyndighet göraframgår vilkeninte heller som
från närradiolagen.dock hämtaskanledning

stödmedsändningar skerhand för deförstabör iUtrymme avsomges
bestäm-närradiolagen. Avindirekt i 6 §uttryckstillstånd. Dettaregeringens

sändnings-så skallönskar,sammanslutningframgårmelsen enatt enom
möjligt. Medteknisktdeti kommunen ärnärradio finnasförmöjlighet om

hand skalli förstafrämst ut-tordemöjligttekniskt att utrymmetmenas
tillstånd. Dettaregeringensstödbedrivs medsändningarförnyttjas avsom

medskerdesändningar,sådanasamtliga ävendock inte t.ex.innebär somatt
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hjälp slavsändare, har företräde framförav närradion. Den inbördes rangord-
ningen måste här ske från fall till fall. I andra hand har närradion tillrätt
denna sändningsmöjlighet och i sista hand lokalradion. Av bestämmelsen i
6 § närradiolagen framgår vidare det finnsatt särskilda skäl får detom- -finnas ytterligare sändningsmöjligheter för närradio i kommun. Dettaen
betyder bl.a. ytterligare närradioprogramatt får sändas samtidigt i kommunen
bara för lokalradionutrymmet så medger.om Har närradion redan fått en
sändningsmöjlighet bör med andra 0rd ytterligare sändningsmöjligheter i
första fåhand utnyttjas lokalradion. Den omvändaav prioriteringen mellan
närradion och lokalradion gäller alltså då. Radio- och TV-verket skall göra
denna prioritering vid meddelande närradio- och lokalradiotillstånd. Jagav
förutsätter emellertid visst samråd skeratt med Post- och telestyrelsen.

Det kan i detta sammanhang anmärkas det i 3 kap. 2 § tredjeatt stycket
YGL det skall finnas möjlighetatt föranges sammanslutningar tillståndatt

sända ljudradioprogramatt i lokala radiosändningar i den utsträckning som
tillgängliga radiofrekvenser medger. Detta ändamål kan uppfyllas genom
lagstiftning motsvarande innehåll i närradiolagen.av t.ex.som
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fåTillstånd skall förenas villkor13.1 med

får tillstånd SådanaFörslag: Regeringen förena villkor. vill-medett
får tillståndetsställas framöver. Villkorkor gäller även rörsomsom nu

innehåll, bestånd framgår direkt bestämmelser iinnebörd och genom
gäller för alla sändningar visslagen. De bestämmelser artsom av en

innehållerockså i övrigt uttömmandefinns i lagen. Lagen en upp-
fårtillståndsvillkor Radio-regeringen ställa. ochräkning de somav

tillståndfår förena bedriva sändningar under kortareTV-verket attett
tillståndsvillkor.tid med motsvarande

Inledning

framgårtillståndsvillkor för radiolagennärvarande ochProgramföretagens av
finländska televisionsprogram vialagen rundradiosändning samt,avom

såvitt tillståndbådahänvisning lagar, avtal med och,i dessa statenav avser
regeringsbeslut.enligt den lagen,senare av

i juridisk meningavtalen med strikttidigare konstateratsSom är staten
egentliga avtal prop. 1990912149 48.villkor for sända änatt s.snarare

uttryck lagtexten.fortsättningen till iDetta bör i komma
avtalskonstruktionen sig 199091:Lagrådet kritik i prop.har riktat mot

fåtttorde hagällande ordningen, tidigare149 322 ff.. Den ansesnu soms.
Stöd för dennauttryckligen i YGL.enligt RF, godtagengodtagen ärvara nu

framgårvari sänd-står första YGLordning finna i 3 kap. 2 § stycket attatt
tillståndinnehållerfår föreskrifter ochregleras lagningsrätten omsomgenom

medvillkor inbegrips det nämndavillkor för sända. I ordet systemetatt nu
avtal.

behållas eller samtligaFrågan ordningen skallden nuvarandeär omom
framgå bestämmelser i lag.skall enbartvillkor i stället genom

framgår följande har statsmakternavad i detEnligt ansett att storensom
bör kunnasändningsverksamhet,gäller förintemängd krav, som annan

tillstånd. Vissabedrivs med stöd regeringensverksamhetställas avsom
förandra krav gällerprogramföretag medan vissaför endastkrav gäller ett

innehållerlagtekniskt möjligt,detföretag. En lagsamtliga är samt-som, om
framgår mycket vidlyftig och för-avtal skulle bliliga de krav nu avsom
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behålla nuvarandemed denfördelinaktuell. Enmodligen attäven storsnart
snabba tekniskatill denkandärigenom lättarelagenordningen är att anpassas

inledningen. Detbeskrivits ibl.a. ärutvecklingmassmediepolitiskaoch som
framtiden heltutveckling iföljd dennatillregeringenmöjligtnämligen att av

sändningsverk-villkoravstå från ställa vissadelvis kommereller attatt
lagenbehålls skekan dettaordningennuvarande attOm den utansarnheten.

ändras.skull behöverför den
få förena sänd-fortsättningen böriregeringendärför ävenJag attanser

rättssäkerhetsskäl ibl.a.bör dockVissa villkorningstillstånd villkor.med av
lagform.föreskrivas istället

Lagbestämmelser

sändnings-med självaharbestämmelsertalar förRättssäkerhetsskäl att som
framgå lagdirektbestånd börinnehåll, innebörd och göratillståndets att av

föreslagnatidigarebestämmelser deSådanatillståndsvillkor. ärinteoch av
för-förförutsättningarnatillståndstidens längd ochtillståndets innebörd,om

bestämmelsernaföljande föreslagnade i detdennalängning omsamtav
straffbestämmelsertillstånd. Naturligtvis bör ävenåterkallelse m.m.omav

visssändningarallagäller förSkyldigheterframgå lag.direkt enavsomav
lagen.bestämmelser iframgå villkorhellerbör inte utan genomart av

statsbidragsvillkorTillståndsvillkor och

medsänderför företaggällerendastbestämmelserFörpliktigande somsom
börsådan beskaffenhet detillstånd inteoch attärregeringensstöd avsomav

två slag.Sådana villkor kanframgå villkor.börlagformi vara avavvara
sändningstillståndet Föl-med villkor.självaförenakan antingenRegeringen

återkallas. Regeringen kantillståndetkantillståndshavaren villkorenintejer
erhålla statsbidrag.skallför dettaprogramföretagetockså villkorställa att

återverkningarnågrafår intedettavillkorentillståndshavaren följerinteOm
in.drasstatsbidragettillståndet. kanDäremotsjälva

förstnämndaställa denharframgå regeringen rättmåste i lag attDet att
statsbidrags-intebehöverframgår YGL. DäremotDettavillkor.sortens av

sändnings-med självanämligen inteSådana villkor hari lag.villkor anges
erhålla statsbidrag.medendast rätten attgörarätten utanatt

långtså dettabegränsasvillkorsuppräkning kanlagensfördelDet är omen
sådana heltställaskunnabörTillståndsvillkor ävenmöjligt.är som
kan däremoti Detfinnas med lagen.TV4 börföretagreklamñnansierade som

statsñnan-sådanförgällerendasttillståndsvillkorifrågasättas de somom
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sierad verksamhet bedrivs SVT, SR och URsom inte kannu av ersättas av
statsbidragsvillkor. Villkoren behöver såi fall inte framgå lagen.av

Jag huvudregeln böratt endast tillståndsvillkoranser attvara kanävensom
ställas reklamfinansierade företag bör i lagen. Detta betyderanges att
villkoren UR:s skyldighett.ex. sända sinaom att i SVT:s och SR:sprogram
kanaler, dessa företags skyldighettre köpa utsändningstjänsteratt från
Svensk Rundradio AB SR:s skyldighetsamt sända tillatt utlandetprogram
inte finns angivna i lagen. Av de nästföljande avsnitten följer emellertid att
denna huvudregel inte gäller undantagslöst.

Tanken alltså lagensär villkorsuppräkningatt skall uttömmande. Förvara
det fall regeringen vill ställaatt ytterligare krav verksamheten bör detta
endast kunna knytas till fårätten statsbidrag.att

Vilka tillståndsvillkor fåskall ställas

Det ingår inte i mitt uppdrag någragöra politiskaatt avvägningar eller att
föreslå förändringar i förhållande till vad jag uppfattar statsmaktemassom
önskemål vad skall gälla för viss verksamhet.om som De nuvarandeen
avtalen mellan regeringen och SVT, SR, UR och TV4 har nyligen i kraft.trätt
Vissa villkor har gällt långunder tid medan vissa andra tillkom efter förslag i

199091:149.prop.
Jag kommer därför inte föreslå någraatt förändringarstörre vadmot som
gäller. Regeringen bör dock hanu rätt ställa villkoratt sändningsteknikom

enligt vad föreslås i det följande.som

För vilka sändningar skall tillståndsvillkoren gälla

Av avsnitt 12.6 framgår regeringen meddelaratt tillstånd för TV-sändningar
ljudradiosändningar i helasamt landet eller till utlandet. Av avsnittet framgår

vidare regeringen iatt även andra fall får meddela tillstånd det finnsom
särskilda skäl. Regeringen får slutligen meddela tillstånd för vidaresänd-
ningar. Jag har dessutom föreslagit Radio- och TV-verket fåatt skall till-ge
stånd för sändningar sker under begränsad tid högst tvåsom veckor.en om
Jag kommer föreslå tillståndenatt i samtligaatt dessa fall skall förenas med
villkor.
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13.2 Public service-villkor

får sändningstillståndFörslag: Regeringen ställa villkor för ett attsom
opartisktsändningsrätten och sakligt och med beaktandeutövas attav

rådavidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall ien
ljudradion televisionen verksamheten helhetoch skallsamt att som

statsskickets grundidéer principenpräglas det demokratiska ochav om
alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och
värdighet.

gällande opartiskhet och saklighet demokratibestärn-Det kravet samtnu
alltsåframgår inte villkor 6 § radiolagen.melsen endast lag och avav
villkoren föruttrycker de grundläggande SVT, SR, UR TV4.Kraven samt

så dessa företag skall i allmänhetens tjänstbrukar uttryckasDetta även att vara
förservice-företag. har gällt denna verksamheteller public Kravenär typ av

den inleddes i början 1920-talet.alltsedan av
tillkomsti samband med arbetet inför TV4-avtalets konstateradeSenast

i fortsättningen borde gällastatsmakterna dessa krav seävenatt prop.
Någraff.. eller förslag199091:149 73 ff. och 135 överväganden oms.

innehåll jag därför intebestärnrnelsemas sakliga kommer göra.att
pågår diskussion publicnaturligtvis medveten detJag är att omom en

statsmakternaomfattning och inriktning och kanservice-verksamhetens att
Ävenförhållandei till vad gäller. för-besluta förändringar omsom nuom

hållandet drastiskt inom framtid tordeskulle komma ändrasatt manen snar
åtminstone några programföretag kommeremellertid kunna räkna med attatt

publicskyldiga iaktta opartiskhet i sin verksamhet. Nu nämndaattvara
få pådärför enligt mitt förslag i fortsättningen ställasservice-krav skall även

tillstånd.regeringen meddelarsändningsverksamhet för vilken
framgår 12 satellitlagen. Enligt vadDemokratibestämmelsen §även av

behållaframgår jag inte finns behovi det följande detatt attanser avsom
satellitsändningarna avsnitt Jag intedemokratibestämmelsen för 14.3. anser

opartiskhet skall omfatta sändnings-saklighet ochheller kravenatt annan
tillståndsådan avsnittbedrivs med regeringen 14.2.verksamhet än som av

föreslås för vilka regeringenendast gälla för sändningarEftersom kraven
framgåföreslårtillstånd dessa i fortsättningen bör kunnameddelar jag att av

tillståndsvillkor. förhåller olika framtidasig därigenom neutral tillLagen
massmediepolitiska lösningar.

framgår inteopartiskhet och saklighet gällerradiolagen kravenAv att
televisionen vilket däremotunder annonstid iför vad sänds m.m.som

fortsättningen bör ankommaJag det idemokratibestämmelsen gör. attanser
i vilka fall dessa villkor skall gälla.regeringen bestämmaatt
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13.3 Sändningsverksamhetens omfattning

Förslag: fårVillkor skyldighet sända i hela landetattavse program
visseller i del landet, sända under viss minsta tid ochatt attav

samtidigt visst minsta område.sända antal i varjeett program

Sändningsområde

tillståndets innebörd tillståndI avsnittet har jag föreslagit regeringensattom
fortfarande skall medföra ljudradio-sända och TV-program i Sverigerätt att
och till utlandet.

innehållerAvtalen mellan och respektive programbolag bestämmel-staten
skyldighet sända i hela landet, i viss del landet eller tillattser om program av

utlandet. Med i ljudradio inklusiveoch TVprogram avses program program
i sökbar text-TV.

framgår tvåSVT SVT skallAv avtalet med sända TV-program i riks-att
skalltäckande kanaler, kanal ha regional täckning. Vidareävenvarav en

framgår skall sända andra tilläggstjänsterSVT text-TV i den utsträck-samtatt
ning programverksamheten. Med tilläggstjänsterbehövs för text-som avses
TV, programidentifikationosynlig TV-prograrn, ohörbar programidenti-av
fikation radioprogram, automatiserade trafikmeddelanden i radioav m.m.
prop. 199192:14O 46-48.s.

i fyraskall enligt avtalet sända ljudradioprogram rikstäckande kanaler,SR
regional täckning, tilläggstjänsterkanal skall ha i denäven samt ut-varav en

programverksamheten.sträckning behövs för SR skall dessutom sändasom
ljudradioprogram för mottagning i utlandet.avsedda

ividare sända ljudradio- och TV-program rikssändningar iUR skall samt
ocksåregionala sändningar. UR skall sända text-TV.

rikstäckning minst 99,8Med enligt respektive avtal procentattavses av
befolkningen nåsden fast bosatta i landet kan sändningarna.av

någramed TV4 finns inte särskilda bestämmelser sändnings-I avtalet om
områden. åtagande förut-Enligt gjort skall, under vissaTV4 i avtaletsom

utgångennås före99,8 befolkningensättningar, sändningarnaprocent av av
år 1997.av

får tillstånd attraktiva frekven-vikt den använda deDet är att attsomav
också förmån allmänheten i Sverige.utnyttjar dessa till föri marknätetserna

sådana ellerframtiden möjlighet ställaRegeringen bör i haäven mot-att
sändningarna skallVill regeringensvarande villkor. ställa villkor attsom

stället kunna knytas tillallmänheten i utlandet bör detta ikunna emottas av
få statsbidrag.rätten att
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tillståndsbefriadeÄven föreslås seblitext-TVsökbarsändningar avom
förenamöjlighethafortsättningeniregeringen ettatt12.3, bör ävenavsnitt

sänds. villkorsådana Desändningstillstånd villkormed att somprogram
sändningardå tillämpligablirprogramverksamheten ävenövrigadengäller

såvida intetext-TVi sökbar annat anges.
med godskall kunnasändningen mot-Tillståndet förutsätter emottasatt
därför inteJagområde det attdettagningskvalitet inom anseravser.som

här.uttryckassärskilt behöverkvalitetskravnågot tekniskt
på den delsiktegivetvis endastkvalitettekniskhögKravet tar aven

Deninflytande.harprogrambolaget mottag-vilketsändningskedjan ettöver
naturligtvisfår, påverkasTV-tittarenellerradiolyssnarenningskvalitet som

kabel-TV-nät.ochmottagarutrustning,hos antennsystemockså kvalitetenav

Sändningstid

huvudregeln börframgår jagtillståndets innebörd attattavsnittetI anserom
helst,sända hur längefårinteprogrambolag, annat somanges,att omvara

dygnet.24 timmardvs. om
uppbyggnads-successivefterskall bolaget,TV4medavtaletEnligt en

genomsnittiundersändabörjan,från sändningarnastvå årperiod program
Övriga innehåller intekalenderår. avtalvecka undertimmar50 ettminst per

radiokom-ochlokalradiolagennärradiolagen,villkor. Avnågra motsvarande
tillstånd bl.a.kan skeåterkallelseframgår däremotmunikationslagen att av

omfattning.tillräckligtiutnyttjatsintesändareneller storsändningsrättenom
framgå sänd-vilka villkorbörYGLdetföreslagitLagrådet har att av

villkor har Lag-exempelmed. Somförenasningstillståndet skall kunna
:64199091utnyttjandegrad prop.sändningstid ochvillkorrådet nämnt om

tillstånds-förGrundernarubrikenunderavsnitt 12.8ihar210. Jags.
tillräckligtdetjagvarför ärutvecklat13.1och attprövningen menanser

i lag.tillåtna villkorockså nödvändigt att anges
hartillståndshavarefåtaliga rätt attdeviktdet ärJag att somatt avanser
sändnings-Utnyttjas inteockså utnyttjar denna rätt.Sverigehelasända över

dockförutsättertillstånd Dettafå i stället. attnågon kunnatiden bör annan
följandei detJag kommerdessförinnan skett.tillståndet attåterkallelse av

avtalsvillkorenväsentliga brottvidskeskall kunna motåterkallelseföreslå att
bör hafortsättningeniregeringendärför även18.9. Jagavsnitt attse anser

framgåbörsändningstid. Dettaminstavissställa villkor avmöjlighet att om
lag.

omfattarmitt förslagenligt ävenprogrambegreppetbör observerasDet att
villkorisakregeringensdetdock är attmeddelanden. Jagenkla attanser

också avtaletiskettinnehåll. harDettabestämmelsensspecificeranärmare
vissainräknasinte50 timmarsändningstideniTV4. Därmed attanges
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repriser och inte heller sändningar testbild, eller stillbilder, medtext ellerav
ljud.utan

Antal kanaler

Som framgår avsnittet tillståndets innebörd får den sändandeav samtidigtom
sända det antal i varje område tillståndet.i Enligtprogram avtalensom anges
skall SVT och SR sända i två respektive fyra rikstäckande kanaler,program

kanal skall haäven regional täckning. Regeringensvarav besluten till-om
stånd enligt lagen rundradiosändning finländska televisionsprogramom av
innebär sändningarna får ske i kanal.att en

Jag regeringen i fortsättningenatt även bör ha möjlighetanser förenaatt
tillståndet med villkor avseende det antal kanaler tillståndshavaren skallsom
sända En minimiangivelse kan nämligen behövas för det fall villatt staten
försäkra sig sändningsfrekvensema inte ståratt outnyttjade.om

Ordet kanal bör emellertid undvikas med hänsyn till de deñnitionssvårig-
heter med tillhörande tillämpningsproblem det kan upphov till.som ge
Bestämmelsen bör i stället såuttryckas regeringen får ställa villkoratt attsom

visst antalett samtidigt skall sändas visst område.över Det finnsprogram ut
inte något nödvändigt samband mellan antalet och behovet sänd-program av
ningsfrekvenser. Det kan nödvändigtt.ex. använda slavsändare förattvara

skall höras områdenatt i ligger i radioskuggaprogrammen för huvud-som
sändaren. I radiokommunikationslagen tillstånd användaatt radio-attanges
sändare skall meddelas bl.a. det kan användningen inte kommerantas attom

sådanhindra radioanvändningatt särskiltär viktig för åsiktsbild-den friasom
ningen och radioanvändningen inte kommer i anspråk frekvens-om att ta

behövs för upprätthållatrymme rimlig beredskapatt försom utvecklingen av
befintliga och radioanvändningar 9 § första stycket. Enligt min meningnya

dessa bestämmelser tillräckliga möjligheter balanserager mellan intressetatt
god hörbarhet för enskilt programföretagav ett och mångaintresset attav

programföretag skall kunna komma till tals.

13.4 Program för och hörselskadadesyn- m.m.

Förslag: fårVillkor skyldighet bereda för sänd-attavse utrymme
ningar särskiltär föranpassade eller hörselskadade ellersom syn- som
sker med stöd regeringens tillstånd.av
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I avtalet med SR föreskrivs SR skall planera och utföra sina sändningaratt
så för radiotidningsverksamhet, så behövs, kan iatt utrymme om ges samma
tidsmässiga omfattning verksamhetsåretunder 1992.som

Jag har föreslagit det inte skall tillståndkrävas för sändningsverksamhetatt
består i sända särskilt anpassade för eller hörselskadadeattsom program syn-

frånunder högst timmar dygn sändare användstre per en som annars av
någon tillståndsänder med enligt lagen avsnitt 12.3. dåSom jag anförtsom

slå bestånd.det viktigt vakt sändningamasär Detta bör skeatt attom genom
regeringen möjlighet tillståndförena villkormed bereda plats föratt ett attges
sådana sändningar.

innehållerSVT:s och SR:s ocksåavtal bestämmelser skyldighet attom
upplåta sändningstid för sändning utbildningsprogram frånoch text-TVav
UR. Jag regeringen bör ha möjlighet i framtiden ställaatt att mot-anser
svarande villkor företag verksamhet reklamfinansierad.även Vill-ärvars
koret därför framgåbör lag.av

13.5 Sändningsteknik radiosändareoch

Förslag: fårVillkor skyldighet använda viss sändnings-attavse en
teknik eller vissa radiosändare.

Sändningsteknik

Avtalen förutsätter trådlöst frånsändningarna sker marksändare. I övrigtatt
någrafinns det inte bestämmelser i de nuvarande avtalen sändningsteknik.om

underförstådd.Viss teknik emellertid Med TV-kanal signalär menas en som
innefattar TV-bild med tillhörande ljud i och och med radio-stereomono en

ljudinnehållkanal signal med i 199192:se 140 47.stereoen prop. s.
Inom ljudradion används analog teknik med amplitudmodulering AM i

långvågs-, mellanvågs- kortvågsbandenoch med frekvensmoduleringsamt
ultrakortvågsbandet.FM i Digital teknik används för vissa satellitsänd-

ningar.
televisionenInom används den analoga PAL-tekniken för marksändningar

i Europa i Frankrike och vissa andra länder i stället använder detutom som
likartade SECAM-systemet. För satellitsändningar används D2-MACäven
och andra varianter MAC-systemet. MAC-sändningar använder analogav
teknik för bildöverföringen, kan inte för PAL. Itas emot mottagaremen av
kabelnät konverteras MAC-sändningar till PAL.

pågår bådeDet utveckling sändningsteknik för ljudradio och tele-av ny
vision. Det intresset gäller digitala analogastörsta ävensystem, men nya

förespråkare.sändningssystem har beskrivningEn bl.a. den digitala tek-av
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i förniken finns i kap. 4 och betänkandet Tekniskt ytterligare TV-utrymme
SOU 1994:34.sändningar

Frågan förvilken sändningsteknik skall användas ljudradio- ochom som
TV-sändningar till allmänheten betydelsefull flera orsaker. Ett skälär är attav
behovet skydd störningar beroende vilken sändningsteknikärmotav av som

vi i våraanvänds och det vilket Sverige väljer använda frekvens-sättatt att
måste med befintligasamordnas grannländema. Ett skäl är attannatresurser

förför ljudradio och TV normalt inte användas sändningarkan medmottagare
måstedärförteknik. Ett skifte teknik betyder allmänheten bytaatt utavny

teknikskifte skall därför sannolikt ganskasina Om ske krävsettmottagare. en
lång övergångsperiod under vilken sändningar sker parallellt i och gammalny

för ytterligareteknik. det nyligen avgivna betänkandet TeknisktI utrymme
behövaTV-sändningar SOU 1994:34 statsmakterna kan ställaattanges upp

för närvarande för motverka enskilda företagkrav slag än att attannatav
försvåraför för företagtekniken andra sändaanvänder kontrollen över att att

till allmänheten.program
föreslåför mitt uppdrag sändnings-Det ligger inte inom att om nyramen

förutsättningar under vilka det skall ske.teknik skall införas eller de närmare
lagen bör kunna fungera verktygDäremot jag den föreslagna ettatt somanser

för förändring, statsmakterna bestämmer sig för det. Jaggenomföraatt omen
föreslår regeringen möjlighet ställa villkor idärför bestämmelse attsom geren
fråga sändningstekniken. Med stöd bestämmelsen kan regeringenavom

sändningsteknik skall användas, eller sändningarnaföreskriva viss attatt en
sändningstekniker.skall parallellt i flerabedrivas

Radiosändare

viss sändare skall användas finns enligt 23 §Möjlighet föreskriva attatt en
finländska televisionspro-radiolagen och lagen rundradiosändningom av

förstnämnda möjlighet beslutaEnligt den lagen har regeringen att attgram.
programinnehåll tillämpas sänd-inte skallradiolagens regler om enom m.m.

från vissskall i skall skening huvudsakligen tas emot stat, enen annan
lagligmed samtidigangiven sändare här i landet helt överensstämmersamt en

tillstånd sända finländskarundradiosändning i den andra Ett utstaten. att
får fråga vilka radiosändaretelevisionsprogram förenas med villkor i bl.a.om

får sändningens räckvidd.användas ochsom
tillstånd får förenasföreslår regel införs möjliggörJag att ettatt somen
radiosändare skallvissaslag. I beslutamed villkor detta rätten att attav

också ochfår räckviddenanvändas ligga bestämma att t.ex.att an-anses
huvudsakligen kansådan riktverkanskall ha tasatttennen programmenen

iemot stat.en annan
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Den föreslagna regeln har emellertid flera syften. Vissa digitaladeav
sändningssystem utvecklas bygger flera blandas i denattsom nu program

sådantutsända signalen. fall måsteI samtliga sändas överutprogram samma
sändare. Det inte möjligt delaär utsändningen eller detatt användaupp
frekvensblocket så varje sänds sändare. Om sådantöveratt ettprogram egen

skulle införas kan det därför bli nödvändigt flera programföretag,system att
kanske konkurrerar marknad, använder sändare.som samma samma

Vissa de sändningssystemen möjlighet anlägga s.k. singel-attav nya ger
frekvensnät, dvs. sändamät där alla sändare använder frekvens. Ensamma
förutsättning alla sändare sänder innehåll.exaktär att samma

bådaI de här angivna fallen kan det tänkas det allmänna intressetatt attav
åstadkomma effektivt frekvensutnyttjande och goda möjligheter utnyttjaett att
yttrandefriheten kan komma i motsättning till hur enskilda företag uppfattar
sina intressen. Ett programföretag kan förhindraönska konkurrentt.ex. att en
får sändningsmöjligheter eller söka motverka uppkomsten singelfrekvens-av

i syfte minska sådanakonkurrensen.nät I sammanhang bör regeringen haatt
möjlighet föreskriva villkor här angivet slag.att av

innehåll13.6 Sändningamas mm.

Förslag: fårVillkor skyldighet framöver iakttaäven de villkorattavse
innehållsändningarnas framgår radiolagens villkorsupp-om som nu av

får ocksårälcning. Villkor skyldighet tillställa Gransknings-attavse
nämnden nödvändigt granskningsmaterial.

Mediets särskilda genomslagskraft

har redogjort förJag innebörden den gällande bestämmelsenav nu om
mediets särskilda genomslagskraft i avsnitt 7.5. återfinns,Bestämmelsen som
via radiolagen, i respektive public service-avtal i satellitlagensamt attanger
programföretaget skall hänsyn till mediets särskilda genomslagskraftta när
det gäller utformningoch tiden för sändningämnen samtprogrammens av

Under begreppet faller bedömningen kanämnenprogrammen. om program
såvälverka skrämmande eller upprörande för bam. Enligt för-somvuxna

arbeten och Radionärnndens praxis kan det exempelvis vara program som

innehåller våldsskildringar,-
innehåller sexuella skildringar,-
speglar bruket alkohol eller narkotika felaktigt sätt,ettav-
uppenbart kränker ettdera könet,-
uppenbart kränker människor med viss hudfárg, nationalitet religion,eller-
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uppenbart kränker människor med olika former handikapp och sjuk-av-
domar,

till brott,uppmanar-
speglar brottsliga gärningar fördelaktigt ellersätt,ett-
innehåller svordomar.-

Enligt bestämmelsen skall vidare hänsyn till utformningtas programmens
sändningstid.och kanDet förenligt med programföretagst.ex. ettvara

förpliktelser sända med visst skadligt eller skrämmande innehållatt program
föregås varning eller det förekommer iprogrammetom av t.ex.en om

nyhetsförrnedling. Enligt Radionärrmdens praxis kan vidare sådana program
få förekomma de sänds efter kl. 21.00.om

Villkoret ingår i den villkorsuppräkning i 7 § radio-numera som anges
lagen 199091:149prop. 141-142, SFS 1991:1066. utgår frånJags. att
bestämmelsen uttryck för gällande uppfattning. Jag kommer därför integer en

några såvittöverväganden i sakgöra bestämmelsen.att avser
Vad däremot gäller dess lydelse har denna kritiserats Lagrådet. Lagrådetav

har bestämmelsen otydlig till sin sakligaär innebörd lånaroch sigansett att till
olika uttolkningar 199091:se 149 324. Jag har därför iövervägtprop. atts.
bestämmelsen förklara vad med televisionens särskildasom menas genom-
slagskraft söka specificera programmens utformningatt ämnen,genom

tiden för sändning sådanprogrammen. En bestämmelse skullesamt bliav
mycket vidlyftig och förmodligen ofullständig framföräven allt skullemen
den bli inaktuell. En fördelarna med den nuvarande lydelsensnart ärav
nämligen den för utveckling tillämpningen ochatt kanskeutrymmeger en av
just därför kan bli framgårrelativt varaktig. Som avsnitt 7.5 har Radio-av

frånnämndens praxis varierat tid till Som exempel kan dennämnasannan.
förändrade attityd till svordomar kommit till uttryck i nämndens praxis.som
Det därför olämpligt frysa Radionämndens nuvarande praxisattsynes

bestämmelse räknar vad i dag skräm-genom en som upp som anses som
mande eller upprörande. Denna ospecificerade relativt varaktigatyp av men
bestämmelser inte heller helt ovanliga inom områdenär där värdeomdömen
spelar roll.avgörande Som exempel kan här bestämmelsen inämnas atten
16 kap. 16 § brottsbalken förargelseväckande beteende inte innehållerom
någon uppräkning vad skall förargelseväckande. Avom som anses som

framgårbestämmelsen endast den offentligen beter sigatt sättettsom som
väcka förargelse hos allmänhetenär ägnat skall dömas för detta brott.att

Allmänhetens uppfattning vad förargelseväckande beteende ellerärom som
Äveninte torde nämligen variera tiden.med TF:s jurysystem bygger

uppfattningen moraliska förbrytelser intill omöjliga bestämmaär nästatt att
lag SOU 1947:60 183 ff..genom s.

föreslåJag kommer bestämmelsen mediets särskildaatt att om genom-
slagskraft inte längre skall gälla för satellitsändningarna. föreslåsI stället en
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brottbestämmelse kan sikte allvarliga bestämmelsensägas mottasom om
genomslagskraft avsnitt 14.5.mediets särskilda se

Mångsidigt programutbud

mångsidigtvillkor skyldighet sändahar nyligen beslutatsDet att ettatt om
reklamñnansieradeskall kunna ställas programföretagprogramutbud även

ff., bet. 199091:KU39, rskr. 1990912370, SFS199091:149 157prop. s.
förEftersom gällande ordningen uttryck vad1991:1066. den är ett som

föreslå några förändringar ijag inte den delen.skall gälla kommer attanses
innehållsåvitt bör däremotvillkoretsVissa överväganden närmareavser

göras.
påpekatLagrådet vissa de villkori sin kritik avtalssystemethar attmot av

angivits allmänt, exempelvis sändai radiolagen har att ettsomangessom
dåtäcka vad imångsidigt programutbud, vilken rubrik deavses som

två omfattande paragrafer med uppräkningarutgjordegällande avtalen spe-av
199091:Verksamhetsmål for prop. 149respektivecifika ämnen programmen

324.s.
mångsidigt programutbud avspeglas i mängdSkyldigheten sändaatt ett en

målsättningskaraktär,generell medvillkor antingenavtalsvillkor. Dessa är av
mångsidighet, ocksåellermed deexempel vadeller ärutan som menas

återfinns iförsta kategorin hör detta villkorspecificerade. Till denrelativt som
respektive 15 §§.SVT och SR 14avtalet med

mångsidigt programutbud kännetecknasVTSR skall erbjudaS ett som av
kvalitet.hög

så mång-tillgänglighet ochutformas deskallProgrammen att genom
skiftande behov och intressen hosomfattning tillgodosersidighet i skälig

Även mångörligintressen skall i till-befolkning. mindrelandets gruppers
då möjlighetdel befolkningen harvid tidpunktergodoses attstor av seen

programmen.
folkbildningsambitioner.helhet präglas DetProgramutbudet skall som av

åsiktermångfald ochså olikaskall utformas att utrymme ges en av
förutsättningar hos befolk-så till olikameningsriktningar och hänsynatt tas

programinnehållet främjas.skallFörnyelseningen. av
språket skall i betydandemångsidigt svenskautbudEtt av program

sändningar.förekomma i SVT:s SR:somfattning

innehåller exempliñerandevillkorfinns vidareI avtalen ett upp-som en
mångsidigt programutbud.medvad bl.a.räkning ettmenassom

mångsidighetocksåinnehåller villkormed URAvtalet mot-ett avom
framgår dockvillkoret UR:sinnehåll citerats. Avdetsvarande attsom nusom

utbildningsområdet särskilt skall beaktas.uppgifter inom
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Även innehålleravtalet med TV4 målsättningsvillkorgenerella bl.a.av
innehåll. Någradetta särskilda språkligaskyldigheter för och etniska mino-

riteter handikappade ålagtshar emellertid inte TV4.samt
Det finns andra kategori villkor innehålltill sittäven ellerären som mer

specificerade.mindre Till dessa villkor hör bl.a. 6 § i avtalet mellan staten
och TV4. Enligt denna paragraf skall TV4 efter uppbyggnadsperioden om
två år sända under i genomsnitt minst 50 timmar vecka, ochprogram per

angivnaminst vissa mängder uppräknade såsom nyheter,programtyperav
dramatik, barnprogram Vidare finns villkor viss minsta mängdetc. ett attom
filmer eller egenproducerade skall sändas.program

Jag kommer i avsnittet europeiska och svenska 14.11att om program
föreslå viss andel sändningstiden i televisionen skallatt utgörasen av av
europeiska kommer vidare föreslå sådanaJag sänd-ävenatt attprogram.

tillståndningar i ljudradion sker med regeringen i betydandesom av om-
innehållafattning språket,skall svenska med svenskaprogram program

artister eller verk svenska upphovsmän. Vad gäller villkoren i övrigt kanav
följande överväganden här göras.

någotinte finnsJag det hindrar regeringen iävenatt attanser som
fortsättningen får sändningstillståndetförena målsättnings-med generella
villkor exempliñerande mångsidighet.med tillhörande villkor Anser stats-om
makterna eller flera företag skall bedriva sändningar i allmänhetensettatt
tjänst bör de villkor vilka sedan förknippatslänge med dennaäven typ av

fåverksamhet ställas.
såVad gäller villkor specificerade vill jag här uttryck förärsom ge

uppfattningen restriktivitet bör iakttas vid utformningen dem. Det kanatt av
nämligen diskuteras hårt fåhur regeringen bör programforetag med stödstyra

denna bestämmelse jfr 3 kap. 4 § YGL. specificerade bestämmelser harav
emellertid, bestämmelser målsättningskaraktär,i jämförelse med generellav
sina fördelar. fårProgramföretaget bättre uppfattning vad det har atten om

sig efter och de övervakande myndigheternas kontroll villkoreträtta attav
likaså.följs underlättas

Jag regeringen framtiden få sådanai ställabörävenatt typeranser av
villkorspecificerade finns i främst avtalet med TV4. Däremot börsom nu

fåregeringen inte ställa villkor den sändandes programredaktiont.ex.om var
skall belägen.vara

Övriga skyldigheter

innehållRadiolagen föreskriver vissa sändningamasandra villkorävenatt om
får i avtal regeringen villkorin mellan och programföretaget. Dessatas ett

genmäle, beriktigande, privatlivets myndighetsmeddelandenhelgd,avser
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innehållerRadionärnndens fällande beslut. Samtliga avtalsändningsamt av
nämnda villkor.nu

fånyligen regeringen skall ställa dessa villkorDet har beslutats ävenatt
199091:l49 ff.reklamfinansierad programverksamhet prop. 157 KU39,s.

1991:1066. Eftersom den gällande ordningenrskr. 370, SFS uttryckär ett
föreslå någrajag endastböra gälla kommerför vad smärreattsom anses

ändringar.
föreslåjag bestämmelse beriktigandeföljande kommerI det att att en om

i televisionen avsnitt 14.7. TV-direktivet krävergälla för sändningar seskall
fåsådana bestämmelser finns. Regeringen bör ställa villkornämligen att som

fråga ljudradion.skall iakttas ibestämmelsen ävenatt om
jag sådanaföreslårl4.8myndighetmeddelandenI avsnittet att pro-om

få kostnadsfritt lokalradion vid nödsituationer.i Jagskall sändas ansergram
service-företag.motsvarande krav public Omregeringen ställabör ettatt

förhållanden i nödsituationer vill användaandramyndigheterna under än
myndighetsmeddelandensändningstid för sändaservice-företagenspublic att

enligt avtaletvad gäller medbetala för detta. Dettabör de motsvarar som nu
156. möjlighet regeringen199091:l49 En ärTV4 se attannanprop. s.

myndighetsmeddelandenskyldighet sändavillkoret allmänknyter attom en
fåtill statsbidrag.rätten att

föreslå införs bestämmelse i lagenockså detJag kommer att att en om
fällande beslut vid bl.a.för Granskningsnämndensskyldighet redogöraatt

sådanttillståndsvillkoren avsnitt 18.3. Regeringen behöver isebrott mot
tillståndet villkor.förena med dettafall inte längre

få åläggaföreslås Granskningsnämnden skallföljandeVidare i det att
referensinspel-nämnden vissa upplysningar ochprogramföretag lämnaatt

Såsom möjlighetbör nänmden haavtalenningar se avsnitt 17.1. nu anger
programtablåer, i syfte övervakamaterial,inbegära även t.ex. attannatatt om

mångsidigt efterlevs.programutbud Dettabestämmelsernavissa senareav om
uppräkningen villkor i radiolagen. Eftersominte med ivillkor finns av upp-

bör detta villkor i den lagen.räkningen skall uttömmande även anges nyavara

Reklam13.7 m.m.

får reklam och andraförbud sändaFörslag: Villkor mot attavse
få diskriminerafår förbudvidareVillkor mot attavseannonser.

annonsörer.

fårframgår det i avtalet be-villkorsuppräkning bl.a.radiolagensAv att
sända reklamprogramföretaget inteskyldighet för motstämmas attom

284



Tillståndsvillkor

vederlag eller betalning 7 § andramot stycket l. Reklamförbudetprogram
gäller för SVT, SR och UR. Sponsring får däremot ske i vissa fall.
Riksdagen har nyligen beslutat regeringen fåskall hårdareställaatt krav
programföretag i allmänhetens tjänst vadän gäller prop.som annars
199091:149, bet. 199091:KU39, rskr. 199091:370. TV-direktivet ställer
inte någraheller hinder i för sådanvägen ordning.en

Regeringen bör framöver fåäven förena tillståndet med villkor ellerom,
förbud reklam och andramot, Av avsnitt framgår15.7 radio-annonser. att
lagstiftningens reklambegrepp föreslås detsamma marknads-vara som
föringsrättens. Detta innebär bl.a. radiolagens begreppatt reklam veder-mot
lag bör med enbart begreppetersättas reklam så vadäven gäller villkoren.
Begreppet reklam omfattar sponsring.även Däremot omfattas inte t.ex.

Åsiktsreklamåsiktsreklam. och andra sänds uppdragprogram som av
någon inte reklam,är skall i stället omfattasannan, det vidaremen som av
begreppet annonser.

Vad särskilt åsiktsreklamgäller föreslås i avsnitt 15.6 för sändningaratt
för vilka uppställts villkor opartiskhet skallett automatiskt följa förbudom ett

åsiktsreklam.viss utgår frånJagmot regeringen inte kommeratt ställaatt ett
sådant villkor för verksamhet för någotvilken krav opartiskhet inte gäller.

sådantEtt villkor skulle nämligen bli tämligen verkningslöst.
Regeringen bör ha möjlighetäven föreskriva den högsta tillåtnaatt att

sändningstiden för skall kortare vadän gäller förannonser övrigavara som
sändningar se avsnitt 15.10.

Enligt radiolagen får prograrnföretaget inte diskriminera någon begärsom
företaget skall sändaatt Något12 §. motsvarande gäller inte fören annons

sändningsverksamhet. Bestämmelsen tillkomannan främst för inte TV4att
skulle kunna utnyttja sin ensamrätt sända reklam tillatt diskrimineraatt

seannonsörer 199091:149 75 ff.. Bestämmelsen i radiolagenprop. s. är
nyligen införd SFS 1991:1066 jag utgåroch därför från den uttryckatt ger
för rådande uppfattning. Det har nyligenäven beslutatsen motsvarandeatt en
bestämmelse inte skall införas i kabel- eller satellitlagen prop. 199192:53 s.
48 och 199293:75 32 f.. Jag inte heller dettaprop. s. att äranser
motiverat med hänsyn till det här råderinte någotatt monopol sändningar

reklam. Eftersom bestämmelsen annonsdiskrimineringav endast skallom
gälla för verksamhet för vilken regeringen meddelar tillstånd föreslår jag att

framgården lagens villkorsuppräkning.av
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Ägandet programföretag13.8 av

innebärtillstånd villkorfår medförenaRegeringenFörslag: ett som
tillståndeterhållerföretagiägarförhållandena inflytandetoch ett somatt

omfattning.begränsadifår förändrasinte änmer

förutsättningar för avtaletsvissamed TV4 haravtalettillinledningenI
TV4 ABvilkagäller bl.a. ägerför del. Dessaingående antecknats statens som

iförutsättningardessaFörändrasfördelade.ochaktierna ärhur rösternasamt
skiljeförfarande,efter sägatillståndsperioden kanmån underväsentlig staten,

avtalet.upp
deninrättabeslutetföregick1990911149 attpropositiondenI omsom

sådanhabördepartementschefenanförde ägarnamarkkanalen atttredje en
kapitalbehovettillgodoseuthållighet kandeochekonomisk styrka att av

kapitaltillskottföruppbyggnadsskede och ävenverksamhetensunder svara
departementschefen, efter-enligtVidare bör,aktuellablikan senare.som

maktkoncen-sådan sammansättningmed attbred krets ägaresträvas enaven
165.förstärks s.intemassmediernasvenskainom detrationen

avsnittetanförts imed vadväl i linjeliggerVad om vemsagts somsom nu
ingen kan änbestämmelse etttillståndfå l2.7. En attkan meromsom

ägandet fickvillkorintemeninglössändningstillstånd skulle ett omomvara
motsvarande inteägarförhållandena ellerförNågra garantierställas attupp.

isamtliga aktierförsäljningtillståndstiden,under t.ex.ändrades avgenom
därförjagbakgrund kommerdennainte. Motfinnsprogramföretaget, annars

framgå lagen.skallvillkoretförändringnågonföreslå än att avinte att annan
vadenligtskeåterkallelse kunnasådant villkor börföretaget somBryter mot

18.9.föreslås avsnitti

sökandedengodtasskallVillkoren13.9 av

tillstånd skall denbeslutmeddelarregeringenFörslag: Innan om
villkorsig deoch överdeltillfälleberedas yttrasökande somatt ta av

sändningstillstånd fårtillståndet. Beslutmedförenaskommer omatt
villkoren.godtarhansökande harinte den angett attmeddelasinte om

avtalin iskallvillkorendet inte tastidigare är avsett attjag nämntSom
tillståndsbeslutet. Medii ställetskallVillkorenprogramföretaget.med anges

tillstånds-förbetydelsederasoch tillomfattningvillkorstill vissahänsyn
ochvillkoreventuellasigtillfälle överberedassökanden yttrabör attbeslutet,

286



Tillståndsvillkor

därmed förklara han godtar dem eller inte. Av skälom bör intesamma
tillståndsbeslut meddelas inte sökanden förklarat han godtagit vill-om att
koren. En fördel med detta naturligtvis tillståndshavaren,ärsystem sedanatt
han godkänt villkoren, inte med framgång kan hävda villkorenatt ärt.ex.
oskäliga och därför inte längre bör gälla. Om det däremot visar sig så äratt
fallet någongrund omständighet rimligtvis inte kunde förutses dåav som
villkoren godkändes förutsätter jag förändring villkoren böratt kunna ske.av
Att sökanden han godtar villkoren innebärangett att inte han därigenomatt
förlorat sin föra talanrätt beslutet. Beslutetsatt laglighetmot kan alltid prövas
i enlighet med vad framgår 3 kap. 5 § YGL.som av
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14 Sändningamas innehåll

14.1 Inledning

Bedömning: Etiska frågor sändningsinnehållet bör inte reglerasom i
lag. Sådana frågor bör i stället hand frivilligtas TV-väg.om
direktivet kräver emellertid reglering sker i vissaatt fall.

Vissa de radiorättsliga forfattningamaav public service-avtalensamt inne-
håller bestämmelser sändningsinnehållet frågorom rör på detsom som
tryckta ordets område inte rättsligtär reglerade. Till dessa bestämmelser hör
demokratibestämmelsen radiolagen och satellitlagen, bestämmelserna om
opartiskhet och saklighet radiolagen, genmäle avtalen, beriktigande av-
talen och satellitlagen, privatlivets helgd avtalen mediets särskildasamt
genomslagskraft avtalen, satellitlagen och i viss mån kabellagen.

Några motsvarande bestämmelser finns inte i närradio- eller lokalradio-
lagen. likhetI med vad gäller för har det här fåttsom förblipressen en
angelägenhet för områdetde verksamma själva verka föratt rimligtatt ett
etiskt förhållningssätt iakttas.

Radionämnden efter den l juli 1994 Granskningsnämnden för radio och
TV övervakar bestämmelserna iatt radiolagen och avtalen följs. Allmän-
hetens Pressombudsman PO och Pressens Opinionsnärnnd PON prövar
frågor vad god publicistisk innebärsed detom tryckta ordets område. Jag
kommer i det följande jämföraatt Radionämndens och POPON:s statistik

bl.a.över fällande såsombeslut, den finns redovisad i kap. Det kan natur-
ligtvis diskuteras hur rättvisande och talande sådana jämförelser såvälOm
Radionämndens POPON:s statistik talar för detsom jag mig dockanser
kunna dra den slutsatsen massmediemas förhållningssättatt likartatär oavsett
medium och granskningenoavsett sker med stöd lag ellerom frivilligaav
överenskommelser.

Behovet och lämpligheten i rättsliga former frågoratt regleraav kansom
övervägande yrkesetisk innebördanses påvara detav skettsätt i bl.a.som

radiolagen kan naturligtvis föremål för skilda uppfattningar.vara
Behovet kan ifrågasättas inte minst bakgrund den statistikmot överav

Radionämndens och POPON:s beslut finns redovisad i kap. Avsom
statistiken framgår såväl public service-företagenatt i stortsom pressen sett
följer de bestämmelser framgår radiolagen och avtalensom respektive deav
pressetiska reglerna. Som exempel kan nämnas Radionämnden iatt genom-
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medietsbestämmelsenårligen för brottinslagfallerendast motsnitt omett
genomslagskraft.särskilda

förutifrån sedan längeifrågasättas denreglering kanLämpligheten av
rättsligfrågor skall reglerasinte vägetiskatraditionengällande attpressen

i TF:suttryckstoleransramstraffrättsligaföljer denvad somutöver avsom
mångfaldetableringsfrihet ochgrundatsharTraditionenbrottskatalog. att

antalsig tillvändadärigenomenskilde kan ett stortDenförgäller pressen.
längesedanVadpubliceras.genmäleoch begäratidningar ett somatt t.ex.

TV-verk-ljudradio- ochförverklighetblibörjar ävengällt för nupressen
ochförgäller när-regleringsådan frivilligEnsamheten. pressensom nu

sändningsverksamhet. Dennaförgällakunnadärförbörradion även annan
regeringensmedsambandilokalradionföruttrycktesförhoppning senast

27.199293:70lokalradiolag prop.tillförslag s.en ny
riktning.ii Europautvecklingen motsattdockbörDet att synesnoteras

pressetiken ireglerarDanmarkiexempel kan nämnasSom att numeraman
sådanförsigintresseratEG längeEuroparådet ochinom enlag samt att man

reglering.
inometikenyrkesmässigadenutgångspunkten bör attJag att varaanser

avregleringTotalfrivillighand väg.börmassmedieverksamheten tas om
detTV-direktivet kräverföreslås. attdock inteområde kantelevisionens

innehållet i tele-frågaiinnebördsådanbestämmelservissafinns omav
saknarhittills itelevisionenoch settljudradion stonvisionssändningar. Att

frånkännas betydelse.hellerintePON kanochmotsvarande POorgan
delsåledes tillmåstefinnsinnebörd storetiskbestämmelserDe som nuav

televisionsverksam-gällatillmån utsträckas ävenbehållas i vissoch att annan
följande.i detvadenligthet angessom

etiska kravvilkaredogjort förtillståndsvillkoravsnittet somiharJag om
förvillkori formservice-företagenpublicfå ställabörregeringen av

sändningsrätten.
jagbestämmelservilkaförredogörafrämsthär ansersomkommerJag att

i YGL.brottskatalogensändningarnainnehållet i utöverförgällaskall

saklighetochOpartiskhet14.2

bestäm-någon allmänfinnasinteskall detLiksomBedömning: nu
meddelasTillståndsaklighet.ochopartiskhet avmelse somom

innehåll.sådantvillkormedfår förenasdockregeringen av

Kravetradiolagen. ärframgår 6 §saklighetochopartiskhetKravet av
brukarTV4. DettaSR, URför SVT,villkoren samtgrundläggandedeett av
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såuttryckas dessa företag skallatt i allmänhetens tjänst eller publicärvara
service-företag. Jag hari det föregående föreslagit regeringen skall ställaatt
sådana krav företag i form villkor för sändningstillstånd.av

Det finns någoninte anledning införa sådana krav föratt annan program-
inteverksamhet. I synnerhet den mångfald sedan länge utmärktsom som

sådanadär krav inte ställs, utmärkerpressen, även ljudradion och tele-nu
visionen. Ensidighet i kanal kan motverkas vad kommer tillen uttryckav som
i Som exempel kan nämnas närradionen självaannan. grundtankevars
bygger skall innehålla så mångaatt olika, ellerprogrammen mindremer
partiska, åsikter möjligt. Gränserna bl.a.sätts brottsbalkens be-som av
stämmelser ärekränkning bestämmelserna i marknadsföringslagensamtom av

otillbörlig marknadsföring vid misskreditering från andraom näringsidkares
sida.

14.3 Demokratibestämmelsen

Bedömning: Det behövs inte någon demokratibestämmelse. Tillstånd
meddelas fårregeringen dock förenas med villkor sådantsom av av

innehåll.

Demokratibestämmelsen återfinns 6i § radiolagen och 12 § satellitlagen.
Jag har i det föregående föreslagit fårregeringen ställaatt motsvarande krav

de sändande företagen i form villkor för sändningstillstånd.av
Bestämmelsen infördes i satellitlagen syftei tillsammans med bestäm-att,

melserna mediets särskilda genomslagskraft, hets folkgrupp, barn-om mot
pomograñbrott, våldsskildringolaga marknadsföringslagenssamt regler om
otillbörlig marknadsföring, uppfylla artikel 12 och 22 i TV-direktivet prop.
l99293:75 26 och 51.s.

Artikel 12 i TV-direktivet reglerar innehållet i TV-reklamen. Av artikeln
framgår fårreklamen inte undergrävaatt respekten för den mänskliga värdig-
heten, diskriminera någon på grund kön, eller nationalitet, angripaav ras,
religiös eller politisk övertygelse, beteende skadligt föruppmuntra ärett som
hälsa eller säkerhet eller beteende skadligt för miljön.uppmuntra ett ärsom

Jag sådana frågor lämpligen böratt regleras inom marknadsrätten.anser
Civildepartementet har också nyligen promemoria diskrimine-gett ut en om
rande reklam Ds 1994:64. I promemorian föreslås tillägg till Marknads-ett
föringsutredningens förslag till marknadsföringslag klargör deten attny som

möjligt Ärendetär ingripa olika former diskriminerandeatt mot reklam.av
bereds för närvarande inom Civildepartementet. Jag kommer därför inte att
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Sverige,konstaterasdockkanartikel l2. Det attberöra genomnärmare
artikeln.uppfyller delarredanfolkgrupp,hetsbestämmelsen mot avom

minderårigaförhindratillbl.a.syftarTV-direktivet att22 i attArtikel
våld och pornografi.innehållerTV-programdel t.ex.kanenkelt ta somav

påtill hat grundinnehåller förbudstycke attandraArtikelns motett uppamma
föreslå bestämmelse,14.5avsnittiJag kommer attfolkgrupp att enm.m.av

artikelnsVad gällerinförs i lagen.artikel 22,istycketförstamotsvarande
l4.6folkgrupphetsavsnittet attframgår det motstyckeandra omav

Något behovdelen.i dendirektivets kravuppfyllerredan av enSverige
såledesföreliggerinnehållet artikel 22igrunddemokratibestämmelse av

inte.
sådan be-inhemskt behovnågotfinnsdethellerinte enJag avattanser
mediernatyder9redovisad i kap.finns attStatistikenstämmelse. som

demokratiskagrundläggande vär-demedharreglersällan bryter mot som
dema göra.att

helgdPrivatlivets14.4

någon allmän bestäm-finnasinteskall detLiksomBedömning: nu
fårregeringenmeddelasTillståndhelgd.privatlivetsmelse avsomomL innehåll.sådantvillkormedförenasdock av

service-avtalenpublicfinns ihelgdprivatlivetsskydd förtillBestämmelser
föreslagitharJagochnärradionförgällerregleretiskadei pressen.samt som

sändningsverksamhetfå ställasskallfortsättningenisådana villkor ävenatt
tillstånd.regeringensstödmedbedrivs avsom

motsvarandeinföraföreligger behovdet attinte enJag att avanser
bestämmelserfinns redanprogramverksamhet. Detförbestämmelse annan

och före-finns,VidareYGL.ochbrottsbalkeniförolämpningförtal ochom
praxisdenföljer. Avvadenligtberiktigandebestämmelseslås, somomen
ocksåframgårframgår kap.beslut,fällandeRadionämndens avsomöver

POPON:sdraskanslutsatsgod. Sammaefterlevnad ärbestämmelsens avatt
jagbetänklighetprincipielladenkanSlutligen nämnas sombeslut.fällande

reglerarättsligtavsnittdessatillinledningen mot attför iuttryckhar gett
brottskatalog.TFzsföljervadsändningsinnehållet utöver avsom

292



Sändningamas innehåll

Våld och pornografi14.5

får innehåller våldFörslag: Det inte sändas TV-program ellersom
sådan sådantpornografi tid och finnsunder det betydandesätt att en

såvidakan inte särskildarisk för barn det skälatt se programmen, av
ändå försvarligt.är

Bakgrund

för innebörden gällanderedogjort den bestämmelsenJag har av nu om
återfinnsgenomslagskraft avsnittmediets särskilda i 7.5. Bestämmelsen som

satellitlagen programföretageti respektive public service-avtal isamt attanger
särskilda genomslagskraft det gällerhänsyn till medietsskall närta program-

utformning tiden för sändning Jag harochämnen samt av programmen.mens
fåfortsättningen skall förena sändningstill-föreslagit regeringen iävenatt

stånd sådant villkor.med
satellitlagen tillkom främst med anledning artikel 22 iBestämmelsen i av

Även direktivet beaktades i bestäm-TV-direktivet. artikel 12 i samband med
199293:75 26, 33 och 51. Artikel 12 siktarmelsens tillkomst se prop. s.

innehåll framgårpå i TV-reklam. skälfrämst diskriminerande Av som av
demokratibestämmelsen 14.3 kommer jag inteavsnittet närmareattom

innehållet artikeln.beröra i den

våldbestämmelse och pornografiTV-direktivets om

innehåller bestämmelse syftar till skyddaArtikel 22 TV—direktiveti atten som
våldinnehållerminderåriga från och pornografi.TV-program t.ex.som

något första lyder:otydligt formulerad. Artikelns meningBestämmelsen är

åtgärder säkerställa TV-Medlemsstaterna skall vidta lämpliga för attatt
från inom jurisdiktion intesändningar TV-programföretag respektive stats

ellerallvarligt skada fysiska, mentalainkluderar kan den mora-program som
innehållerminderåriga,hos särskiltliska utvecklingen som pomo-program

våld.grafi eller meningslöst

innehåll:andra har följandeArtikelns mening

till gälla andra kanbestämmelse skall utsträckasDenna att program som
utvecklingenfysiska, eller moraliska hosbedömas skada den mentala

minderåriga, då tid för sändningenkan säkert, valdetutom avanses genom
sändningsornrådetminderårigaåtgärder, inomtekniska deeller attgenom

sådana sändningar.normalt inte hör eller ser
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Bestämmelsens första mening kan tänkas peka samtligaut program som
innehåller pornografi eller våld sådanameningslöst allvarligt kansom som

minderåriga. dåskada någonDet spelar inte sådanaroll sändningar ägerom
fårkvällstid eller krypterade, ändåde inte förekommaär i tele-rum sen

visionen. Bestämmelsens första ocksåmening sådanakan tänkas sänd-avse
ningar sådanakan jämföras med förfarandennärmast vilka utgör yttran-som
defrihetsbrott, barnpornografibrott, våldsskildringolaga och uppvig-t.ex.
ling. Denna del bestämmelsen dåskulle inte omfatta sändningar andraav av

innehåller pornografi våldeller meningslöst under förut-t.ex.program som
sättning sändningarna sker kvällstid eller krypterade.ärattav sen

En bestämmelse förbjuder samtliga innehållersom program som porno-
grafi, inslaget visas i syfte informera eller skapa debattoavsett attom om

barnpomograñn och endast kan demt.ex. oavsett programmetom ses av som
sitter eller kanske särskilt betalat för dettasent nattenuppe som program,
skulle strida vad hittills i landet.gällt Jag inte artikelnmot attsom anser
rimligen ha måstekan den innebörden. Artikeln i stället enligt min uppfattning
förstås så, sådanaendast sändningar televisionsprogram allvarligtatt av som

minderårigakan skada skall omfattas totalt förbud. Sändningarettav av
innefattar våldsskildringbarnpornografibrott, olaga ochprogram som

uppvigling kan tvivel allvarligt minderåriga.skadautan
Den sprider bampomografiska bilder sändaattsom genom program som

innehåller sådana bilder, för bampomografibrott.kan dömas För olaga vålds-
skildring våldkan den dömas skildrar sexuellt tvångeller och densom som

närgångetrörliga bilder eller utdraget skildrar våld männi-grovt motgenom
skor eller djur. Om det i TV-program till eller söks förledaett uppmanas

begåTV-tittaren till brott kan utgivaren dömas för uppvigling.attannan - -
Även brottet hets folkgrupp intresse i detta sammanhang. Omär detmot av

sådanförekommer åtalsändning kan väckas och straff utdömas för yttran-en
defrihetsbrott enligt brottsbalken och YGL.

förståttSom jag innebörden artikel 22 artikelns andra meningnu av synes
således sikte sändningar sådana såandra allvar-änta ärav program som
liga de innefattar sådanayttrandefrihetsbrott. Sändningar fåratt av program
ske under förutsättning det kan säkert, val tid förattav anses genom av

åtgärder, minderårigasändningen eller tekniska de normalt inteattgenom ser
eller hör sändningen.

innehållerVilka andra de pornografi eller meningslöstänprogram som
våld inte. Detta skulle kunna innebära samtligaattavses angessom anses

minderårigakan bedömas skadliga för skall omfattasprogram som vara av
dåartikelns andra mening. Jag har använda mig bestäm-övervägt att av en

melse motsvarande satellitlagens mediets särskilda genomslagskraft.regel om
sådanInnebörden bestämmelse stadd i ständig förändring. Avärav en

framgår gångRadionämndens praxis medan vissa förfaranden iatt som en
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ansågstiden skadliga eller upprörande har fallit bort, harsom andra till-
kommit. Detta betyder det i vissa fall kan svårtatt för den sändandevara att

visst inslagavgöra strider bestämmelsenett eller inte.mot Det finnsom där-
för risk för den sändande iakttar alltföratt försiktighet vid utfommingenstor

programinslagen, i synnerhet bestämmelsen sanktionerad.av ärom
Jag har därför övervägt i lagtext i stället beskrivaatt det typiskt settsom

kan bedömas skadligt för bam.vara
I avsnitt 13.6 har jag försökt förklara vadatt med televisio-som menas

särskilda genomslagskraft med hjälp bl.a.nens Radionämn-att,genom av
dens praxis, beskriva vilka ämnen skall särskilt upprörandesom anses som
eller skrämmande. dåJag har funnit sådan bestämmelse skulle bli bådeatt en
vidlyftig och ofullständig och förmodligen inaktuell.även Jag har därförsnart

idén.övergett
Vad återstår är vad i fall, såvälenligtatt gällandesom ange vartsom som

eventuell framtida uppfattning, kan tänkas skada bam. Artikeln har redan
dessa minimikrav, nämligenangett pornografi våld.och

Det jag kommit fram till artikelns innebörd medförsom sänd-nu om att
ningar innehåller pornografi våld,eller dock inne-av program som utan att
fatta yttrandefrihetsbrott, får förekomma under förutsättning det sker underatt
sådan tid på sådanteller minderårigasätt nonnalt inteatt eller hör sänd-ser
ningen.

såledesDet bör förenligt med prograrnföretags förpliktelserett enligtvara
denna lag sända innehåller våldatt eller pornografi påprogram som sen
kvällstid. Detsamma bör gälla låtitden sändande kryptera sändningen. Jagom

emellertid andra omständigheteräven de direktivetatt änanser räknar börupp
beaktas. Ett debattprogram våldspornografi bör it.ex. den angivnaom nyss
meningen tillåtet det sändsäven okrypterat under tidig kvällstidvara om
under förutsättning detta föregås varningatt kanav attav en programmetom
innehålla sekvenser skadliga för bam.är Ytterligare omständighetersom som
bör beaktas kan mångahur gånger ochsänts i vilketvara ävenprogrammet
sammanhang detta skett. En samlad bedömning bl.a. nämnda omstän-av nu
digheter alltsåbör sådanEngöras. samlad bedömning torde inte oför-vara
enlig med direktivet. Viss ledning kan hämtas från den innebörd be-som
stämmelsen mediets särskilda genomslagskraft har Radionämndensom samt

såvittpraxis denna.avser
Det har tidigare talats reklam fårinte riktas till bamatt under 12ärom som

år. Program innehåller våld och pornografi kan givetvis olämpligasom vara
för barn någotäven äldre år.är 12 Detän emellertid inte möjligt-är ochsom

direktivet kräver det inte heller i bestämmelsen ålder.vissatt Inteange en-
heller bör det i lagtexten närmare vad kan våld respektiveutgöraanges som
pornografi. Det bör i stället överlämnas till rättstillämpningen efteratt en
sammanvägd bedömning bl.a. barnets ålder, i vilketav art saintprogramrnens
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sammanhang och under vilken tid bestämmel-sänts avgöraprogrammen om
har överträtts.sen

föreslår såledesJag det införs bestämmelse i lagen förbjuderatt en som
sändningar televisionsprogram innehåller våld eller pornografi underav som
sådan sådanttid och finnsdet betydande risk försätt barn kanatt atten se

Om det särskilda skäl försvarligt bör dock sådanaärprogrammen. av
sändas enligt vad jag tidigare anfört.program

föreslåkommerJag Justitiekanslern får vid vite förelägga denatt att som
våldvid upprepade tillfällen sänder och pornografi i strid den föreslagnamot

bestämmelsen upphöra därmed se avsnitt 18.6. vitesföreläggandeDettaatt
utformasbör relativt preciserat med hänsyn till vad bl.a. förekommit vidsom

de upprepade överträdelser föreläggandet avsnittse 18.8.som avser

vilkaFör sändningsformer skall bestämmelsen gälla

Artikel 22 inte vilka TV-sändningar omfattas den.närmare Avanger som av
framgårartikel 1 dock bl.a. med TV-sändning den ursprungligaatt avses

överföringen TV-program avsedd för mottagning trådallmänheten,av av per
eller luften inklusive överföring via satellit, i okodad eller kodadgenom
form. Detta betyder artikel 22 gäller dem sänder TV-program. Avatt som
artikel artikel2 samt 22 följer vidare direktivet gäller samtliga sändandeatt
inom respektive medlemsstats jurisdiktion. Om företaget inte befinner sig

jurisdiktion någonunder bunden direktivet det i ställetär ärstatav som av
den medlemsstat har ställt frekvens eller satellitkapacitet till förfogandesom

fråneller territorium sändningen till satellit ansvarig.äger ärvars rum som
såledesTV-direktivet omfattar innehållet trådsändai TV-program.även

ifrågasättaskan dockDet EG har starka intresse regleringattom samma av
trådlösahär sker för de sändningarna. Kabelsändningarna nämligenärsom

varken lika rikstäckande trådlösaeller gränsöverskridande den televi-som
sionen. Det bör dock anmärkas kabelnäten alltmer börjar sig dennärmaatt
markbundna televisionens geografiska täckning. Cirka 65 deprocent av

hushållensvenska anslutna till kabelnät se SOU 1994:34är 20. De kom-s.
mersiella kabelkanalema Z-TV, TV 21, och 6 fallTV kan i ivart stor-ses
stadsregionema. nårBland dessa kanaler Z-TV 20-ta1 svenska seett orter

avsnitt 3.1.även
förhållerOavsett hur det sig med TV-direktivets tillämplighet talar dock

mycket för det finns inhemskt låtabehov bestämmelseatt ett rent attav en
innehållersöka förhindra barn våld ochatt attavsersom ser program som

pornografi omfatta sändningar sådankabel. bestämmelseäven Engenom
finns för övrigt framgårredan i 16 § kabellagen. bestämmelsenAv bl.a. att
förbud egensändning kan meddelas det vid upprepade tillfällenmot säntsom

med vissa pornograñska våldsskildringar.bilder ellerprogram
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såvikt utformas teknikneutralt möjligt.vidare lagen FörDet är attav som
framståTV-tittaren torde det besynnerligt bestämmel-enskildeden som om

beroende vilken sändningstekniktillämpning skall används.vara av somsens
framstårefterlevnaden rättvistvikt for regelverket det ochDet är attav somav

tillämpningssvårigheter uppståAvsevärda vidare tänkaskonsekvent. kan om
teknikneutral. det i framtiden kan bliinte Det inte omöjligtlagen är är t.ex. att

svårt i sinsändningen sker kabel eller ej. Detta kanavgöra turatt genomom
måstemedföra lagen ändras.tänkas att

föreslår därför förbudet i vissa fall sändaJag att mot att program som
tråd.innehåller våld pornografi bör för sändningareller gällaäven genom

före-jag anfört vikten lagen teknikneutralMed hänsyn till vad ärattom av
föreslagen bestäm-slår i sökbar text-TV omfattasjag ävenatt program av nu

melse.
Såvitt erfarit före-inte för sändningar i ljudradion. jagTV-direktivet gäller

någrainte heller konkreta planer inom sigkommer det för närvarande vare
Europarådet intereglera ljudradiosändningama. Jag deteller EG attatt anser

något låtainhemskt bestämmelsenför närvarande finns behov ävenattav om-
våld och pornografi i ljudradion torde sällanfatta ljudradion. Inslag varaav

sådan bam kan tänkas skada därav.det kan taatt antas attartav
tillståndsvillkoravsnittet föreslagitjag ikanDet nämnas attatt om rege-

få sändningstillståndskall förena med villkori fortsättningenringen även om
särskilda genomslagskraft. villkortill mediets Dettaskyldighet hänsynatt ta

såväl ljudradion.få televisionenställasskall som

folkgrupp14.6 Hets mot m.m.

Någon ytterligare reglering hets folkgruppBedömning: motom
inte.finns YGL behövsden redan i brottsbalken ochutöver somm.m.

innehåller bestämmelseTV-direktivets artikel 22 andra stycket somen
förekomsten hat grundatförhindra sändningaratt av uppammaravser som

nationalitet.kön, religion ellerras,
förfaran-siktefolkgrupp yttrandefrihetsbrott. BrottetHets är ett tarmot

någon för folkgrupp ellerhotar eller uttrycker missaktningden varigenom
sådan hudfärg, nationelltmed anspelningpersoner ras,annan grupp av

eller försökereller trosbekännelse.eller etniskt Den uppmanarursprung som
begå sådant yttrandefrihetsbrottetförbrott kan dömasförleda att upp-annan

alltså i den delen.Vår lagstiftning uppfyller redan artikelns kravvigling.
till hatemellertid kanArtikeln omfattar även uppammaprogram som

sådana fram-Någon sigbestämmelse direkt riktargrund kön. motsomav
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ställningar finns inte i den svenska lagstiftningen. svårtJag har föreställaatt
sådanmig det finns behov bestämmelse eller hur den skulleatt av en vara

utformad. Vidare bereds, tidigare promemorianämnts, diskrimi-som en om
Någonnerande reklam. ytterligare lagstiftning i denna del jag påanser an-
erforderlig.förda skäl inte är

14.7 Genmäle och beriktigande

Förslag: Felaktiga uppgifter förekommit i TV-programettsom som
trådlöst,inte reklam och skall beriktigasär sänts detnär ärsom

sådanabefogat. Detsamma bör ske uppgifter förekommit i TV-ettom
tråd. Tillstånd meddelassänts regeringenprogram som genom som av

får förenas med villkor genmäle och beriktigande skall ske.attom

Jag har redogjort för bestämmelserna genmäle och beriktigande iom
Sammanfattningsvisavsnitt 7.3. gäller följande.

principI kan med genmäle bemötandesägas värdeomdömenatt menas av
och med beriktigande rättelse faktauppgifter. Till följd denna skillnad ärav av
det oftast den programansvarige felaktiga faktauppgifter beriktig-rättarsom
ande och den drabbade bemöter värdeomdömen riktade honommotsom
själv genmäle. någonDet har inte varit möjligt införa till genmäle irättatt
lag eftersom detta skulle strida utgivarens grundlagsskyddade rättmot att

prograrninnehållet.själv bestämma över
framgårartikel 23 i TV-direktivetAv den legitima intressen, iatt vars

vederbörandes påståendensynnerhet rykte och goda har skadatsnamn, av om
felaktiga fakta i TV-program, har till genmäle right of reply ellerrättett mot-
svarande. De tidsmässiga och sådanaandra villkoren skall denna rättattvara

effektivt. ocksåkan Direktivet kräver det skall möjligt fåutövas att attvara
tvister denna rättsligt prövade.rättom

Bestämmelser genmäle beriktigandeoch finns i public service-före-om
avtal. Den historiska förklaringen till detta det för dennaärtagens att typ av

programverksamhet opartiskhetgäller krav och saklighet. Genmäle och
beriktigande kan nämligen remedier partiskhet och osaklighet.sägas motvara
Regeringen har nyligen konstaterat Sverige uppfyller EG:s kravatt genom
dessa bestämmelser, särskilt reglerna kompletteras bestämmelsernasom av

ärekränkning och otillbörlig marknadsföring 199293:75se 30.om prop. s.
föregående sådanaJag har i det föreslagit villkor i fortsättningen börävenatt

få ställas.
finnsI satellitlagen bestämmelse beriktigande. Bestämmelsen kom-en om

pletteras här bestämmelserna ärekränkning och otillbörlig mark-även av om
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Enligt satellitlagen skall berikti-nadsföring 30. bestämmelsen ia. prop. s.
ansågdå bestämmelsenske det befogat. Vid behandlingen Lag-gande är av

rådet motsvarande i och för sigdirektivets bestämmelse genmäle elleratt om
tillgodosågs förslaget beriktigandevad i betecknades a.som somgenom

vilket jag för övrigt angivit idelar denna bedörrming,31. Jag ävens.prop.
1992:31 151 f..betänkande se SOUtidigare s.

införs iföreslår bestämmelse beriktigande lagen. Med hän-Jag att en om
föreslårteknikneutraltidigare anfört vikten lagentill vad jag ärattom avsyn

bestämmelsen.i sökbar text-TV omfattasjag ävenatt avprogram
sådan skall gälla för samtligabestämmelseTV-direktivet kräver att en

kabelsändningarna det avslutandedvs. för sesändningsformer, även av-
sådanemellertid inte reglering sker.medgersnittet i 14.5. YGL att

jag diskutera eventuellareaktioner 18.3 kommeravsnittetI attom
något sådantPå förslagskäl där anförs kommergrundlagsändringar. de som
framgå felaktigaföreslår bördärför det lageninte Jaglärrmas. attattatt av

tråd börtelevisionsprogramförekommit iuppgifter säntsett som genomsom
föreslås alltsåberiktigande här skall skeNågot kravberiktigas. absolut att

inte.
omfatta felaktigaberiktigande bör intebestämmelsenföreslagnaDen om
inte kräva detta.i reklam. TV-direktivet tordeförekommituppgifter som

avståttsåväl i sitt del- slutbetänkandeMarknadsföringsutredningen har som
genmäle och beriktigande SOUfrån föreslå reglerinförandetatt omav

426 ff.. I slutbetänkandet1993:591992:49 45 och SOU sär-angess.s.
pånödvändiga för uppfylla kravetberiktiganden inteskilt regler är attatt om

föreslåsstället frivilliga berik-EG 427. IEES eller s.medlemskap i attett
marknadsstömingsavgiften fastställs 435. Mark-s.tiganden beaktas när

delbetänkande har behandlats i 199293:110nadsföringsutredningens prop.
rskr. 199293: 128.199293:LU20,bet.ll,s.

vidare inte eller lokal-beriktigande bör gälla förBestämmelsen när-om
härframgår ankommer detinledningsavsnittetradion. Enligt vad som av

sådanatillståndsinnehavama frivilligtsjälva komma överensatt normerom
199293:70 27.bl.a.se s.prop.

tidi-enligt vad jaginföras bör,Frågan lagstadgad genmälesrätt skallom en
frånutgångspunkt Sveriges inhemskauteslutande medanfört, avgörasgare

sådan reglering.behov en
förslag,Konstitutionsutskottetstillfällen,vid flertalRiksdagen har ett

och utvidgadangående förstärktinförandetmotionsyrkandenavstyrkt enav
förstslutbetänkandeRadiolagsutredningenstillmed hänsyngenmälesrätt att

199394:KU2l99293:KU12, rskr. 1992932117bör avvaktas bet. samt
199394:68.på interpellation199394: Se ävenprot. svar

service-företa-i publicbestämmelser genmälefinnsDet nämnts omsom
sändningsverksamhetforNågra motsvarande bestämmelseravtal. annangens
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frnns inte. finns,Däremot tidigare lagstiftning till skydd för dennänmts,som
förblivit förtal, förolämpning och otillbörlig marknadsföring.utsattsom

Sammanfattningsvis gäller följande.
Förtal och förolämpning yttrandefrihetsbrott.är

sådanaFörtal någonomfattar förfaranden varigenom såsomutpekar annan
brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift ärsom
ägnad denne för andras missaktning. omfattar i fallBrottet vissautsättaatt

förtal avliden. Förtal skall dock inte föreligga det med hän-även av anses om
till omständigheterna försvarligt lämna uppgift i saken och detattsyn var

visas uppgiften eller det fanns skälig grund för den. Förtal iatt attvar sann
oftamassmedier bedöma brott NJA 1976 150.är att grovtsom s.

sådana någonFörolämpning omfattar förfaranden varigenom smädar
tillmäle beskyllning ellerkränkande eller skymfligtannatannan genom genom

beteende honom.mot
fåsig ha blivit för förtal eller förolämpning kanDen utsattsom anser

skadestånd den ansvarige, oftast utgivaren. Vidare kan domstolen beslutaav
återges radioprogram idomen skall visst i sändnings-sätt ettatt samma

andraverksamhet den i vilken brottet begicks 5 kap. 4 § stycket YGL.som
generalklausul har bl.a. till syfteMarknadsföringslagen och dess att ge

sådana marknadsfäringsåtgärderskydd otillbörliganäringsidkare ett mot som
syftar till misskreditera konkurrerande näringsidkare. Straff, vite ocht.ex. att

skadestånd dömas Marknadsföringsutredningens förslag till mark-kan ut. ny
innehåller kodifiering gällandenadsföringslag väsentligen marknads-en av

foringsrättslig praxis SOU 1993:59. Generalklausulen otillbörlig mark-om
nadsföring kompletteras enligt förslaget med antal preciserade bestämmel-ett

otillåtna marknadsföringsåtgärder. Under rubriken Misskrediteringser om
framgår fårbl.a. näringsidkare inte använda reklam eller andra kom-att en

misskrediterandemersiella framställningar ägnade ned-är sättatt ettsom
näringsidkares verksamhet, eller tjänster. Vite ellervärdera annan varoren

skadestånd förslaget Vidmarknadsstömingsavgift och kan enligt dömas ut.
fårmarknadsstömingsavgiften beaktas näringsidkarenbestämmande attav

åtgärdervidtagit de krävs för undanröja effekternafrivilligt har attsom av
överträdelsen.

emellertid vissa förfaranden kränkande inte täcksfinnsDet naturav som
då finns visstbestämmelser. kan hävdas det behovdessa Det att ett av enav

Frågan detta eventuella behov bl.a.lagstadgad genmälesrätt. uppvägerär om
lämplighetenanföras med tanke effekten ochbetänkligheter kande avsom

sådantillämpningssvårigheter kanlagreglering sker och deatt som enen
medföra.tänkas

gått och Opinions-i 9 igenom Radionämndens PressensJag har kap.
såvitt bl.a. genmälen och beriktiganden. Av dennanämnds statistik gäller sta-

få. tid-framgår fall där programbolagen elleröverträdelserna Detistik äratt
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ningarna offentliggöravägrat nämndens fällande beslutatt har varit färre.än
Det möjligt inteär särskilt mycket långvarigmedatt är vunnet en process som
slutligen leder till genmälet publiceras. Den positiva effektenatt ettav gen-
mäle offentliggörs långt efter det den omtvistade handlingenatt vidtogssom
torde måttlig.relativtvara

Vidare bör detnämnas kan finnasäven risk med införaatt lag-atten en
reglerad genmälesrätt. sådanEn skulle nämligenrätt systematiskt kunna
uttnyttjas i syfte olika lägga hindersätt i föratt vägen yttrande-av grupper
friheten, söka hindra visst.ex. debatt förs.att attgenom en

Det sammanhänger till viss del med detargumentet jag nämndesenare som
redan i avsnitt 14.1. I det ifrågasatteavsnittet jag det lämpligt attom var reg-
lera vissa frågoretiska rättslig med hänsynväg till den etableringsfrihetatt

mångfaldoch sedan länge gällt för börjar bliäven verklighetsom pressen nu
för ljudradio- och TV-verksamheten. Detta betyder den enskilde kan vändaatt
sig till ljudradio-antal eller TV-kanalerett stort och begära det sändsatt ett
genmäle. publicAtt service-företagens innehållaavtal skall bestämmelseen

genmäle har däremot hittills självklart eftersom krav opartiskhetansettsom
gäller för denna verksamhet. Opartiskhetskravet hartyp medgöraav att att

fåtalendast företag kan, och har sändaett rätt hela riket.att, överprogram
Särskilda villkor får därför ställas denna verksamhet. För sänd-annan
ningsverksamhet ställer sig saken annorlunda. Det därför föredraattvore om

sådan frivillig reglering genmälesrätten gäller fören när-av som nu pressen,
radion och möjligen lokalradion också ståndäven kom till för övrignu
medieverksamhet. sådanEn frivillig reglering förmodligen effektivär änmer

reglering i lag.en
Sammantaget finner jag det begränsade behovet lagreglering,att denav en

troligen begränsade effekten sådan, risken för genmälesrätten miss-attav en
brukas i yttrandefrihetsbegränsande syfte, betänkligheten införaattav en
sådan för verksamhet för vilkenrätt etableringsfrihet mångfaldoch i princip
råder de lagtekniska och organisatoriska svårigheter införandetsamt av en
sådan skulle medförarätt se avsnitt 7.3,närmare talar för genmälesrättenatt
inte bör regleras i lag. Jag med anledning härav endast tillrättenattanser
beriktigande i television bör regleras i den föreslagna lagen.
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Myndighetsmeddelanden14.8

skall iför allmänhetenviktMeddelandenFörslag: är enavsom
myndighet begärlokalradionkostnadsfritt inödsituation sändas enom

alltså TillståndföreslåsgällerNågon ändring vaddet. mot som nu
sådana villkor.får medförenasregeringenmeddelats avsom

avtal med publicfinns imyndighetsmeddelandenBestämmelser statensom
public service-till övrigalokalradiolagen. Iiservice-företagen motsatssamt

sådana meddelanden be-nödsituationer sändaiskall TV4 endastföretag
ersättning.då särskild Enskeskallmyndighet. Dettastatlig utangäran av

i 23 § lokalradio-finnsför TV4gällermotsvarande denbestämmelse som
meddelandenemellertidomfattar äveni lokalradiolagenBestämmelsenlagen.

förhållan-under andramyndigheternastatliga. Omfrån myndigheterandra än
lokalradion försändningstid elleranvända TV4:svillnödsituationeriden än

under köptdettade bör görahar detmedborgarnainformera ansetts attatt
199293:70 28. Det156199091:l49reklamtid se samt s.prop.s.prop.
sändningsverksamhet.förbestämmelsenågon motsvarandeintefinns annan
få villkorservice-tillstånd förenas medskallpublicföreslagitJag har att

nödsituationerendast imyndighetsmeddelandensändaskyldighet attom
l3.6.

skillnad mellanpåpekat viktenframställningi dennatidigare attharJag av
utredning hargälla här. Enbörinte Detta ävensändningsformer görs.olika

ljudradio och tele-förskall gällavadfått utredadirektivemellertid att som
1994. Jag16 juniregeringsbeslut denkrigsfarakrig ochvision under anser

några eventuella föränd-innanavvaktasförst börresultatutredningensatt
därför tillsmyndighetsmeddelanden börföreslås. Bestämmelsenringar om

service-företagpublicför delokalradionförendast gällavidare samt som
bestämmer.regeringen

intressekommersielltgynnandeOtillbörligt14.9 av

otillbörligtfårreklam inte sättinteFörslag: är ettProgram som
kommersiellt intresse.ettgynna

programföretag inte iradiolagenstycketi 6 § andraföreskrivsIdag att ett
fårotillbörligt sättellervederlagprogramverksamheten ettmot annars

någonfrågafår dock iProgramföretagetkommersiellt intresse. omettgynna
bidrags-uppgiftdelvis lämnaellerheltbekostathar vemomett programsom
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givaren Motsvarande bestämmelser finns i 10 § närradiolagen, 24 § lokal-
radiolagen, 8 § kabellagen och 15 § satellitlagen. I TV-direktivet, artikel 10:4,

smygreklamsägs förbjuden.att är En motsvarande bestämmelse finns i
artikel 13.3 i TV-konventionen, vilken påverkathar utfommingen denav
svenska regeln.

föreslårJag det i fortsättningenäven skallatt förbjudet otill-att ettvara
börligt kommersiellasätt intressen i programverksamheten. På grundgynna

någotden ändrade innebörden begreppet reklam se avsnitt 15.7av börav
bestämmelsen få någotdock annorlunda utformning. Deen resonemang som
förs i l99091:149 127 beträffande gränsdragningen mellan för-prop. s.
faranden otillbörliga ochär andra, acceptabla förfaranden, bör alltjämtsom
kunna vägledning vid tillämpningen.ge

ÄrBestämmelsen bör bara gälla inte reklam. frågadetärprogram som om
reklam skall reglernaär annonsidentifrkation gälla. Denprogram som om

reklam UR för sina kursböckergört.ex. med den definitionäretc.som av
reklarnbegreppet jag valt reklam och skall, inteattsom anse som om rege-
ringen i villkor frånmedgivit undantag den skyldigheten, sådansändas inom
reklamrnarkering. Att gynnande skall otillbörligt för förbjudetett attvara vara
hindrar inte bestämmelsen kan träffa verksamhetatt den sändandeen som
själv bedriver. Att den programverksamheten naturligtvisär integynna egna
otillbörligt. föreslåJag kommer programforetaget skallatt skyldigtatt attvara

avsnitt 15.10. Att, sker i 6sponsrat ett §ange vem som program som nu
andra stycket radiolagen, särskilt tillåtet,detta är därför inteär nöd-attange
vändigt.

14.10 Närradions och lokalradions innehåll

Förslag: sändaDet skall i fortsättningen rådaäven förbud när-attmot
radioprogram inte har framställts särskilt för den verk-som egna
samheten. Undantaget från detta förbud måste dock uttryckas tydligare.

framgåDet skall det i fårenstaka fall förekomma sändningaratt som
inte har framställts enbart för den verksamheten de äregna om av
särskilt intresse för tillståndshavarens Någramedlemmar. andra sakliga
förändringar såvitt och lokalradions innehåll föreslåsnär- i övrigtavser
inte.

Det s.k. riksförbudet finns i första1l § stycket närradiolagen. Av be-
framgårstämmelsen sammanslutnings får,prograrnutbud inte iatt änannaten

begränsad omfattning, innehålla material inte har framställts enbart försom
den verksamheten. Enligt vad framgår motiven skall undantagetegna som av
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exempel särskilda skäl irestriktivt. Somtolkassärskilda skäl anges mo-
helai eller enstakaförening sänder inslagfallettiven det ettatt programen

inför valrörelse eller detriksorganisationdessproducerats enavprogram som
från har anknytningdå förmedlar glimtarföreningenfallet ett evenemang som

Närradionämndens22 f..198182: 127verksamhetdess setill s.prop.
restriktivt avsnittskall tillämpas seockså bestämmelsenpraxis pekar att

7.7.
dockalltså restriktivt. Detta hartolkasbestämmelsen skalliUndantaget

fått något tydligt uttryck i lagtexten.inte
Närradionämndens vitesföre-underkänthar i beslutRegeringsrätten tre

iåläggande följa bestämmelsenuttrycktsvilka endastlägganden, attettsom
åläg-ansåg generelltRegeringsrättennärradiolagen.första stycket§ ett11 att

domaromfattande och opreciserat sealltförbestämmelsenföljagande att var
och 5301-1993.mål 5299-1993, 5300-19931994-04-14,meddelade nr

tillåtet be-bestämmelse böråläggande följa vissgenerelltEtt att omvara
åsyftadesursprungligenföreslår vad närtydlig. Jagstämmelsen är att som
till uttryck ikommitdärefter haroch vadtillkom ävenbestämmelsen som

uttryck i lagtexten.också till tydligarepraxis bör kommaNärradionänmdens
fårfallframgå i enstakadet endastföreslår börlagtextendetJag attatt av

särskiltärfrån sändningarna dessutomriksförbudetmedges avsteg avom
detenstaka fallMedtillståndshavarens medlemmar.för attintresse menas

och medenstakaellerfråga inslag iskall ettt.ex. programprogramvara om
tillståndshavarens med-intresse försärskiltskallsändningarnaatt vara av

medlemmar iförskall intressantatypisktdelemmar settatt varamenas
aktuellt slag.sammanslutningar av

såvitt bestämmelsernaföreslås några sakliga förändringarinteDet avser
närradiolagen ochfår stycket§ andranärradioförening sända llvad enom

särskilt för denframställtslokalradion skall haiandelhur stor somprogram
tidigarelokalradiolagen. Som jag22 § första stycketverksamhetenegna

sammanhanginte ske i dettaför lokalradionreglernabör översynnämnt aven
eventuella effektföljer dess när-199293:70 42. Av dettase atts.prop.

också avvaktas.princip börradion i
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14.11 Andel europeiska program m.m.

Förslag: Den sänder TV-program satellitöver eller med stödsom av
tillstånd regeringen skall till viss andelav att ärse av programmen av
europeiskt Nu nämnda TV-sändningar sådanaoch ljudra-ursprung.
diosändningar sker med stöd regeringens tillstånd skall i bety-som av
dande omfattning innehålla språket,svenska medprogram program
svenska artister eller verk svenska upphovsmän. Undantag frånav
skyldigheten kan medges det finns särskilda skäl. Förslagetom

vad gäller.motsvarar som nu

Bestämmelser andel europeiska och självständigaom program program av
producenter rapporteringsskyldighet såvittsamt dessa uppgifter finns iavser
7 § och 13 § första stycket satellitlagen i 7 § radiolagen.samt a

Enligt 13 § satellitlagen skall, det inte finns särskilda skäl, änom mer
hälften årligaden sändningstiden europeisktav upptas av program av

och minst tio årligaden sändningstidenprocent ellerursprung minst tioav
prograrnbudgetenprocent europeiskt harav avse program av ursprung som

framställts självständiga producenter. Med sändningstid tid då detav avses
sänds med innehåll nyheter,än tävlingarannat ochprogram sport, annonser.
I sändningstiden skall inte heller räknas in sändningar teletext.av

Bestämmelserna har nyligen införts i syfte uppfylla motsvarande kravatt i
TV-direktivet jfr artikel 4-6 och 8 i direktivet. De dåresonemang som
fördes alltjämt gällandeär se 199293:75 28 och 51 f.. Jagprop. s.
kommer därför inte föreslå några förändringaratt vad gäller.mot som nu
Bestämmelsen bör omfatta TV-sändningaräven sker med stödsom av rege-
ringens tillstånd.

Såvitt gäller sändningsverksamhet, kabel-TV-sändningar,annan t.ex.
framgår det artikel 9 i TV-direktivet bestämmelserna europeisktav att om

inte skall gälla lokala TV-sändningar inte ingårursprung im.m. ettsom
nationellt Dennät. innebördennärmare denna artikel inte självklar. Minärav
uppfattning de svenskaär kabelsändningama inteatt nationella i TV-direk-är
tivets mening. Enligt vad framgår avsnitt och3.1 det avslutandesom av
avsnittet i 14.5 endast cirkaär 65 hushållSveriges kabelanslutna.procent av
Det främst iär storstadsregionema de egensända kabel-TV-kanalema kansom

Mot bakgrund häravtas jagemot. inte bestämmelsen bör utsträckasattanser
till också omfatta kabelsändningarna.att Det kan anmärkas ändring iatt en

såYGL i måstefall ske. Grundlagen medger nämligen inte yttrandefri-att
heten i kabelsändningar inskränks angivet sätt.nu

I 13 § andra stycket satellitlagen sändningarna i betydandeattanges om-
fattning innehållaskall språketsvenska Bestämmelsen harprogram m.m.
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service-företagenpublicochmellanavtalenefterutformats statenmönster av
språkpolitiska skäldärTV-direktivet,artikel 8 imedi enlighetoch anges som

förreglerellerfår detaljeradeha strängaremedlemsländernaförgrund att mer
framgårmotivendirektivet.i Avvadän angessomursprungprogrammens

med regelnsammanfallatordedelartillpraktikenregeln ividare stora omatt
bestämmelsenmedavsikteneuropeiska50minst samt attprocent program

den svenskaupphovsmän värnautländskadiskriminera utan attinte är att
199293:75 29.sekulturen s.prop.

skall gällasvenskaandelbestämmelsenföreslårJag program m.m.att om
Samtligatillkomst.vid dessanfördesskäldesatellitsändningamaför som

enhet-Behovetbestämmelser.innehåller motsvarandeservice-avtalpublic av
bestämmel-föreslår därförframgår lag. Jagkrav attfordrar dessalighet att av
regeringensmed stödskersådana sändningarockså omfattaskall avsomsen

tillstånd.

beteckningar14.12 Programmens

ochRadio-användaskallsänderFörslag: Den en avprogramsom
skallsändningar. Denför sinabeteckninggodkändTV-verket anges

möjligt,inteeller, dettasändningstimme ärgång varjeminst omen
måste beteckningentext-TVsökbarImellan angesprogrammen.

löpande.

ochlokalradiolagenisändningsbeteckningarbestämmelserfinnsDet om
tillståndshavarensändningardelokalradiolagensatellitlagen. I att somanges

sänd-varjeskalldennabeteckning ochskall haför att angesegenensvarar
satellitprogramföre-satellitlagenIstycket.§ andra att22ningstimme anges

gång sänd-varjeskallbeteckningprogramtjänstenseller angestagets namn
gångdäremellaneller avslutasinledsprogramtjänst samtningarna enenav

§.timme 14per
föransvarigdenidentifiera ärtillsyftar främstBestämmelsen att som

beteckningenbörmöjligt göraskalldettasändningen. För att varaatt vara
iellerlokalradiolagenvarken ifinnssådan bestämmelseNågonsärskiljande.

enligtexempel nämnassammanhang atti dettakansatellitlagen. Det som
ansökanavslås idenutgivningsbevisfår ansökan§ TF upp-5 kap. 4 omom

påtitelnmedförväxlaskanskriften lättperiodiskadentiteln engivna
utfärdats.utgivningsbevis tidigareför vilkenskrift,annan

ellerockså vad hanbörlyssnar vetaeller serDen ett programsom ser
mångfald ljudradio-denmed tankeviktigtminstpå. inteDetta ärlyssnar

erbjudaskommaframtiden kanioch atterbjudsTV-kanaleroch somnusom
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allmänheten. Det finns inte några skäl undanta vissa sändningsformer frånatt
kravet identifiering skall kunnaatt ske. Det kan inte heller finnasanses
några hinder enligt YGL ställa detta krav trådsändningarmot att se 3 kap.
3 § YGL och 2 kap. 13 § RF, jfr 199091:64 214 f..prop. s.

Jag föreslår samtliga sändande, dvs.att bl.a. SVT och den sändersom
sökbar text-TV, skall använda Radio- och TV-verket godkänd beteck-en av
ning. Radio- och TV-verkets främsta uppgift tillär beteckningen inteatt attse
lätt kan förväxlas med beteckning. Jag föreslår vidare beteckningenannan att
skall minst gång varje sändningstimme. I vissa fall detanges emellertiden är
olämpligt bryta sändning, vidatt gudstjänster. sådanaI fallt.ex. bör be-en
teckningen i stället mellan Med hänsyn till det svårtanges ärprogrammen. att

i text-TV-sändning bl.a.att när slutar ochen veta ett börjarett annatprogram
föreslår jag beteckningen här löpande,att dvs. i bild.anges
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15 Reklam och annonseringannan

Utgångspunkter15.1

Reklam i TV eller ljudradio tilläts första gången den juli1 1991 prop.
199091:149, bet. 19909l:KU39, rskr. 199091:370, SFS 1991:1066 ge-

de ändringar i radiolagen gjordes med anledning attnom som av en ny
marksänd TV-kanal tillskapades. Förslaget påbyggde till delar mittstora
betänkande Lagstiftning för reklam i svensk TV SOU 1990:7. Vid denna
tidpunkt fanns redan marknadsföringslagen inte YGL. TV-direktivetmen
gällde inte för Sverige eftersom ingåtts.EES-avtalet inte Sedan dess harännu

tillåtits frågareklam ioch reglerats andra former ljudradio ochäven om av
kabelsändningar,TV; lokalradio, närradio, satellitsändningar och de särskilda

finska således någotsändningarna. Förutsättningarna har förändrats sedan
den tredje markkanalen tillkom.

gångerSom jag flera tidigare anfört i detta betänkande jag denattanser
så långtradiorättsliga regleringen möjligt bör lika för de olika sändnings-vara

råder frågaformerna. Knapphet dock bara i vissa sänd-eterutrymme om
ningsforrner. Den därmed sammanhängande omständigheten jagatt attanser
public påservice-krav för närvarande endast bör ställas vissa markbundna

ocksåsändningar, leder till jag ibland kommer fram till det föreliggaböratt att
skillnad mellan olika sändningsformer. Att TV-direktivet endast gälleren

television kan motivera skillnad mellan ljudradio ochgörs television. Iatt
månmöjligaste bör dock reglerna enhetliga.göras

En reglering reklam och iannonsering svensk ljudradio ochav annan
måstetelevision självfallet stå i överensstämmelse med YGL och med det

nämnda TV-direktivet. Den bör dessutom förena marknadsförings-medatt
lagen. Härvid bör undvikas Marknadsdomstolen och Gransknings-att t.ex.
nämnden för radio- och TV inslag, åtföljande risk förprövar med attsamma
de kommer till olika slut. tillåtasVilken reklammängd skall och hursom
reklamavbrott skall placeras emellertid fråga.i utsträckning politiskär stor en
Riksdagens nämnda beslut ändring i radiolagen med anledningovan om av
den tredje markkanalens införande har tjänat modell för efterföljandesom
lagstiftning. utgåJag mig böra ifrån för tillåtnastörstaattanser normerna
reklammängd skall förbli desamma.etc.

I 1 kap. 12 § andra stycket YGL bestämmelserna i YGL intesägs att
hindrar det i lag meddelas föreskrifter förbud i övrigt kommersiellatt motom
reklam i radioprogram eller sådanvillkor för reklam vad följerutöverom som

paragrafens första stycke. Detsamma gäller föreskrifter förbudav motom
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eller villkor för annonsering och sändning helt ellerannan av program, som
delvis bekostas den bedriver programverksarnheten. Dennaänav annan som

tillåter alltsågrundlagsbestämmelse reklam förbjuds lag, elleratt attgenom
det i lag föreskrivs villkor för reklamen. Utrymme för eller för attcensur

någonåläggastraffrättsligt utgivaren finns däremot inte.än ansvaret,annan
på tillåtsSom exempel regler i förarbetena bl.a. reglernämnssom om

fårhurmängden in och hur marknadsföringslagensättasannonser, annonser
påblir tillämplig reklam i 199091:64TV se 113.prop. s.

innehåller fråga framgårVad TV-direktivet i reklam kap. Härom av
påminna frånfinns bara skäl direktivet inte hindrar Sverigeatt att attom upp-

frågavillkor i jfrställa reklam artikel 3 och 19 och Sverigesträngare attom
utnyttjat den möjligheten bl.a. det gäller reklammängd, alkoholreklamhar när

återkommer frågorriktad till bam. till dessa fram.och reklam Jag längre

15.2 Relationen till marknadsrätten

Förslag: reklam specifika för ljudradion ochRegler ärom som
den radio- och Därför överförstelevisionen placeras i TV-lagen.nya

televisionssändning reklam förförbuden i ljudradio- och sändaatt
till den lagen.alkoholdrycker och tobaksvaror nya

Marknadsföringslagen 1975: 1418 gäller för reklam i ljudradio och tele-
gäller för reklam i andra medier. Lagens räckvidd ivision liksom den mate-

såvitt ljudradion televisionen generalklau-riellt hänseende bestäms ochrör av
marknadsföringslagen:sulen i 2 §

marknadsföring tjänst ellernäringsidkare vidFöretager av vara, annan
reklamåtgärd stridaeller handling godnyttighet att motannan som genom

näringsidkare,otillbörlig konsumenter elleraffärssed eller sätt är motannat
fortsätta därmed eller företagaMarknadsdomstolen förbjuda honomkan att att

efterfrågan tjänst ellerliknande handling. Detsamma gäller vid vara,annan
anställd hos näringsidkare ochnyttighet. Förbud kan meddelas ävenannan

och i övrigthandlar näringsidkares vägnar samt var en somannan som
bidragit till handlingen.väsentligt har

sådana televisionssändningarstycket tillämpasFörsta även som om-
televisionsprogram till1992: 1356 satellitsändningarfattas lagen avomav

något land bundetoch kan endast iallmänheten ärannattas emot som avsom
samarbetsområdeteuropeiska EES-avtalet.avtalet detom

reklamåtgärder vid mark-lagen omfattar delskan utläsasAv lagtexten att
Någonmarknadsföring.vidtas vidandra handlingarnadsföring, dels som

finns inte. ansvarigmed reklam Primärtdefinition vadsärskild som avsesav
näringsidkaremarknadsföringslagen iakttas denför reglerna i 2 § äratt som
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Ävenåtgärdenvidtar vid marknadsföring. anställd hosden ellerärsom
påhandlar näringsidkarens rådgivare,konsult eller kanvägnar, t.ex som

hållas ingåransvarig. kretsen ansvarigaI dessutom och i övrigtvar en som
väsentligt bidragit till handlingen, medieföretag eller vidaredistributörert.ex.

promotionsåtgärderreklam eller Marknadsföringsutredningensse betän-av
f..kande SOU 1993:59 128 Vid sin tillämpning § marknadsförings-2s. av

lagen har Marknadsdomstolen sig vad brukar kallas lagstridig-använt av som
åtgärdhetsprincipen. Den innebär lagstridig enligt lag-äratt en som annan

stiftning marknadsföringslagen skall otillbörlig i marknads-än ävenanses
åtgärdenföringslagens mening vidtas marknadsföringvid se närmareom

marknadsföringsåtgärdSOU 1993:59 237 f.. En i strid förbudmot etts.
alltsåenligt radiolagen kan strida marknadsföringslagen.2 §motanses

någotMarknadsföringsutredningen föreslagithar generalklausulenatt ges en
utfomming och lagstridighetsprincipenannorlunda uttryck i lag.att ettges

Även marknadsföringsåtgärdförslagetmed det kan strider moten som en
otillbörlig marknadsföring enligt marknadsförings-radiorättslig regel utgöra

lagen.
radiolagen mfl.De gällande reklamreglerna i radiorättsliga lagar riktarnu

någotsig i första hand till programföretagen. Inte i fall kan drab-annonsören
bas sanktioner enligt de radiorättsliga lagarna. Jag denna ordningattav anser

bestå.bör inte lämpligt i den radio- och TV-lagen införaDet reglerär att nya
direkt riktade till annonsörerna.

innehåller reklam.TV-direktivet antal olika regler Att TV-direktivetett om
behandlar innebär inte alla reklamregler har radiorättslig grund.TV En delatt

vissa produkter,regler syftar till hindra spridningen tobak, medant.ex.att av
Ävenskydda tittarens upplevelseandra syftar tillnärmast att av programmen.

frågai möjlighet till reglerna efterlevs,har bäst skiljeratt attom vem som se
påverkaåt. utformningende sig naturligtvisAnnonsören kan vissav en

fråga tillåteni placeringen reklam-mängd reklam ochannons men om av
naturligast ansvarigt.avbrotten det programföretaget i första handär äratt
ljudradio alltså, reklam,För reklam i och TV gäller liksom för all mark-

nadsföringslagen. riktar sig i första till näringsidkarenDess regler hand
kan träffa företag sänder TV. För efter-annonsören även t.ex. ettmen som

levnad och sanktioner enligt denna Marknadsdomstolen. Omlag svarar en
marknadsföring företar otillbörlig kannäringsidkare vid handling ärsomen

fortsätta därmed.Marknadsdomstolen, förbjuda honom attsagts,som ovan
sådant särskilda skälEtt förbud skall förenas med vite det inte äravom

olika radiorättsligaobehövligt. Vidare gäller för reklam i ljudradio och TV de
På lagstridighetsprin-till programföretagen. grundlagarna. De riktar sig av

också marknadsföringslagens ochundercipen kan reklamreglema komma
Därigenom blirMarknadsdomstolens prövning. även annonsörerna tvungna

radiolagstiftningen.följaatt
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får ialkohol och tobak reklam inte ljudradio och TV. Det fram-För göras
går 1978:763 marknadsföring2 § andra stycket lagen alkohol-om avav

12 § andra stycket tobakslagen 1993:581. Handling striderdrycker och som
bestämmelser skall vid tillämpning marknadsföringslagen enligtdessamot av

otillbörlig konsumenter.uttryckligt stadgande i de nämnda lagarna, motanses
fåri praktiken inte hellerreklam för receptbelagda läkemedel sändasAtt

återkommer följande.jag till i det
framgå både Marknadsdomstolen dedet sagda torde ochAv attovan nu-

frågorkan för sig brottvarande nämnderna komma prövaatt sammavar om
föreskrifter radiorättsliga författningama. Sedan den juli 1992 kani de lmot

fr.o.m. juli 1994 Granskningsnämnden för radioRadionämnden, och l och
reklambestämmelsema i radiolagen. finnsförelägga vite för brott DetTV, mot

Granskningsnämndensjälvfallet inget tvingar Marknadsdomstolen ellersom
komma till slut. Enligt min mening det inteför radio och TV äratt samma

två och inslag ilämpligt myndigheter kan komma prövaatt ett sammaom
vid grunden prövning, kommaljudradio eller och därvid, i tillTV samma

sådan minska tilltron till myndigheternaolika slut. ordning skulle kunnaEn
praktiken problemet sannolikt begränsad betydelse,och rättsordningen. I har

Fråganfråga reklam tillantagligen i bamreklamen. barn harstörst omom
Marknadsdomstolen i domen 1993:13, Filmnet, där före-berörtst.ex. av

och Radionämnden idock riktade sig endastläggandet annonsören,mot av
Även fall där myndigheterna skulle1993-03-17, SB 95. det antalbeslut om

jag mig böra efterbegränsatkunna strävaärpröva attprogram ansersamma
föreslåföljandesådana situationer undviks. kommer därför i detJag att att

något.Granskningsnämndens kompetens begränsas
fråganl99293:75 berördes gränsdragningen mellan21I s. omprop.

marknadsrätt följanderadiorätt och sätt:

genomföras medMarknadsdomstolen uppfattningen direktivet börhar att
frå-marknadsrättslig lagstiftning. Vid behandlingenradiorättslig och inte av

television fastslogs TV-reklamen bör övervakasreklam i marksänd attgan om
199091:149 55, jfrmarknadsföringslagstiftningssystemet prop.inom s.

månlagrådets 326 ff.. Förutsättningarna har dock i viss ändratsyttrande s.
dåskall sig till TV-direktivet. Det kanSverige övervägasatt anpassagenom

frågor marknadslagstiftningen, förbudreglerasvissa t.ex. motsom nu avom
finnas ioch receptbelagda läkemedel, i stället börreklam för alkohol, tobak

frågor fordrar allsidig belysningradiorättsliga lagstiftninâen.Dessaden en
fortsatta arbete.adiolagsutredningen i desslämpligenoch bör tas upp av

gränsdragningen i SOU 1993:59Marknadföringsutredningen uttalade om
Marknadsföringslag 215:Ny s.

också specifika fördet naturligt de reglerUtredningen finner äratt som
radiorättsliga lagstiftningen. Produkt-television regleras i denljudradio och

fråga livs-marknadsföring ireklam ochspecifika regler t.ex.omannanom
eller i särskild lagstiftning.läkemedel bör likaledes reglerasmedel
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delarJag Marknadföringsutredningens uppfattning de regleratt ärsom
specifika för ljudradio och television skall regleras i den radiorättsliga lag-
stiftningen. sådanEn ordning överskådlighetstörre och medförger en att
programföretagen får något färre författningar hålla på.reda De special-att
regler för reklam i ljudradion och televisionen för finnsnärvarande isom
tobakslagen och i lagen 1978:763 marknadsföring alkoholdryckerom av
bör i stället placeras i den radio- och TV-lag jag föreslår.nya som nu

Av de regler specifika för ljudradioäratt och television åter-skallsom
finnas i radiorättslig lagstiftning följer emellertid inte ocksåde skall kon-att
trolleras i den specifikt radiorättsliga ordningen med granskning Radio-av
nämnden någoneller nämnd karaktär. Som jag harannan av samma ovan
påpekat jag hel del de återfinnsregleratt i TV-direktivetanser en av som

har marknadsrättslig karaktär. dåDet liggersnarast till handsnärmast deatt
också kontrolleras inom det existerande för övervakning mark-systemet av
nadsföring finns i marknadsföringslagen. En typiskt marknadsrättsligtsom
grundad regel skulle kunna regel i television inte fårattvara en om annonser

sådan utfonnning det till någotbrukatt farligtuppmuntrarges ären av som
konsumera. En typiskt radiorättslig regel däremotatt regelär begrän-en som
eller reglerar mängden reklam i avsikt skydda upplevelsensar att av pro-

grammet.
Jag naturligtvis medvetenär del de nuvarande bestämmelsernaattom en av

inte lätt sådantin i Jag emellertidmönster.ett det liggerpassar att ettanser
värde i de respektive fårmyndigheterna sig det de på,att ägna bästär även

uppdelningen i marknadsrätt och radiorätt inte kan heltgöras konsekventom
med anledning bådade har olika adressat.att systemenav -

Lagtekniskt bör den föreslagna uppdelningen kunna så Gransk-göras att
ningsnämnden för radio och TV granskar efterlevnaden den lagen medav nya
undantag for vissa angivna bestämmelser. Dessa ankommer i stället Mark-
nadsdomstolen grund lagstridighetsprincipen. återståendeDe fallav som
kan komma under myndighetsän prövning i huvudsak teoretiskaärmer en
och bör kunna återkommerJag till vilka regler bör handhasaccepteras. som

Granskningsnämnden för radio och TV respektive Marknadsdomstolenav
sedan jag redogjort för vilka regler jag skall förekomma.anser

15.3 Läkemedelsreklam

Förslag: Ett förbud reklam för receptbelagda läkemedel i ljud-mot
radio och TV införs i den radio- och TV-lagen.nya
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reklam för receptbelagda läkemedelartikel 14 skallTV-direktivetEnligt
läkemedelsreklam finns emellertidNågra regler försärskildaförekomma.inte

lagstiftningen. heller iradiorättsliga Intesvenskanärvarande inte i denför
artikel 14bestämmelser den innebördfinnsnågon författning somavannan

informationföreskrivs1992:859läkemedelslagen21 §I att somanger.
aktuell, saklig ochläkemedel skallmarknadsföringenled iutgör ettett varaav

På grund marknadsförings-får vilseledande.intebalanserad. Den avvara
bedömaMarknadsdomstolen kommalagstridighetsprincip kan atträttens om

emellertid inte. DetNågot förbud föreskrivsefterlevs.bestämmelsedenna ser
receptbelagda läkemedelreklam förförbudalltså regel motut omom ensom

sådaninteEmellertid förekommerTV-lag.radio- ochinföras iborde en ny
sådan reklam inte hellerinterna praxisbranschensSverige. Enligt ärreklam i

läkemedelslag prop.förslaget tillbehandlingentillåten. medsambandI nyav
frå-diskuterades bl.a.rskr. 1991921342199192:So21,199192:107, bet.

information tillmarknadsföringssanunanhang lämnaiinte rätten attomgan
fann iläkemedel. Föredragandenreceptfriainskränkas tillbordeallmänheten

ytterligareframlagda förslagendepropositionen 58anförda s.den att om
imotsvarighetproduktinformation hadeibegränsningar rätten att enge

någotfanns be-ansåg knappastdetvarför hanregler,branschens interna att
Regeringen fann imarknadsföringen.regleringsådan offentlighov avenav

med hänsyn till41,TV-programSatellitsändningarl99293:75 s.avprop.
receptbelagdanågon förbudregelrelaterade anförandet, motdet att omnyss

tillVidare hänvisadessammanhanget.i detbehövde införasläkemedel inte att
Radiolagsutredningen.behandlasfrågan skulle komma att av

alkohol- och tobaks-jag förbudenanförttidigareSom jag motattanser
reklam förförbudoch TV-lagen. Ettradio-i denreklam bör placeras motnya

svenskTV-direktivet. Enligtenligtskall gällaläkemedel i TVreceptbelagda
reklam förförbudsådan förekomma. Ettreklam inteskalluppfattning mot

någon förändringsåledes inte innebäraskulleläkemedel i TVreceptbelagda
då lämpligast TV-meningenligt mingäller.situation Det attden ärsomav

bestämmelseEnfår direkt uttryck i lagtext.bestämmelsedirektivets ett som
införas i dendärförläkemedel börreceptbelagdareklam förförbjuder nya

gäller förvadenlighet medbör, iBestämmelsenTV-lagen.radio- och som
inteeftersom detljudradioomfatta äralkohol och tobak,för ävenreklam

På grund EG:sheller.förekomma därsådan skallreklammeningen att av
reklam9228EEG tordehumanläkemedelmarknadsföringdirektiv avom

förbjudas generellt.sikt börai fallläkemedelreceptbelagdaför vart
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15.4 Reklam till barn

Förslag: Reglerna barnreklam i radiolagen, kabellagen ochom
satellitlagen överförs i oförändrade tillstort den lagen.sett Detnya
innebär reklam i televisionssändning fåratt inte syfta till fångaen att
uppmärksamheten hos barn under år.12 I reklam i televisions-en

fårsändning det inte uppträda eller figurer spelarpersoner som en
framträdande roll i huvudsakligen vänder sig till barnprogram som

år.under 12

Reklamannonser i televisionen får inte syfta till fånga uppmärksamhetenatt
hos bam årunder 12 enligt gällande regler. Inte fårheller det inu annonser
med reklam uppträda eller figurer spelar framträdande roll ipersoner som en

huvudsakligen vänder sig till barn årunder 12 §11 radiolagen,program som
11 § kabellagen och 21 § satellitlagen. Några motsvarande regler finns inte i
TV-direktivet. Bestämmelsen i radiolagen äldst ochär föreslogs i prop.
199091:l49 117 Av propositionen framgår avsikten skyddas. att attvar
barnen alltför effektivt reklarnbudskap ochmot ett TV-reklam på grundatt av
televisionens genomslagskraft sådant.ärstora ett

Det har ibland hävdats barnreklamförbudet ståskulleatt i strid med EG-
se Marknadsföringsutredningensrätten betänkandet.ex. SOU 1992:49 EES-

anpassning marknadsforingslagstiftningen. Frågan berördes Lagrådet iav av
samband med förslaget till satellitlag prop. 199293:75 39. Lagrådet fanns.
då övervägande skäl talade för bestämmelsenatt förenligatt med EG-var
rätten.

Bamreklamförbudet har nyligen fårinförts. Det förenligt med EG-anses
Något föreslårätten. skäl förändringar jag Dåinte. föreskrifternaatt ser om

barnreklam sammanhänger med den särskilda genomslagskraft televisionen
ha, bör de inte gälla för ljudradion. Det skulle kunna hävdasanses artikelatt

16 i TV-direktivet gäller reklam också till något äldre barn, eftersom det i
direktivet talas underåriga. Vad underårigamed inte heltärom som avses
klart. Reklam till barn i strid med artikel 16 skulle dock med sannolikhetstor
regelmässigt otillbörligutgöra marknadsföring enligt marknadsföringslagen.
Någon ytterligare reglering med anledning artikel 16 behövs därför inte.av
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i närradionReklammängd15.5

åtta minuter sändnings-tillreklam begränsasMängdenFörslag: av
för närvarandevadnärradion efter modellitimmetiden somavper

fårtimmesändningstiden kortareOmlokalradion. är ängäller för en
tiden.kortaretio densändas underreklam procent av

närradion föröppnadeslokalradion ävenmed tillkomstensambandl av
reklammängden iförslag199293:70 fannspropositionenreklam. I attom
åtta, i undantags-två högstdelsskulle regleraslokalradion sätt, attgenom

reklam, delsficktimmesändningstidenfall tio minuter attgenomavseperav
föreslogsnärradionreklam. Försändningstiden ficktiohögst procent avseav

åtta minutertill regelnNågon motsvarighettioprocentsregel.endast omen
ansågs med hänsyn tillolämpligtföreslogs inte. Dettimme attreklam per

sänd-under delsändningarnaförsammanslutningar kanolika av enensvara
199293:KUl5 be-fann bet.Konstitutionsutskottet58. attningstimme s.

ansågonödigdygnreklamtio atthögststämmelsen procent menvarperom
härmed.i enlighetbeslutadesig. Riksdagenfog föråttaminutersregeln hade

i närradio-såväl lokalradiolagenutgå, idärförkornProcentregeln att som
oreglerad.närradionreklammängden iDärmedlagen. är

utgått ifrån reglerna detpropositionen närnämndai denRegeringen har att
närradion. Riks-lokalradion ochlika förskallför reklamvillkorgäller vara

funnitriksdagenSamtidigt harbakom det attställt sig synsättet.hardagen
dock inteRiksdagen haronödig.föreslogregeringentioprocentsregelden var

konsekvensi lokalradion. loregleradheltreklammängden skallfunnit att vara
närradion,lokalradion ochförreglerskalldetmed enatt sammavarasynen

reklammängd skallregelföreslår jagdelar,jaguppfattning att omsamma
iMöjlighetenlokalradiolagen.ifinnsfråga närradio attinföras i som nuom

utvecklar nedan,jagminuter bör,till tioutsträcka tidenundantagsfall som
således begränsad tillbörMängden reklamtelevisionen.förendastgälla vara

också sammanslut-i nänadion. Entimmesändningstidenåtta minuter perav
timme, iblandibland kortareemellertid änsändningstid kannings envara

Åtta timmen. Förcirka 13minuter15 minuter. procentendast motsvarar av
för detmed regelkompletteraskringgående bestämmelsenbörundvika enatt

fåsådant reklamfall börtimme. Ikortaresändningstiden änfall äratt en
sändningstiden.tiounder högstsändas procent av
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Åsiktsreklam15.6

Förslag: För sändningar för vilka uppställts villkor opartiskhetett om
och saklighet följer automatiskt förbud åsiktsreklam.vissett mot
Mängden åsiktsreklam skall, i de fall åsiktsreklam tillåten,är rymmas
inom tillåtnaden mängden totalt tillåten förär mediet.annonser som

Enligt 10 § radiolagen får sänds under annonstid iannonser televi-som
sionen inte syfta till vinna stöd för politiskaatt eller religiösa åsikter eller
åsikter i intressefrågor på arbetsmarknaden. Någon motsvarande bestämmelse
finns inte i de andra lagarna. Det innebär förbud sådan åsiktsreklamatt mot
gäller endast för marksänd television och för rikstäckande ljudradio. Be-
stämmelsen i radiolagen nyligenär införd och jag utgår därför ifrån denatt

uttryck för gällande uppfattning. Avger motiveringen tillen bestämmelsen
prop. l9909l:149 91 framgår den sammanhängeratts. med kravet på
opartiskhet och saklighet. Jag föreslår därför det för sändningar föratt vilka
uppställts villkor opartiskhetett och saklighet automatisktom skall följa ett
förbud åsiktsreklam.mot

I det följande kommer jag föreslå reklamenatt reglerasatt med hjälp ettav
särskilt annonsbegrepp. I detta bör ingå åsiktsannonser.även Detta får till
följd åsiktsreklam,mängdenatt i de åsiktsreklamfall tillåten,är skall rymmas
inom tillåtnaden mängden totalt tillåten förär mediet.annonser som

15.7 Reklambegreppet och annonsbegreppett nytt

Förslag: Radiolagstiftningens reklambegrepp skall detsammavara
marknadsrättens. Föreskrifternasom reklammängd och placeringom

med hjälp begreppetanges varmedav reklamannonser samtavses
sändningar inte reklamär och sändssom uppdrag någonsom av
annan.

I radiolagstiftningen finns för närvarande reklambegrepp, definieratett i
1 § radiolagen, inte helt överensstämmer med reklambegreppetsom enligt
marknadsrätten. Enligt 19909l:149 67 överensstämmer begreppetprop. s.

med vad marknadsföringslagensnarare marknadsföring. Det skallanser vara
i sammanhanget också marknadsföringslagennoteras att inte baranumera
omfattar avsättningsfrämjande reklam inköpsreklamävenutan och liknande
marknadsföring; näringsidkares efterfrågan tjänst eller nyttig-vara, annan
het jfr 1992932110. I radiolagstiftningen förekommerprop. också be-
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ochannonstidbetalning,vederlag, programreklam motmotgreppen
iblandlättydda och harheltintebegreppDessa ärtelevisionen.iannonstid

betalningprogramuttrycketSå har mottolkningssvårigheter.till t.ex.lett
sändningstidupplåtaotillåtetskullepraktiken attså det iatt varauttytts

förenklas och attbegreppsapparatenföreslår därförJagnågon attannan.
används.något färre begrepp

1591990:7SOUsvensk TVireklamförLagstiftningbetänkandet s.I
reklambegrepptill dethöll sigheltförtaladeskälgodajag attanförde manatt

uppfattningen.fortfarande denharJagmarknadsföringslagen.följer avsom
SOUmarknadsföringslagtillförslagMarknadsföringsutredningensI ny
andraellerreklammarknadsföringsåtgärd i 3 §definieras1993:59 som:

näringsverksamhetåtgärder iandraframställningar som enkommersiella samt
andraellerpåverka konsumentersägnadeochföretar ärnäringsidkare attsom

Någoneller tjänster. sär-utbudderaspå ellerefterfråganfärbrukares varorav
gällandeihellerinteochförslagetifinns intereklam nudefinitionskild av

framställningfrågaemellertidskall somDetmarknadsföringslag. om envara
därförregel kommerI514.1993:59SOUsyfte sekommersiellt s.har

s.k.fallerDäremotreklambegreppet.förinomfallasponsring att ramen
medförbegreppetomfattas attsponsring manomutanför. Attåsiktsreklarn av

Jagmåste klartdetta utsägas.sponsringgälla för serskallsärreglervill att
påtill aktörersigriktarLagstiftningen enmed detta.fördelarendast

reklamplats,säljerellerköpersig demåste, an-Dessareklammarknad. vare
uttrycks-då fördelregler. Det ärmarknadsrättens sammatill omsig enpassa

också radiorätten.ianvändssätt
ljudradiotillåtas ikandyliktellerreklammängdför den somInom ramen

ytterligareinnebär ettåsiktsreklam. Det attocksåbörTV t.ex.och rymmas
skallvadockså förbehövs omgesatt somBegreppetbehövs. angebegrepp

ytterligareföreslår därför ettJag attbildsignaturer.ochljud-särskildamed
reklambörMedannonser.nämligen avsesinförs, annonserbegreppnytt
någonuppdragsändsochreklaminte avärsändningar somsamt som

kannågon t.ex.uppdragsänds varaannanEtt avsomprogramannan.
betalning ellerutgårsig detinfonnationsmeddelanden,elleråsiktsreklam vare

ej.
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15.8 Försäljningsprogram i TV-sändningar

Förslag: Utrymmet för försäljningsprogram i TV utvidgas och mot-
vad högst kan tillåtas enligt TV-direktivet.svarar Utan hindersom av

vad i lagensägs fårannonsmängdsom annars i televi-om program en
sionssändning där publiken erbjuds beställa eller tjänsteratt for-varor
säljningsprogram sändas under högst timme dag. Denen per samman-
lagda tiden för försäljningsprogram och övriga får dockannonser
uppgå till högst 20 sändningstiden dygn.procent Rena reklam-av per
kanaler såledeskan inte längre förekomma.

Regeringen har den 19 maj 1993 till utredningen överlämnat skrivelseen
från Konkurrensverket jämte yttranden denna,över inom Kultur-samt en
departementet upprättad promemoria. Regeringen har samtidigt uppdragit
utredningen i sitt slutbetänkande redovisaatt olika alternativ till bestämmelser

försäljningsprogram i TV-sändningar.om
Konkurrensverket har skrivit till regeringen och begärt översynen av

kabellagen så konkurrensintresset kan beaktasatt vid tillämpning lagen.av
Anledningen beslutär Kabelnämnden föreläggaett TV-Shop i Sverigeattav
AB upphöra med försäljningsprograrn.att Enligt nämnden strider verksam-
heten bestämmelsen i 8 § kabellagenmot förbud i egensändningmot attom
på otillbörligt kommersielltett sätt intresse. Konkurrensverketettgynna anser

förbud försäljningskanaleratt innebärmot olycklig konkurrensbe-rena en
gränsning. Enligt verket finns det starkt konkurrensrättsligtett intresse attav
TV-shopping inte onödigtvis förhindras olika former regleringar.genom av
En översyn bör Kammarrättengöras även skulle upphäva Kabelnämn-om
dens beslut, eftersom förutsättningarna för ingripande bör klargöras. Därvid
bör både yttranåefrihets- och konkurrensaspektema in.vägas

Konsumentverket och Kabelnämnden har sig Konkurrensver-yttrat över
kets skrivelse. Konsumentverket det fördel medär särskildaatt TV-anser en
shoppingkanaler eftersom konsumenterna kan välja bort dem och därför att
det inte någotfinns redaktionellt innehåll kan reklam.störas Det ärsom av
emellertid viktigt konsumentintressetatt till i försäljningskanalemastas vara
reklam. Verket det viktigtär reglernaatt för TV-sändningaranser att med
enbart reklam utformas så det inte uppstår risk för smittoeffekteratt
andra reklamfinansierade svenska TV-kanaler.

Kabelnämnden vill lagen såatt över, lagstiftarens intentionerattses att
begränsa reklarnsändningarna kan upprätthållas. Nämnden anför lagstifta-att

har reklam i TV i första handsett medel förren finansieraett attsom
programverksamhet. Rena reklamkanaler gör programkanaler med begrän-att

får svårtsat konkurrera.annonsutrymme Vidare kan uppståatt det svåra
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kabellagen.omfattasintereklamkanalergränsdragningsproblem avom rena
radiorättsligadenenligtegensändningarbedömningennämnden börEnligt av

programinnehåll. radiorättsligaDealla,lika förgällalagstiftningen oavsett
konkurrensrättsliga. Reklamreg-förhållande till deprioritet ihareglerna bör

tolkningKammarrättenssändningssätt.oberoendelikartadebörlerna avvara
TV-direktivet.medöverensstämmelseinämnden intestår enligtkabellagenav

egensändning ochbegreppenockså definitionenKabelnämnden att avanser
gränsdragningsproblem.tillledavidaresändning kan

kammar-Enligtbeslut.KabelnämndensupphävtharKammarrätten senare
för tittarnareklamprogram,iotillbörligtintedet ett rentatt somärrätten

olikasådant, framhävaframstår ett varor.som

Bakgrund

direktförsäljning, dvs.medTV-programsänderABSverigeTV-Shop i ut
publiken kanvarefter detdemonstreras, attprodukterolikadär angesprogram

sändsSäljprogrammenbeställa utochtelefonnummervisstringa varan.ett
3 ochsändningstid i TVövrigutanfördelsTV4,bl.a.annonstid iunderdels

i Svenskaockså kanalinyligentills heltsändes utProgrammen enFemman.
för-består uteslutandesändningarTV-Shopzskabelnät.AB:s avKabel-TV

finnsutlandetsänds Ivanliga TV-programinga ut.dvs.säljningsprogram,
vidaresänds i svenskaochfrån satellitsändsbl.a. utliknande somprogram,

kabelnät.

lagstiftningGällande m.m.

och satellitlagenkabellageni radiolagen,finnsTV-reklamförreglerDe som
ingåbemyndigasradiolagenI staten attuppbyggda sätt.principiär samma

får sändasbetalning endastochvederlag motreklamavtal mot programattom
båda övrigadestycket. Iandraannonstid 7 §markeradsärskiltunder

betal-ochvederlag motreklami lagendirekt mot programattlagarna anges
19 §kabellagen,stycketförsta9 §annonstidfår undersändasendastning

främjaradioprogram är avsett attreklam enMedsatellitlagen. ett somavses
nyttighet.någonellertjänstavsättning annannäringsidkares envara,av en

sändnings-10genomsnitttill ibegränsad procent avärMängden annonser
intesändningsverksamhetenbedriverfår denannonstidUtanförtiden. som
in-kommersielltotillbörligt sätt ettellerbetalning ett gynnaannarsmot

satellitlagen.§och 15kabellagen8 §radiolagen,6 §tresse
annonstidunderendastföretagetTV4ochmellan attavtalet1 staten anges
med SVTavtalenbetalning. lochvederlag motreklamfår sända mot program

viktigslag. Endessafår sändainteföretagen avoch UR programattanges
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skillnad i förhållande till satellit- och kabelsändningar det förär deatt pro-
gramföretag sänder med stöd tillstånd enligt 6 § radiolagensom gäller kravav
på opartiskhet.

I förarbetena till radiolagen behandlas försäljningsprogram följande sätt
prop. 199091:149 99 f.. Föredraganden först frågans. högstaattanger om
tillåtna annonsvolym bör utifrånavgöras intresseavvägning mellan TV-en
företaget och publiken. Det publikensägs har intresseatt följa TV-ett attav

så ostört möjligt. Juprogrammen större annonsvolymen destosom är, mera
störs tittare. I TV-företagets intresse ligger få såman som att stor annons-

Ävenvolym möjligt. publiken sägs emellertid kunna ha intressesom storav
annonsvolym, eftersom ökade annonsinkomster programföretaget möj-ger
lighet påkostadesändaatt Föredraganden drar följande slutsats:program.

Enligt min mening förslaget rimligutgör kompromiss mellan deen- - -
motstående intressen finns. Det såledesbör tillräckligt medgesom attvara att
10 sändningstiden eller iprocent genomsnitt 6 minuter timme fårav per- -utgöras Jag inte någon anledning därutöverav annonser. tid förser att avsätta
direkta säljerbjudanden eller liknande. Sådana får inom denprogram rymmas
tillåtna annonstiden.

I departementspromemorian Ny lagstiftning kabelsändningar Dsom
1991:42 föreslogs fortfarandedet skulle gälla förbudatt reklam imot egen-
sändningar i kabel. Efter regeringsskiftet föreslog emellertid regeringen i
propositionen 199192:53 med förslag till lagstiftning för kabelsänd-ny
ningar reklam skulle tillåtas iatt egensändningar. Föredragandenm.m. hänvi-
sade a. 46 till det beslut hade fattats reklamreglerprop. förs. som om
marksändningar. Hon konstaterade denna reglering utgjordeatt rimligen av-
vägning mellan olika intressen. Ett särskilt skäl tänka på sådan intres-att en
seavvägning har varit den praktiskt begränsade tillgången på eterutrymme.
Enligt föredraganden skulle tillgångenäven sändningsutrymme trådnäti -
åtminstone under den tid då den föreslagna provisoriska lagstiftningen skulle
komma gälla begränsad. Deatt avvägningar gjortshade reglervara som om-
för reklam i etersänd TV skulle därför i fall för tid ha praktisk relevansvart en
för trådsändningarna. Reglerna för reklam i kabelsändningar fick därför i hu-
vudsak utformning för den marksända televisionen.samma som

frågaI reklam i satellitsänd TV prop. 199293:75 33om uttalars. rege-
ringen övervägande skäl talar föratt regler gäller föratt mark-samma som
sändningar också bör gälla för satellitsändningar.

TV-direktivet sätter minirnistandard för medlemsländemas TV-upp en
lagstiftning. Bl.a. den högsta andelen reklam i sändningarna. Medanges
reklam i direktivet kommersiella meddelanden sänds betalningavses motsom
eller liknande. Gratisreklam omfattas alltså inte direktivets reklamdefini-av
tion.
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15får omfatta högstreklamen18 procentartikeliDirektivet avattanger
enskild timme.under20högstgenomsnitt ochsändningstiden i procent en
för inrymmatill 20emellertid ökasfår attandelen procentgenomsnittligaDen

eller uthyr-försäljning, köpgällerallmänhetentillerbjudandendirekta som
Denbetalning.tillhandahållande tjänster motellerprodukterning avav

överstigafår dock inteerbjudandensådanaförsändningstidensammanlagda
dagen.timme omen

brittiskadengodkäntsSell-A-Vision harpostorderkanalenbrittiska avDen
förFöreträdareCommission.TelevisionIndependentTV-myndigheten myn-

TV-direktivetshar prövatKabelnämndenmeddelathar attdigheten omman
innehållet intedå funnitharMankanalen. atttillämpligareklamregler är

intedärförliknande ochellerbetalningsändsmeddelanden motutgör som
TV-direktivets reglerDärför skullereklamdeñnition.direktivetsomfattas av

beslutetsbrittiskadetSåvitt harbekanttillämpliga.intereklammängd varaom
TV-shopping-kanalerYtterligarei EG-organen.intedirektivenlighet prövats

fått i Stor-licensEU-länder,från andrasedermera, protesterhar trots
britannien.

domkammarrättensochbeslutKabelnämndens

reklamvisserligen utgörsändningarTV-Shopzs menfannKabelnänmden att
därförvederlagingetochverksamhet attföretagetsgällerreklamen egenatt

annonstidunder ärsändasskallvederlagreklamBestämmelsenutgår. motatt
begränsningkabellagenshellerinteDärmed gällerTV-Shop.tillämpliginte

ansåg Kabelnämn-sändningstidenDäremottiotill procent avannonsernaav
annonstidutanför ettförbudetstrider mot attverksamheten motden att

slutaföreladesFöretaget attkommersiellt intresse.otillbörligt sätt ettgynna
dettaintegodtogKammarrättenförbud. resonemang.dettabryta mot

anförde:Domstolen
såAttreklamsändningar. ärbetraktasTV-sändningarBolagets renasom

iinlagtständigtreklam ärordettittarnaframgår förklart attfallet genom
framståinteolikaexponeringenkan somsammanhangdetta varorbilden. I av

utanförreklamsändningarbolagetskanSammantagetför tittarna.omotiverad
kommersielltgynnandeotillbörligt ettmedföraannonstid inte avettanses

intresse.

Överväganden

otill-förbudetsåtolkas motdom attmåste kammarrättensmeningminEnligt
programföretaghindrarinteintressen ettkommersiellagynnandebörligt av

iförsäljningsprogramsändasatellit egenkabel ellervia attsänder renasom
inteoch detangiventydligtreklamkaraktär ärså längeregi, programmens
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sker någon sammanblandning mellan redaktionellt innehåll och reklam i själva
Försäljningsprogram dettaprogrammen. slag kan sändas utanför den kvotav

tio sändningstidenprocent förärav under annonstid.avsattsom annonser
Däremot kan inte försäljningsprogram för räkning sändas veder-annans mot
lag utanför annonstidskvoten. Eftersom satellitlagen innehåller likadanten
formulerad förbudsregel måste domen innebära försäljningkanalatt en ren

fåräven sändas i satellitsändning från Sverige.ut
De lokala kabelsändarföretagen, dvs. de lokala programföretag harsom
till fritträtt i kabelnäten, får inteutrymme alls sända reklam. Kammarrättens
fårdom därför ingen betydelse för dessa företag.

För de marksända TV-kanalerna, dvs. sändningar SVT, UR och TV4av
gäller enligt 6 § första stycket radiolagen sändningsrätten skallatt utövas
opartiskt. Kravet opartiskhet gäller emellertid inte vad sänds undersom
annonstid. De angivna reglerna i principär osanktionerade under avtalstiden,

frånbortsett programföretaget skyldigtatt är i sändning redovisa Radio-att
nämndens fällande beslut. Mycket överträdelser kan emellertid leda tillgrava

avtalen.sägeratt staten upp
En försäljningsverksamhet i de sändningarna kan inte förenas medegna

opartiskhetskravet. Kammarrättens dom innebär därför inte SVT, UR elleratt
TV4 kan börja sända säljprogram i regi utanför annonstid.egen

Kabelnämnden försäljningskanziler kan kommaatt konkurreraanser att ut
mer seriösa prograrnkanaler därför i kabelnätenatt utrymmet begränsat.är
Kabelnämnden anför också programkanaler medatt begränsat annonsut-

får svårt konkurrera reklammarknadenatt eftersomrymme reklam-en ren
kanal inte behöver kostnadernatäcka för programproduktion. Konsument-
verket framhåller försäljningskanalerna inte böratt leda till smittoeffekter

andra reklamfinansierade svenska TV-kanaler.
Vad gäller det fysiska det riktigtär kanalutrymmetutrymmet i kabelnätatt
begränsat.är Om försäljningskanalei sänds inom begränsat iett utrymme

kabelnät, antingen det sker i form vidaresåindzi satellitprogram ellerav som
egensändningar, kan möjligheterna sända andra påverkas.att Deut program

sådanai fall skulle kunna bli utkonkurreradeprogram som försäljnings-av
kanalerna antingenär satellitsändzi eller egensändningar andraprogram av
företag lokala kabelsändarföretag.än Däremot kabelföretagenär skyldiga att
bereda för SVT och TV4 och förutrymme de lokala kabelsändarföretagens
sändningar.

åOm andra sidan försäljningsprogrammen sänds i kanaler eller under
sändningstid hade varit outnyttjad, bidrar försäljningsprogram-annarssom

till täcka kostnaderna för kabelnäten.att Staten ålagtharmen skyl-nätägama
dighet sända dels de marksända TV-programmen,att ut dels frånprogram
lokala kabelsändarföretag. Däremot har inte kabel-staten sättannat styrt

valnätens av program.
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isändsTV-shopping-företagsmån utdenI som annonserett program
programföretaget. Dettillersättningföretageterläggerreklam-TV-kanalema

Även sändsinkomster. närprogramföretagetsalltså tillbidrar programmen
rimligtvis företagetsatellitkanaler bidrariprogramtidenordinarieutanför den

isändsdeFörkostnader. utprogramföretagensminskatill somprogramatt
kabelföretagen.tillersättningföretagetbetalarkabel

övriga TV-med allanaturligtviskonkurrerarFörsäljningssändningar
framgångsrikverksamhetenOm äruppmärksamhet.publikensomprogram

fåTV-företagreklamfmansieradeövrigakanmånga tittaretill sigdraroch
företag inteliknandeTV-Shop ochSå längereklamtid.för sinbetaltsämre
de reklam-medinte sättde däremotkonkurrerar annatreklamtidsäljer

postorderföretagandraKonkurrenterna ärTV-företagen.finansierade snarare
idetaljhandelneller stort.

i dagprogramföretagrimligeninnebärsmittoeffekter attför somRisken
meddessainnehåll kan komma ersättaredaktionellt attmedsänder program

satellitsänd-frågaiföreliggasådan risk kanEnförsäljningsprogram. om
beträffarinte vaddäremotkabel,iegensändningarförliksomningar, men
opartisk-grundprogramföretagdessaeftersomTV4,eller avURSVT,

ellersatellitkanalemaVarkenförsäljningsprogram.får sändaintehetskravet
varför detdygnet, ärdelsärskiltunderi dagsänder storkabelkanalema aven

utökningmedförakommerförsäljningsprogram atteventuella entroligare att
sändningstid.totalaföretagsdessaav

regleringen:föralternativfyra olikaJag ser

tillåtsmängdin i denskall räknasFörsäljningsprogram annonser som
så långt TV-satellitsändningarochtillåts kabel-iFörsäljningsprogram

medgerdirektivet
marksänd TViutsträckning äventillåts i ökadFörsäljningsprogram

ändring.Ingen4.

kammarrättenssituationdenövertygadmig genomkänner attJag somom
Somsig.hade tänktlagstiftarenvadgällande intebli denkommitdom att var
likasåvitt möjligt börregleringenjagpåpekat varagånger attflerajag anser

yttrandefrihets-ellerkonkurrens-Varkensändningsformema.olikaför de av
regi förireklarnsändningarsärbehandlaanledningnågon egenjag attskäl ser

alternativ 4ord intemed andraprogramverksamheten. Jag somän serannat
mening.egentligalternativ inågot

deli dennaförarbetenradiolagensförredogörelsenframgått ovan,Som av
iförgälldevadanledning utövernågon annonserintelagstiftaren att somfann

Sådanaliknande.ellersäljerbjudandendirektaför pro-tidallmänhet, avsätta
iReklamreglernaannonstiden.tillåtnadeninomfåskulle rymmasgram

EG:sregler.radiolagenstillhuvudsakianslutersatellitlagenochkabellagen
restriktivaupprätthållerSverigeförhinderinte merTV-direktiv attutgör
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regler för försäljningsprogram. Jag har föreslagitredan regleringen såvittatt
reklamen skall bygga marknadsrättens begrepp ochavser undantagatt

endast bör för den sändandesgöras reklam för den programverksam-egna
heten. Genom inga särregler införs föratt TV-shopping skulle vad jag upp-
fattar lagstiftarens ursprungliga avsikt kunna fullföljas.som

De skäl kan anföras försäljningsprogram utanförmot annonstid isom
marksänd TV opartiskhetskravet och bristen på sändningsutrymme har
emellertid inte bärighet i fråga kabel- eller satellitsändningar.samma om
Något opartiskhetskrav uppställs inte för dessa sändningar och brist sänd-
ningsutrymme föreligger inte, sig i kabel enligt vad jag utvecklatvare ovan,

frågaeller i satellitsändningar. Utrymme bör finnas för utvidga möjlig-om att
heterna sända försäljningsprogram. Om försäljningsprogramatt skall före-
komma i omfattning istörre kabel- och satellitsändningar saknas anledning att
behandla sänds i regi annorlunda. Enligt TV-direktivetprogram som äregen
sändningstiden för försäljningsprogram, i varje fall de sänds veder-motom
lag, maximerad till timme dag. Den totala reklamandelen får uppgå tillen per
högst 20 Mängden TV-shopping bör därför begränsasprocent. mot-
svarande föreslårJag därförsätt. hinder vadatt iutan sägsav som annars
lagen annonsmängd bör i televisionssändning där publikenom program en
erbjuds beställa eller tjänster försäljningsprogramatt sändas undervaror
högst timme dag. Den sammanlagda tiden for försäljningsprogram ochen per
övriga får uppgådock till högst 20 sändningstidenannonser procent av per
dygn. Försäljningsprogrammen alltsåbör behandlas som annonser men en
särskild mängdregel.

Mina förslag innebär försäljningsprogram skallatt den särskildaomges av
reklamsignaturen. För gäller inget opartiskhetskrav. Anledningannonser
saknas generellt begränsa försäljningsprogrammängdenatt isättannat
marksänd TV i kabel och satellit. Regeringenän har, enligt vad jag tidigare
anfört möjlighet i tillståndet begränsaatt mängden Detta börannonser. vara
tillräckligt. Regeringen dåkan i villkoren bestämma mängden säljprogram
särskilt eller bara föreskriva undantag från vad gäller sälj-som annars om

Villkoret kan också begränsas i tiden, så säljprogram baraprogram. t.ex. att
tillåts utanför bästa sändningstid. Delar lagstiftaren inte min uppfattning utan

försäljningsprogram skall inräknas iatt den tillåtsmängdanser annonser som
i marksänd TV kan i lagen vad försäljningsprogramsägsattanges som om
endast gäller kabel- och satellitsändningar. Ett alternativ direkt iärannat att
lagen frågai sändningar för vilkaatt gäller krav opartiskhet ochange om
saklighet gäller inte vad försäljningsprogram.sägssom om

Jag har här inte redovisat det femte alternativet, lämna mängden TV-att
shopping oreglerad. Som framgåttkanske min redogörelse lutar jag när-av

detta skulle lämpligast. sådanEnmast ordning skulleatt dockvara utan
ståtvekan i strid med artikel 18 i TV-direktivet. anfördaDet leder till
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få förekommareklamkanaler inte bör iellerTV-shopping-slutsatsen att rena
fortsättningen.

alltså för försäljningsprogram ijagSammanfattningsvis utrymmetattanser
tillåtas enligtnågot vad högst kan TV-ochskall utvidgasTV motsvara som

innebär skillnad intefunnit TV-direktivethärvid görsdirektivet. harJag attatt
regi.i ochmellan egen annansprogram

Annonsidentifikation15.9

det sändasskallvarje sändningefterFörslag: ochFöre av annonser
från övriga sänd-tydligt skiljersärskild signatur annonsernasomen

bestå både bild.ljud och Re-i televisionenskallSignaturenningar. av
sändningarfrån skyldighet förfår dennamedge undantaggeringen som

framgåmåste idettillstånd. Avstöd dessbedrivs med annonsenav
kortasteNågon bestämmelseden sänds.intresse angersomvems

får uppträdadet inteföreslås inte. Iannonstid personer somannonser
handlarhuvudsakligenroll iframträdandespelar omprogram somen

nyhetskommentarer.ellernyheter

identifieraskunnaskall reklamartikel 10:1TV-direktivetEnligt som
har iprogramtjänsten. Dettafrånåtskild andra delarhållasreklam och av

televi-annonstid idefinitionenåstadkommits med hjälpradiolagen avav
inleds ochtelevisionensändningstid iMed detta begreppsionen. somavses

markerar denbildsignaturljud- ochsärskild attmedavslutas somsomen
andrauppdraghuvudsakligen dettaangivna tiden gördensänder under av

fårvad8 §kompletterasBestämmelsenradiolagen.§1 somsom angerav
ljudradio ochförordning gällerMotsvarandeannonstiden.undersändas

lokalradio ochsatellitsändningar, när-kabel, itelevisionssändningar i samt
innehåll.något annorlundaföreslår bestämmelsenradio. Jag ettatt gesnu

varje sändningföre efterdet ochföreskrivasmin mening börEnligt att av
frånskiljertydligtsignatursärskildsändasskall annonsernasomenannonser

bestå både bild.ljud ochi televisionenbörSignaturensändningar.övriga av
skillnadenframgår sakligaDen motmedskallVad ovan.annonseravsessom

bådegällaföreskriftenbörtidigareliten. Liksomdockgällervad ärsom nu
medförbestämmelsen ävenföreslagna atttelevisionen. Denljudradion ochför

reklambildsignal markeraochljud- attblir skyldigtUR att ent.ex. genom
sådana, hittillsförefaller märkligtDetkursböcker. attför dessgörs egna

kanalreklamsignal ibehövaskullemeddelandengodtagna, enenomges av
fårregeringenföreslår därförfår reklam. Jagsända attövrigtinte isom
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frånmedge undantag denna skyldighet. Denna dispensmöjlighet bör endast
gälla för programföretag sänder med stöd tillstånd.regeringenssom av

Av sänds under annonstid skall enligtdet vaden annons som som nu
gäller för alla sändningsformer, framgå i intresse sändningen sker 9 §vems
första stycket radiolagen, 10 b § första stycket närradiolagen, 26 § första
stycket lokalradiolagen, första10 § stycket kabellagen 20 § förstasamt
stycket satellitlagen. Jag detta bör gälla i fortsättningen också. Detattanser

inte tillräckligt tittaren kan frånär skilja reklam redaktionelltatt material. Han
också,bör för kunna bedöma budskapet, kunna reda liggeratt vem som

bakom det. Detta inte minst frågaviktigt åsiktsannonserär i ocksåseom
199091:149 89.prop. s.

Enligt får14 § radiolagen annonstiden inte kortare minut. Be-änvara en
stämmelsen inget hur kortsäger enskilt fårannonsinslag endastettom vara,

reklamblocket skall minst minut. finns tvåDetatt skäl för regeln sevara en
199091:149 f..101 Det skälet har med annonsidentiñkationenprop. s. ena

Enligt föredraganden kangöra. enda kort svåratt för TV-en annons vara
tittama uppfatta denäven den särskildaatt reklam-som annons om omges av
signaturen. Det andra skälet reklamen bör sändas i blockär för undvikaatt att

antalet reklamavbrott blir för I propositionen hänvisas till denatt stort. euro-
peiska TV-konventionen TV-direktivet bygger påäven detta sesynsättmen
artikel 10:3. Enligt min mening innebär de relativt restriktiva regler för
reklamavbrott gäller och jag föreslår ocksåskall gälla i fortsätt-som nu som
ningen, såför avbrott begränsat regeln inteär behövs.att utrymmet att

De gällande radiolagama stadgar det i fårinte uppträdaattnu annonser
spelar framträdande roll i huvudsakligenpersoner som en program som

handlar nyheter eller nyhetskommentarer 9 § andra stycket radiolagen,om
10 b § andra stycket närradiolagen, 26 § andra lokalradiolagen,stycket 10 §
andra stycket kabellagen 20 § andra stycket satellitlagen. Bestämmelsensamt
tillkom i samband med den tredje markkanalen och motiverades i prop.
199091:149 90. Den direkta orsaken föreskriften i TV-konventionenärs.
artikel 13:4 justsäger sådana inteattsom presenterarpersoner som program
skall förekomma i Någon motsvarande bestämmelse finns inte iannonser.
TV-direktivet. Bestämmelsen kan emellertid direkt följdsägas vara en av
principen reklamidentiñkation och väl förenlig direktivet.medär Detom
finns enligt min mening skäl i fortsättningen försöka förhindraävenatt att
nyhetsbulletiner och reklaminslag förväxlas. Att bestämmelsen förenligär

ocksåmed TV-konventionen är vi inte kunnatäven ännuett argument om
ratiñcera konventionen. Föreskriften bör gälla för ljudradion.även
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Övriga ochmateriella regler reklam15.10 om annan
annonsering

fråga tillåtnahögstanärvarande gäller iförFörslag: De regler omsom
behålls i huvudsak.placeringenmängd samt av annonserannonser
skall det i börjanandraOm än angesannonser sponsras,program

huvudsakli-Programsluteteller programmet somvem sponsomav
får intenyhetskommentarernyheter ellerhandlar sponsras.omgen

någon huvudsak-får inteljudradio eller TViProgram varssponsras av
alkohol, tobakförsäljningtillverkning ellergällerverksamhetliga av

läkemedel.receptbelagdaoch
får inte sändanärradioföreningarkabelsändarföretag ochLokala re-

klam.
reklam denundantag för denreklamFrån reglerlagens görs somom

programverksamhet.för sinsändande gör egen

tillåtnafråga mängdhögstagäller iför närvarandereglerDe an-omsom
får undersändasbehållas. innebärDethuvudsakbör i att annonsernonser

televisions-klockslag. Imellan helatimmeåtta minuter underhögst enen
tio minu-till högstundantagsfall utsträckasifår tid dockdennasändning rena

tiounder högsttelevisionssändning sändasfår i procentAnnonser avter. en
mellan kl.sändningstidentiounder högstsändningstiden procentsamt av

och 24.00.18.00
i närradion begränsasannonsmängdenför börredogjortjagSom ovan

tillåtas iTV-shoppingVidare börlokalradion.beträffandesättsamma som
reklam-GenomTV-direktivetartikel 18 iutsträckning attden anger.som

såvälåsiktsreklam, kaninbegripervilketförmängden t.exannonser,anges
uppfyllda. Konven-föreskrifterTV-konventionensTV-direktivets ansessom

åsikts-från direktivet,skillnadinbegriper, till ävenreklambegrepptionens
förregler reklam-inte vi hardock strängareDirektivet hindrarreklam. att

mängden.
frågagäller iför närvarandeförprinciper för avbrottI de somannonser

föreslå innebärändring. Detskäljag intetelevisionssändningar attattserom
ochin mellanfortsättningen skalli attsättasäven programmenannonser

två antingenförutsättningar;huvudsakunder ifår avbryta programannonser
därföreställningarellerfråga ilängredet sportprogramär omatt pauserom

imellan delarplacerasellerför publiken,det attgörs pro-annonsernapauser
ocksåböranslutning till barnprogramfår iplacerasinteAtt annonsergram.

sådana ljudradionföreslå regler förNågot skälfortsättningen.igälla att ser
svårareövrigtförslutarbörjar och är attinte. Var annatjag ettett program

fastslå ljudradion.i
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De radiorättsliga författningarna närradiolagen,utom avsnitt 15.5 be-se
för närvarande reklammängdengränsar åttatill minuter. I undantagsfallrena

får denna tid utsträckas till tio minuter. I 1990912149 100prop. s. anges som
skäl till detta måste in mellanatt sättasom annonser programmen, program-
tablån vid enstaka tillfällen skulle det försvarbart åttaminutersgränsengöra att
överskreds. Detta skulle dock endast möjligt i undantagsfall. Eftersomvara
något krav skall sändas mellan inteatt uppställs förannonser programmen
ljudradion, saknas alla skäl ha motsvarande möjlighet till överskridandeatt en

åttaminutersregeln i ljudradio.av
Enligt TV-direktivet måsteartikel 17 även sponsrade kunna iden-program

tifieras. Enligt närradiolagen, lokalradiolagen, kabellagen och satellitlagen
skall före och efter Av regeringens avtal medsponsorn programmet.anges
respektive framgårprogrambolag meddelande skall lämnas iatt om sponsorn
början eller slutet bolagen får sådanalämnaprogrammet ävenattav men
meddelanden före och efter det sponsrade Medprogrammet. äratt ett program

förståsbör inte helt ellersponsrat att ett är delvisprogram som en annons
någonbekostats den bedriverän programverksamheten ellerav annan som

framställer audiovisuella verk. Eftersom sponsorsmeddelande enligtettsom
den marknadsrättsliga definition reklam jag vill dra kannyttaav som av, vara
reklam, ocksåbör sponsorsmeddelande inte inräknas i denatt till-ettanges
låtna reklammängden och intedet behöver den särskilda signa-att omges av

för Programföretaget bör, tillståndsvillkoreninteturen sägerannonser. om
något oförhindrat lämna meddelande före och efterannat, attvara ett pro-
gram.

De regler bamreklam infördes 1991 bör jag anfört be-om som som ovan
hållas. Några särskilda regler fårbarnprogram inte finns inteattom sponsras
i den radiorättsliga lagstiftningen. Däremot förbjuds sponsring av program
riktade till bam i avtalen SVT Fråganmed och TV4. dåär generelltettom
förbud barnprogram bör införas. månI den sponsringen enligtatt sponsra
marknadsrätten är reklam den ändå förbjuden. Allatt äranse som annonse-
ring emellertid inteär reklam. Varken enligt gällande ordning eller enligtnu

jagvad här har föreslagit annonsering, inte reklam, förbjudenär ärsom om
den riktar sig till bam. Ett generellt sponsringsförbud införasbör endast om

ocksådet gäller förbud annonsering inte reklam. Jag har intemot ärsom
funnit skäl förbjuda annonsering inte reklam och riktad tillatt är ärsom som
barn. Enligt förslagmitt till radio- och TV-lag kan regeringen i villkorny
föreskriva förbud sändning sponsrade barnprogram. De villkormot av som
för närvarande gäller för SVT och TV4 kan alltså ocksåföreskrivas i fort-
sättningen.

Nyhetsprogram fåroch nyhetsmagasin inte heller enligt artikelsponsras
17:3 i TV-direktivet. Det vad gäller enligt 18 § satellitlagenmotsvarar som nu
och avtalen programföretagen.med Enligt min mening det rimligär en
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organisationer inte kanfackliga eller politiskaordning att t.ex. sponsra
nyhetsprogram.

fårinteartikel 17:2 TV-programTV-direktivet föreskriver att sponsras av
försäljningverksamhet gäller tillverkning ellernågon huvudsakliga avvars

enlighet med vad den svenskaläkemedel. Ireceptbelagda ärtobak och som
ingå bland dessabör alkoholalkoholreklamuppfattningen även pro-om

enligtreklam marknadsrätten. TV-Sponsring oftadukter. är att anse som
emellertid vidare. Det krävssponsring artikel 1definitiondirektivets ärav

fårinte dessa,särskild bestämmelsedärför att sponsras avom programen
juridiska,fysiska eller personer.

Någontelevision. skyldighet begränsaendastTV-direktivet gäller rättenatt
alltså närvarande sker dettafråga vi inte. Förljudradio harsponsring itill om

sponsring för den harförUtrymmetavtalet med SVT och UR.endast i som
tillverka alkohol och tobaksälja ellerhuvudsakliga verksamhet ärsin attsom

12 § andrasådan i ljudradio begränsatreklampå förbudetgrund motav
[l978:763]stycket lagenoch 2 § andra[l993:581]tobakslagenstycket

På läkemedelsbranschensgrundalkoholdrycker.marknadsföring avavom
förreceptbelagda läkemedelfråga förreklam ärpraxis i utrymmet spons-om

ocksåsådana läkemedel begränsat.säljer eller tillverkarföretagring somav
betrakta reklam. Desponsring i principmarknadsrättenEnligt är att som
reklamidentiñkation ochtelevisionen,sponsringsförbud iförskäl talarsom

därförför ljudradion. Jaggällersmygreklam,skydd även attmot anser
televisionen.ljudradion igälla isponsring börregler for somsamma

199192:53 41får sända reklam. Ikabelsändarföretag inteLokala s.prop.
framstodmening intestatsrådet det enligt hennesföredragandeanförde att

kommersiell kanal medväljerdenrimligt attatt operera som ensomsom
också kabel-ställningen lokaltutnyttjareklamfinansiering skall kunna som

uppfattningen.delar densändarföretag. Jag
egentliga för-bildade desammanslutningarNärradioföreningar, dvs. av

får inte sända reklam.angelägenheter,för skötaeningarna att gemensamma
får vissaendast sändaföreningarföljd dessadettaLagtekniskt är attaven

föreslårinforrnationsinnehåll. Jaghuvudsakligenuppräknade avprogram,
199293:70 35.avseende seförändringar i dettainga s.prop.

reklamanvänds kommer denreklambegreppmarknadsrättensGenom att
omfattas bestäm-programverksarnhetför sinsändande gör att avegensom

lämpligt. Undantag börframstår mindrereklam. Dettamelserna somom
för den reklam denplaceringfrån reklammängd,reglerdärför etc.göras om

förVill han reklamprogramverksarnhet. göraför annatsändande singör egen
licensñnansierade före-dock gälla. Dereglernabörprogramverksamhetenän
föreslår skullevad jagenligtibland vad attsigägnar varatagen nusom

kursböckerdessUR talaroch närreklam attbetrakta t.ex. omannnons,som
företagenlicensñnansieradedeundvikapris. Förtill visstköpafinns attattatt
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skulle behöva införa särskild signatur för dessa meddelanden bör föreskri-en
möjlighet för regeringen tillståndet fråni medge undantag kravetattvas en

ljudsignatur.särskild bild- och vilken fåI utsträckning de skall reklamgöra
förstås också tillståndet.bestäms i

15.1 Annonsdiskriminering1

Jag har i avsnitt 13.7 motiverat varför bestämmelse armonsdiskrimine-en om
forring endast skall gälla de företag regeringen bestämt.som

15.12 Vad bör övervakas Granskningsnämndensom av

fårFörslag: förGranskningsnämnden radio och endastTV granska
efterlevnaden vissa regler reklam och annonsering, nämli-av om annan

åsiktsreklam,reglerna annonsidentifikation, annonsmängd,gen om an-
placering, förbud nyhetsprogram förbudmot att samtnonsers sponsra

för närradioföreningar och lokala kabelsändarföretag sända reklam.att
också på Granskningsnämnden förbudetDet ankommer övervakaatt

kommersiella intressen.otillbörligt gynnande Efterlevnadenmot av av
övervakas endast i enlighet medövriga bestämmelser marknadsrätten.

någothar redogjort för den s.k. lagstridighetsprincipJag ovan som
följd dennatillämpas Marknadsdomstolen. Som princip kan varjeen avav

ocksåregel behandlar marknadsföring i radiolagstiftningen kommasom
under Marknadsdomstolens prövning saken övervakas Gransk-även om av

någotningsnämnden för radio och eller minTV Av redogörelse iannat organ.
föregående också framgådet torde jag del de reglerhelatt att avanser en som

finns i den radiorättsliga lagstiftningen och i TV-direktivet, närmast är av
marknadsrättslig karaktär. prövningenDet därför lämpligastär görsatt av
Marknadsdomstolen. förJag Granskningsnämnden radio och TVattanser
bör ha för bestämmelser syftar till skydda upplevelsenansvaret attsom av

sådanaoch bestämmelser i första hand riktade tillärprogrammet som
Övrigaprogramföretaget. regler reklamen bör handhas det marknads-om av

rättsliga Gränsdragningen utvecklas nedan.systemet.

.Reklam läkemedelför alkohol, tobak och receptbelagda

fråga fåri television inteHär uppenbart reglerär typen attom av annonser ges
sådan något farligtutformning det till bruk är attatt uppmuntrar somen av
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sådan visserligen specifikeller dylikt. En regel kan förkonsumera vara
televisionen har konsumenträttsligt syfte Mark-ljudradion eller ettmen som
måste Radionämnden.lämpad bedömanadsdomstolen änattmeraanses vara

någonför radio och TV eller liknande nämnd.Granskningsnämnden annan
också fåri dag utanför nämndernas kompetens. Regelnregler fallerDessa

så till programföretaget.grad riktad tilli väl hög annonsören so1r1anses
alltsåför radio och TV bör inte övervaka dessaGranskningsnämnden att

följs.regler

Barnreklam

marknadsrättsligt inriktad regel.i högre gradBarnreklamförbudet är ännu en
Även149så framgår propositionen 199091 l 17fallet redanAtt är : s.av

både och programföre-får riktad tillbestämmelse annonsörendenna anses
Marknadsdomstolen kom-bedömningar behöverDe göras ärtaget. mersom

föreslår därförför radio och TV. JagGranskningsnämndengöra änpetent att
kompetensområde.utanför nämndens Det-barnreklamförbudet läggsatt

Föreskriftensponsring barnprogram.bör gälla attom annonseravsamma
bör, liksom andra regleranslutning till barnprogramskall placeras iinte om

nedan.nämnden seplacering, bevakas avannonsers

Åsiktsreklam

Åsiktsreklam ligger därför utanför Marknads-marknadsföring ochinteär
kompetensområden. BedömningarnaMarknadsdomstolensochföringslagens

och saklighet och böropartiskhetmed kravet görassammanhänger av
för radio och TV.Granskningsnämnden

annonsplaceringannonsvolym ochAnnonsidentifikation,

från redaktionellt materialavskildatydligtskallRegeln att varaannonserom
så.går emellertid längresyfte. Regelnmarknadsrättsligt änsjälvfallethar ett

Även med stöd för poli-marknadsföring.annonsering inteAll är annonser
från redaktionellaskilda dettydligtuppfattningar skallfackligaellertiska vara

åläggas något förprogramföretaget kanendastmaterialet. Det är ansvarsom
för kon-bör därför haför radio och TVGranskningsnämndendetta. ansvaret

annonsidentifikation.reglerefterlevnadtroll omavav
för kontrollbör haradio och TVGranskningsnämnden för ansvaretAtt av

jagannonsvolymplacering ochefterlevnad regler anserannonsersomav
självklart.

332



Reklam och annonseringannan

Uppgift annonsörenom

reklamAtt skall kunna identifieras sådan följer såväl marknadsrättensom av
TV-direktivet artikel 10:1. Annonsersom av kan emellertid någotvara mer

Åsiktsreklamreklam.än ligger utanför marknadsrättens sfar. Marknadsdom-
stolen bör därför handha frågor berör just reklamen medan Gransk-som
ningsnämnden bör övervaka bestämmelsens efterlevnad i övrigt.

Förbud låta vissamot att eller figurer uppträda ipersoner
annonser

Enligt gällande regler, jag föreslår skall fortsätta fårnu gälla, det isom att
inte uppträda spelar framträdandeannonser roll ipersoner som en program

handlar nyheter eller nyhetskommentarer, ellersom ellerom figurerpersoner
spelar framträdande roll i huvudsakligensom en vänder sig tillprogram som

barn år.under 12 Dessa bestämmelser har till syfte identifiera reklamenatt
sådan. De behandlar utformningensom placeringenänav annonserna snarare

dem. Det ligger därför tillnärmast handsav i första handatt att ansvaretanse
åvilar I enlighetannonsören. med de principer jag här sökt utveckla börsom
dessa frågor, vad gäller reklam, Över-handläggas hos Marknadsdomstolen.
vakningen frågai inte reklamär bör däremot ankommaom annonser som
Granskningsnämnden.

Förbud låta någonmot att tillverkar eller säljer alkohol-som
drycker m.m. sponsra program

Regeln riktar sig i praktiken till programföretaget fåroch innebära attanses ett
dem producerar alkoholdryckersponsrat fårprogram inte sändas.av som etc.

sådanEn regel bör övervakas Granskningsnämnden för radio och TV.av

Förbud mot att nyhetsprogramsponsra

Nyheter, nyhetskommentarer får inte Syftet slåär närmast vaktattsponsras.
den redaktionella självständigheten. Det regel främst fårom är en som anses

riktad till programföretaget. Regelns efterlevnad bör övervakas Gransk-av
ningsnämnden för radio och TV.
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kabelsändarföretaglokala attochnärradioföreningarFörbud för
reklamsända

med derassammanhängerfår reklamsändaintejuridiskadessaAtt personer
inte i dag kunnaFrågan torde prövashänseende.radiorättsligti avstatus

förGranskningsnämndendärför ankommabörMarknadsdomstolen. Den
TV.radio och

text-TVsökbarireklamSärskilt15.13 om

förreglerhuvudsakigällertext-TVsökbarFörslag: För somsamma
beståskall dockreklamsignaturensärskildatelevision. Denannan

Även skeskallsponsorsangivelserlöpande.ochbildenbart angesav
skallannonsmängdReglerna attbild. samtilöpande annonserom

text-TV.för sökbarintegällermellanplaceras program

fråga allövrigt iförliksomtext-TV,sökbarifråga reklam omI om
för andrareglergällatext-TV, börsökbarprogramverksamhet i somsamma

moti-detjagfall harvissaI ansettintetelevision, sägs.annatformer omav
Denreklamsignaturen.frågaitext-TV,förreglersärskildamed t.ex. omverat

Likaså angivelsenbörlöpande.ochbildbestå enbart vemavbör angesav
annonsvägranBestämmelserna samtbild.ilöpande omär angessponsorsom

det knappasteftersomtext-TVtillämpaockså svåraavbrott attärom
text-TV. Ii sökbarkallaskunnaskullenågotförekommer programsom

gårförnuftanvändning attmed suntbestämmelsernajagövrigt avattanser
text-TV.också sökbartillämpa
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16.1 Skyldigheten vidaresända marksändaatt

TV-program

Förslag: Innehavare kabelnät skall till de TV-programattav se som
sänds med stöd regeringens tillstånd kan kostnad deutanav tas emot av
boende i anslutna fastigheter. Skyldigheten gäller nårsändningarnaom
fler 10 Sådanbostäder.än skyldighet föreligger inte vidaresänd-om
ningarna endast frånTV-program marksändare frekvens underavser

GHz.l Skyldigheten omfattar inte heller sändningar sker medsom
tillståndstöd till vidaresändning.av

Om finnsdet särskilda fårskäl Radio- och TV-verket medge undan-
från skyldigheten.tag

Behovet sändningspliktav en

I mitt uppdrag värdera lagstiftningen kabelsändningar ingår föreslåatt attom
vilka regler skyldighet vidaresända vissa marksändaatt s.k.om program,

eller sändningsplikt, bör gälla i framtiden.must Det första ledet icarry som
sådan bedömning diskutera det huvudär över finns behovatten tagetom av
lagfäst sändningsplikt.en
Bakom de nuvarande reglerna sändningsplikt ligger uppfattningenom att

avseddaär och med enkel utrustningatt tas emotprogram som av var en
också skall tillgängliga för och Den kontrolleravara attvar etten. som genom

programföretagetkabelnät mellanhandutgör mellan och allmänheten skall inte
kunna hindra de bor i fåranslutna fastigheter delatt detpersoner som av som

skulle ha varit tillgängligt för dem.annars
Samtidigt innebär skyldighet för nätinnehavaren befordra vissaatten pro-

otvivelaktigt inskränkning i hans handlingsfrihet. En sändningspliktgram en
bör därför inte dågälla i andra fall den kanän befogad. Detta kan enligtanses
min mening fallet svårtdet ellerär omöjligt emotatt tavara om programmen

nätinnehavarens medverkan och det finns beaktansvärd riskutan attom en
han inte kommer medverka skyldig till det.att utan att vara

På de allra flesta platser kan marksänd ljudradio med hjälptas emot av en
vanlig Om mottagningsförhållandenasprötantenn. dåliga kan det be-är vara
hövligt fast inomhusantenn,sätta i form ledningstrådatt t.ex.upp en av en
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undantagsfall torde det nöd-iEndastspikas väggen. yttersta varauppsom
uppnå goda mottagnings-förutomhusantennerplaceradevändigt med högt att

iavseddaljudradiosändningarförhållanden för svenska ärde att tas emotsom
tillräckliga skäl föreskrivafinnsdärför det inteområdet. bedömer attJag att

ljudradio.forsändningsplikt
tillfredsställ-platservissakanMarksända TV-program emot etttas

det krävsemellertidnormalaDetenkel inomhusantenn. ärmed attande sätt en
i flerfarniljs-borFör densändaren.riktadutomhusantenn är mot somsomen

uppnå godomöjligt TV-mottag-svårt ellertypisktdärmeddet atthus är sett
för sänd-förutsättningenförstamedverkan. Denhyresvärdensning utan

sådana fall.föreligga idärförningsplikt synes
för satellit-gradgäller i högremarksänd TV ännukanDet sägas omsom

hasådana behöverkunnaFörsända ta emotatt man enprogramprogram.
råder fri siktsådant detriktasskall kunna sätt motparabolantenn attsom

möjligtundantagsfallidärför endastdettordeflerfamiljshussatelliten. I vara
utrustning.medhushåll satellitprogramenskildafor emotatt ta egen

mottagningmöjliggöraskulle kunnaför denriskendet gällerNär att som
följande be-jagskyldig till det gördettainte kommer göra attutanatt vara

dömning.
någoninte haranläggningardvs.centralantennanläggningar,Vanliga som

marksända TV-program,vidarebefordraochfunktion än emotatt taannan
har aldrigfastigheter. Detellerfastighetenskildnormalttillhör grupp avenen

centralantennanläggningar.inrättaskyldighetnågon lagstadgadfunnits att
emeller-då började byggaskabelnäten1980-talet,mittentillFram upp, varav

Centralantenn-sådana anläggningar.medutrustadeflerfamiljshusde flestatid
småhus.gruppbyggdavanliga ianläggningar ävenvar

kom-ellercentralantennanläggningar ha byggtsflestatorde deI dag om
tillgång satellitsändatillboende harpå sådant de ävenpletterats sätt pro-att

intenågon bedömerstatistik, äntillgång tillhar inte attJag mermengram.
centralantennanlägg-tillanslutnai Sverigebostäderna är10-15 procent av

satellitprogram.möjlighetningar emotatt tautan
ellerbostadsrättsföreningartillhöratorde vissaanläggningarnaAv sam-

i privat-bostadsföretag ellerallmännyttigafinns hosandramedanfälligheter
samfälligheterellerbostadsrättsföreningarfrågahyresfastigheter. Iägda om

hyres-åtminstone dedet gäller störreNärbeslutar.medlemmarnadetär som
området förhand-gällerdet privataochbåde allmännyttaninomvärdarna

påkalla förhandlingarkanvilkenlingsordningar enligt parterna gemen-om
i huset.anordningarsamma

central-befintliganågon förriskdet knappastmening finns attEnligt min
kabelnätmedavvecklas ersättaskommaantennanläggningar kan attutanatt

förhållandenavidarebedömersatellitsändningar. Jag attmottagningför av
förförutsättningartillräckligabostadsmarknaden attolika delarinom gerav
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centralantennanläggningar successivt kommer för mottagningatt anpassas
också nytillkommande marksända TV-programav avseddaär att tassom

i området. Någon anledningemot föreskriva särskildatt skyldighet atten
anpassningföreta sådan därför inte föreligga beträffandeen vanligasynes

centralantennanläggningar.
När det gäller kabelnät förutom de marksända TV-programmensom - -

också tillgång till antal satellitsändaett kanger beredvillighetenprogram, att
sända marksändaut mindre. Detta torde särskilt kunnaprogram gälla förvara
nytillkommande Följande skäl talar för så kan fallet.program. att vara

Ett kabelnät har viss teknisk överföringsfönnåga. Denna kan teoretiskten
mycket hög, till cirka 80 mångaI fallvara kabelnätenärupp emel-program.

lertid inte utrustade med förstärkare kan arbeta hela frekvensom-översom
rådet, kapaciteten vidutan cirka 30 mångastannar I kabelnätprogram. utnytt-
jas för närvarande hela den praktiskt tillgängliga kapaciteten. mångaFör nät-
innehavare kan därför räkna med krav vidaresändaattman ett ytterligareatt

visst endastett kan uppfyllas något befintligtprogram bort.om tasprogram
En sådan åtgärd kan med ovilja såvälmötas från boende från det företagsom

ligger bakom det borttagna Om dettasom harprogrammet. erbjuditsprogram
de boende avgift kommer dessutom kabelföretagetsmot intäkter minskaatt
med uteblivna avgifter. Ett ökat antal för hushållen kostnadsfria kanaler kan
dessutom minska de boendes benägenhet huvudöveratt påtaget prenumerera
kabelbolagens avgiftsbelagda utbud.

Detta deär utvidgad sändningspliktargument mot brukar anförasen som
från kabelföretagen. Det finns emellertid andraäven orsaker till åtminstoneatt
vissa kabelföretag kan sigväntas vidaresändamotsätta att marksända TV-nya
program.

Under tid har vissa företag i mediebranschen försöktsenare integrera
programförsörjning och distribution. Tanken verkar de boendeattvara som

anslutnaär till viss programdistributör i första hand skall kunnaen delta av
frånsändningar programföretag lieradeär med denna programdistribu-som

Ett led itör. strategin har varit försöka förhindraatt programföretagatt som
konkurrerar med de egna programföretagen får distribueras i de egna
kabelnäten. För företag vill arbetaett enligt sådan affärsstrategi detsom ären
naturligt sigmotsätta omfattandeatt sändningsplikt.en

Enligt min mening visar det anförda det finns beaktansvärdatt risk fören
marksända TV-programatt inte kommer befordras inya kabelnät där detatt

vidaresänds satellitprogram det inte finns skyldighet det. Där-göraom atten
för bör sändningsplikt föreligga.
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sändningspliktomfattasanläggningar börVilka av en

skyldighet förföreskrivaanledningfinns det intejag attSom nämntnyss
befordra vissacentralantennanläggningarvanliga attinnehavare program.av

sådana anläggningar. Där-därför undantasändningsplikt börReglerna om
vidaresändsfråga där detkabelnätiföreliggasändningspliktbör omemot

satellitprogram.
tillstånd förinte krävasskall detoch TV-lagradio-förslag tillmittEnligt

från jordytansändaresådana sändningarisända an-somutatt program
användaskanSådana sändningar ersätt-GHz.1frekvenservänder över som

tillanslutenfastighetOm ärsatellitprogram.kabeldistributionförning enav
fråntagitsvidaresändning emotanvänds forkabelnät somprogramavett som

föreligga.sändningspliktrnikrovågssändare bör
kanboendetill deskyldighet ta emotföreslår därför attattJag att seen

vidare-förekommerfråga där detkabelnätiskall gällaTV-programvissa om
från marksändaresådana sändsTV-program utandra änsändning somav

GHz.under 1frekvenser
endasthuvudkabellagenliksom översändningsplikten, taget,gällerdagI

idennameningEnligt min gränsärnår 100 bostäder.flerkabelnät änför som
tillanslutnaboendehävda ärinteMan kanför hög.sammanhang attdetta som

tillgång mark-få till deskäl andrastarkamindre änhar attkabelnätmindre
påstå de ärfog förhellerfinns inte attDet att an-sända somprogrammen.

mottagningordna änmöjlighetersådana har bättre atttillslutna nät egen
andra.

boendesför desörjaskyldighetenföreslår jagbakgrund attdenna attMot
storlek Avmindrebetydligt nätet.vidinträdermottagningsmöjligheter en

bostäder.till tioskallundre sättasföreslår denjag gränsenpraktiska skäl att
användasmikrovågssändningarföregående kani detSom som er-nämnts

påboende abonneraenskildaExempelvis kankabelnät.sättning för pro-
mikro-satellitprogramvidaresänderfrån företag genomett somgrammen

mikrovågssändningamabedriverdensådant fall börvågssändning. I ett som
deSkälen ärmarksändavidaresända deskyldiginte programmen.attvara

följ ande.
till-förmikrovågssändninghushåll attabonnerarenskiltOm enett

möjlighethushåll undantagslöst ha att tatorde dettasatellitprogramgång till
sigOm det rörsätt.TV-programmenmarksända annat om en-deemot

i fler-borDenormaltboendehar de antenner.villafastigheterskilda somegna
medkabelnäteller tillcentralantennanläggningartillanslutnafamiljshus ‘air

sändasskullemarksända utdeföreskrivasändningsplikt. Att att programmen
mikro-frekvenskanaler iinnebäravidareskullernikrovågssändning attiäven

isändesredananspråk för utibehövaskullevågsbandet somtas program
radiofrekvenser.medslöseriskullevilketetersändning, vara
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Jag har förståelse för kabelföretag skulle det orättvist deom ärattanse
sända de marksändatvungna att ut hushålltill väljerprogrammen attsom

påabonnera mikrovågssändningar i stället för anlita kabelföretagetsatt utbud
satellitprogram. Lösningen det problemetav emellertid inteär före-att

skriva sändningsplikt för demäven bedriver mikrovågssändningarsom utan
till kabelföretagensatt avtalatt med fastighetsägarnase täcker kostnaderna för

de sändningar kabelföretaget skyldigtär befordra.som att

Vilka bör omfattas sändningspliktprogram av en

Som jag tidigare har saknasnämnt anledning föreskriva sändningsplikt föratt
ljudradioprogram. Skälet dessaär såiatt alla fall kangottprogram tassom

med hjälp enkel utrustning iemot den mottagandes bostad. Sändningspliktav
bör därför endast frågagälla i TV-program.om

De TV-program kan komma i fråga för sändningsplikt sådanasom ären
sänds i marksändning ochut avseddaärsom med enkelatt tassom emot ut-

rustning och i det aktuella området.av var en
Program sänds frånendast satellit eller i rnikrovågssändningut frånsom

marksändare bör inte omfattas sändningsplikten. Orsaken satellit-ärav att
sändningar och mikrovågssändningarandra i varje fall dagens tekniska-
utvecklingsstadium -inte kan och med enkeltas emot utrustning.av var en

Detsamma gäller för närvarande i huvuddelen sändnings-program som av
ornrådet frånsänds marksändare, där detut villkoren för sändnings-men av
tillståndet framgår de boende i glesbygdsområdenatt skallt.ex. kunna ta emot

från satellit. Kabelnämnden har nämligen iprogrammen beslut funnit att
någon sändningsplikt inte skall områdengälla i de där endast satellitmottag-
ning möjlig beslutär 1994-01-21, dnr 15693. Jag inte detta ärattanser

Ävenrimligt. befolkningen sådanai områden bör ha möjlighetsamma som
andra delatt ta vilket i just dettaoavsett sättav programmen, programmen
område distribueras. En ändring vad föreslåsgäller därför.av som nu

Den nuvarande sändningsplikten torde endast kunna gällandegöras om
rättighetshavarna tillåter vidaresändsatt i kabelnäten kost-programmen utan
nad. En kan intenätägare tvingas brytagärna upphovsrättslagen förmot att
uppfylla villkoren i kabellagen. föreslårJag ingen ändring i det avseendet.
Sändningsplikt alltsåbör inte frågagälla i kabelföretagenom program som
endast får vidaresända de erlägger betalning.om

Program fårinte krypteras, dvs. sådana sänds med stödsom program som
regeringens tillstånd till och skall också möjligaav var atten, tas emotvara av
och För får krypteras gäller däremot någonintevar sänd-en. program som

ningsplikt. Om programföretaget vill skall befordras iatt programmet ett
fårkabelnät det komma med kabelföretagetöverens det. I det fallom som

i föregående,nämns det där marksänt omfattasett sänd-program av en
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från satellit,områden kanendasti vissaningsplikt tas emotprogrammenmen
områden satellitprogrammen,för ävensändningsplikt i dessagäller om

satellitsändningen kanskäl kodakodad. Ettskullesatellitsändningen attvara
förhindra sändningenupphovsrättsskäl vill tasnämligen attatt man avvara

utlandet.iemot
förtillåta marksändningar användsmöjlighetMitt lagförslag öppnar attatt

tid dessför-sänds eller kortsamtidigtvidaresända TV-programendastatt som
bestämmelsenför12.6. Förebilden äravsnittnågon seinnan sänts annanav

televisionspro-finländskarundradiosändningarnuvarande lagenden avom
från länder vidare-andramedgerbestämmelsen ävenatt programmengram,
sändningsplikt skall gällainteJagi Sverige.från marksändare attsänds anser

svårt omfattningenförutsedetOrsaken bl.a.sådana ärär attför attprogram.
sjusändsFinland och NorgeDanmark,iEnbart t.ex.sändningsplikten.av

normalt endastVidare kanTV-program.olika anta att programmenman
lämpligthellerskulle inteDetmindreintresserakommer omvaraatt grupper.

olika beroendeskullegrannlandsprogramkabelsändningförvillkoren varaav
isändaregrannlandet ellerfrån isändarekom enenprogrammenom

Sverige.
framgåravsnitt 6.519909l:149 se attciteradesdetAv ur prop.som

reklam-detsändningspliktenföransåg betydelsehadet attföredraganden
fråga bl.a.åtaganden igjortharmarksända TV-programmetfinansierade om

sändningarna.utbyggnadensammansättning ochprogramutbudets av
område därinom detgälla endastsändningspliktenmening börminEnligt

sändningar. Omfår bedrivatillståndsvillkorentillståndshavare enligt pro-en
alltså intesådan skyldighetområde börutanför dettakan emottasgrammen

gälla där.
vissaberoendesändningsplikten börintedäremotJag att omavvaraanser

då fleradet tillkommersituationIförinnehållsregler gäller programmen. en
behovetbedömaregeringen ettkan t.ex.TV-program attmarksända av

något villkortillgodosesprogramutbud kommer attmångsidigt utanatt om
regeltillståndshavarna. Enenskildaför de attställasbehöverdetta omupp

vissaomfattasfrågaiskall gällasändningsplikt endast avsomprogramom
syfte.sittinnehållet inte tjänaskullefrågavillkor i om

påöverenskommelserförhållande till vissaSändningspliktens
bostadsmarknaden

från harkabelforetagenkritiksändningsplikten har möttorsak tillviktigEn att
vilkafördefram endastkunna släppamed behovet att programgöraatt

hushåll.till vissagällersändningsplikten
pågälleröverenskommelserför deredogörelseframgår minSom somav

önskarintede boendemed6.5 räknaravsnitthyresmarknaden att somman
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del de marksändaänta TV-programmenannat skallav kunna komma undan
med lägre hyra de boendeän också tillgångönskaren till satellit-som

mångaI fastigheter har installerat filterprogram. i de lägenheter där deman
boende inte vill kunna del satellitprogram.ta Filtren fungerar så deav att
endast släpper igenom signaler under viss frekvens. För tekniken skallen att
fungera måste därför de nåskall alla hushåll sändas påprogram desom ut
lägre frekvenser filtren släpper igenom.som

Om innebörden sändningsplikten skulle varje nytillkommandeav attvara
skulle släppas igenom till samtliga boende,program dessaäven inteom

önskade tillgång någratill satellitprogram, skulle tillkomsten ytterligareav
sådant i princip innebäraett samtliga filter behövde bytasprogram att ut.

Vidare skulle befintliga behöva byta frekvens i kabelnätet för detprogram att
nytillkomna skulle finnas med blandprogrammet de släppsprogram som
igenom de filtren. Om ytterligare tillkommer skulleav ettnya program proce-
duren behöva upprepas.

Jag emellertid inte sändningsplikten behöver såatt långtgåen-anser ges en
de tolkning. Enligt min mening bör det tillräckligt de bor ivara om som an-
slutna fastigheter har möjlighet de aktuellaatt ta kost-emot utanprogrammen
nad för själva mottagningen. Kabelföretaget skall inte kunna krävat.ex. att
TV-tittama betalar för avkodare för kunnaatt omfat-en ta emot program som

sändningsplikt, avkodarentas avsedd beredaär dem tillgångav tillom att
även andra de omfattasän sändningsplikten. Däremot bör deprogram som av
boende tålaskyldiga de för kunnaatt att tillkommandeattvara ta emot ett—

belastas med den högre hyra eventuelltprogram för lägenhetertas utsom-
med möjlighet satellitprogram. någonOmatt boendeta inteemot vill ha möj-
lighet sådana satellitsändaatt ta tillhandahållsemot program som utan
programavgift skall han inte heller kunna kräva få del tillkommandeatt av
marksända program.

Vem bör sändningsplikten åvila

Som föregåendei detnämnts ligger för till de boende kanansvaret att att tase
omfattasemot sändningsplikt kabelföretaget, inteprogram som av en

fastighetsägaren. Denna ansvarsfördelning har historiska förklaringar. I den
kabellagstiftning årengällde l986~1991 krävdes tillstånd bl.a. försom att
vidaresända satellitprogram i kabel. Det dåtorde ha naturligt kon-ansetts att

olika förpliktelser villkor förstruera tillstånd.som
Det har givetvis aldrig varit lagstiftarens avsikt de kostnader kabel-att som

företaget har för uppfylla sändningsplikten skallatt betalas sätt änannat av
fastighetsägaren, och därmed till slut de boende. Den angivnaav ansvars-
fördelningen innebär emellertid kabelföretaget kan tvingas tillatt ökade
åtaganden företaget med säkerhet kanutan kompenseraatt sig för de kostna-
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praktiken berorrisken iden äråtaganden medför. Hurdessader storsom
utfor-och fastighetsägarna ärkabelföretagenmellanavtalengivetvis hur

made.
lämplig. Ettmindreansvarsfördelningen ärangivnahävdas denkanDet att
omfattninghurförhand bedömasvårtdet storför dettaskäl är attär att

omfattarkanskeavtalstidunderkommersändningsförpliktelsen att somen
det dessakabelföretagenåvilar ärsändningspliktenår. Så längetiotals som

visatde harantalökatförfå stå kostnadenförstår risken ett omprogramatt
ingående.avtaletsförutseende vidotillräckligt

ansvarsfördel-ändrabefogatkandetdärför atthar övervägtJag varaom
ellerfastighetsägarensåsändningsplikten mot-sättfrågai attningen om

boendeansvarig för deskullenätinnehavaren atti stället försvarande vara
omfattade.sändningspliktendemöjlighethade att somprogramse

anföras kost-skulle kunnaansvarsfördelningsådan attförmån förTill en
samtligaboende bör bärasdebefordras tillförnaden avatt programmen

tillifastighetsägarenochmotsvarande motsatsellerhyran attboende genom
skall betala.boendepåverka vad dedirektmöjlighetharnätinnehavaren att

rimligtvisantydda skullemed detansvarsfördelning i linjeförändradEn nu
erbjuda allakabelföretagetförskyldighetmed attkompletterasbehöva en

svårt ellerkunna bliskulle detAnnarsfastighetsägaren.tillberörda program
fastighets-Förskyldigheter.uppfylla sina attfastighetsägarenföromöjligt att

innefattaockså behövaförpliktelsen attskullesäkerhetrimligskulleägarna
skäliga villkor.erbjudasskallprogrammen

ansvarsfördelning.föreslå någon förändradinteemellertid valtharJag att
säkerställanågot enkeltfunnit sätt attharjag inte att pro-Orsaken är att

knap-villkor. Detskäliga ärfastighetsägarnaerbjudsverkligengrammen
kabel-tredskandeför tvingavitesföreläggandeanvända ettmöjligt attattpast
skilje-obligatoriskmedordningsådan förpliktelse. Enuppfyllaföretag att en

omständligalltförbliteorin,fungera iskulle kanske kunnadom synesmen
fall skallantal prövas.särskilti praktiken,kostsam stortoch ettom

tillskyldighetendärförföreslår jag attbakgrunden attanfördaden seMot
TV-ifrågavarandedefastigheter kanboende i anslutna emotsamtliga taatt

förfogareller överåvila den ägerskallliksom hittills annarssomprogrammen
kabelnätet.

detsändningspliktenfrånfår undantagmedgeTV-verketRadio- och om
tillämpaskanUndantagetkabellagen.stycket§ andrasärskilda 6skälfinns

för-eller itillkommerkanalomställningenunderlättaför att om en nyt.ex.
omfattning semindrefå ellerkanalermedhållande till innehavare nät avav

iinnehåll inbörmotsvarandebestämmelse tas56. En199192:53 avs.prop.
lagen.den nya
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16.2 Skyldigheten bereda plats föratt lokala kabel-
sändarföretag m.m.

Förslag: Innehavare kabelnät och den bedriver rnikrovågs-av som
sändningar skall kostnadsfritt tillhandahålla kanal för TV-sändningaren
från lokala kabelsändarföretag i varje kommun han har sådanen
anläggning. Skyldigheten gäller sändningarna nåskan flerom änav
100 bostäder. Sådan skyldighet föreligger inte vidaresändningamaom
endast TV-program från marksändare medavser lägre frekvens än
l GHz. Om det finns särskilda fårskäl Radio- och TV-verket medge

frånundantag skyldigheten. Ett förordnande lokalt kabelsändar-som
företag får återkallas i vissa fall. I övrigt föreslås inte några föränd-
ringar såvitt de lokala kabelsändarföretagen.avser

Enligt kabellagen kabeloperatöremaär skyldiga kostnadsfritt tillhanda-att
hålla kanal i kabelnätet för lokalt kabelsändarföretagsetten egensändningar

TV-program. Med lokalt kabelsändarföretagav Kabelnänmden,avses en av
efter den 1 juli 1994 Radio- och TV-verket, under högst år, förordnadtre
juridisk bildad förär bedriva lokala kabelsändningarperson attsom och som
kan låta olika intressen ochantas meningsriktningar komma till tals i sin verk-
samhet. Ett lokalt kabelsändarföretag skall i sin sändningsverksamhet sträva
efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet fåroch inte sända
reklam.

För närvarande finns lokala kabelsändarföretag 29 sändningarnaorter.
har liten omfattning. Rörliga bilder sänds typiskt någon timmesett dagper
eller några timmar i veckan. Under övrigt tid sänds endast Vid sidantext. av
de lokala kabelsändarföretagen förekommer lokala reklamñnansierade kabel-

Ävensändningar femtiotal dessaett sändningarorter. har i allmänhet liten
omfattning.

Jag har föreslåövervägt det inteatt längreatt skall föreligga någon skyl-
dighet tillhandahålla kostnadsfrittatt kanalutrymme för lokala kabelsändar-
företag. Motivet för sådan skyldighetatt skall föreligga har minskat ien
styrka sedan det har blivit möjligt bedriva kabelsändningaratt med reklam-
finansiering. Dessutom har de lokala kabelsändarföretagens sändningar liten
omfattning. ifrågasättasDet kan det skäligtär tvinga kabelföretagenattom att
avstå från sändningskanal under hela dygnet för deen lokala kabel-att ge
sändarföretagen möjlighet sända rörliga bilder någraatt under timmar varje
dag.

Skälet till jag ändå väljer föreslåatt skyldighetenatt för kabelföretagenatt
skall finnas kvar i oförändrad omfattning är statsmakterna relativt nyligen,att

dennär kabellagen beslutades, valde behållanya Jagatt detsystemet. ser som
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de lokalabedöma värdetmiginte förochstatsmakternauppgift för att aven
lokalaföljd detillbedrivassändningar kanicke-kommersiella attavsom

kabelnäten.isändningsutrymmetillförsäkradekabelsändarföretagen
lokala kabel-framförts detharbestämmelsennuvarandedenKritik mot av

Öppna går kabelopera-KritikenStockholm.ikanalen ut attsändarföretaget
medan detillhandahållandet kanal,omfattarskyldighet endast av entörernas

befordras till detfår tillsjälvakabelsändarföretagen attlokala programmense
anslutna tilldekostnadsskäl ärDärmed kommerkabelnätet.enskilda somav

få delintekabelnät,belägnaavsides attellermindre, programmen.avmer
kostnads-också skyldigakabeloperatörernaborde attföreningenEnligt vara

kabelsändarföretagenslokalaför deåtgärder krävsvidta defritt att pro-som
varjetillfram nät.skall kommagram

förslag.föreningensmedi enlighetnågon utvidgningföreslår inteJag
hur för-bedömningstatsmakternasspeglafårreglerNuvarande avanses

kabelsändarföretag bör Jaglokalaochkabeloperatörerhållandet mellan vara.
kabel-tillförskjuta balansenytterligarenågot skäldet finnsinte attattanser

nackdel.operatöremas
marksändabefordraskyldighetfrågagäller i atttill vad1 motsats omsom

påmikrovågssändningar sätt mot-bedriverbör den somTV-program som
för lokalaupplåta kanalutrymmeskyldigkabelsändningar attvarasvarar

för denbör gällareglervarförtillSkäletkabelsändarföretag. somsamma
kabeloperatören,mikrovåg för ärhjälpmedsändningardistribuerar somav

någotnormalt intemikrovågssändning annatabonnerardenatt ensom
sändningar.kabelsändarföretagensfå de lokaladelmöjlighetharsätt att av

kringgåenden.möjliggöraregler kunnaskiljaktigaskulleDessutom
kabelsändarföre-lokalasända deskyldighettilläggas utkan attDet att en

för mindreunderlättaskulle kunnamikrovågssändningaritagens program
skulleDärmedtillgångfå tillkabelnätbelägnaavlägseteller att programmen.

Öppna omfattning.få mindrekunnapekarkanalenproblemdet som
det finnsfrån skyldighetenfår undantagmedgeTV-verketRadio- och om

itillämpaskanUndantagetkabellagen.stycketandra t.ex.skäl 6 §särskilda
omfattningmindrefå ellerkanalermedförhållande till innehavare nät avav

inne-sådan bestämmelse,föreslår56. Jag199192:53 attse ens.prop.
imikrovågssändning, in lagen.isänder tasdenfattande även programsom

lokalasåvitt denågra ändringarföreslåtillnågra skälinteJag att avserser
förordnandeTV-verketsRadio- ochverksamhetkabelsändarföretagens samt

kabelsändarföretag kanlokaltförordnandeEttpunkt.dem somutom enav
reklamförbudetbrutitkabelsändarföretagetåterkallas motnärvarandeför om

införs vidavgiftsärskildföreslår jag18.4avsnitt1stycket. attandra21 § en
föreslåssådan avgiftEnreklambestämmelsernavissabrott m.m.ommot av

reklamförbudet.bryterkabelsändarföretag motlokaladetdrabba somäven
då Där-inte längre.föreliggeråterkallelsereaktionNågot behov även enav
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bör förordnande kunnaemot återkallasett sändningsverksamheten underom
tidsperiod månader inte nårtreen tillav viss miniminivå seupp avsnitten

8.9.1
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17 Tillsyn m.m.

17.1 Granskningsnämndens tillsyn

Förslag: Granskningsnämnden för radio och TV övervakar bl.a.
efterlevnaden bestämmelserna sändningamasav innehåll. Gransk-om
ningsnämnden övervakar emellertid inte vissa marknadsrättsliga be-
stämmelser och inte heller innehållet sådanai vidaresändningar som
sänds med stöd regeringens tillstånd. Förutom deav angivna undan-nu

föreslås inte någratagen ändringar i förhållande till vad kommer attsom
gälla till följd den myndighetsorganisationen.av nya

Den myndighetsorganisationen träder i kraft dennya 1juli 1994 se avsnitt
6.3. Granskningsnämnden för radio och TV skall då övervaka bestäm-att
melserna sändningamas innehåll och de villkorom regeringen har för-som

sändningstillståndetenat med efterlevs. Detta bör dock inte gälla undantags-
löst.

Enligt vad följer förslaget i avsnitt 15.12som skall Granskningsnänm-av
den inte granska efterlevnaden bestämmelserna barnreklam,av tobaks-,om
alkohol- och läkemedelsreklam, de tillhörande sponsringsförbuden eller
förbudet låta vissamot elleratt figurer uppträda i reklaminslag.personer Detta
bör framgå lagen.av

Av avsnitt 12.6 vidaresändningar framgår regeringenom att skall be-
sluta bestämmelsernaatt sändningamas innehåll, beteckningar,om reklam
och annonsering inte skall gälla för dessaannan vidaresändningar.typer av
Jag dock inte detta skall innebäraattanser Granskningsnämndenatt skall
efterhandsgranska innehållet i vidaresändningar för vilka några sådana undan-

inte har meddelats. Granskningsnämndentag bör alltså inte någoti fall ha till
uppgift granska innehållet i sådanaatt Tillståndet bedriva vidare-program. att
sändningar innebär endast vidaresändarätt någotatt någonen säntsom annan
och för. Det då tillräckligtär denneansvarar föratt sändningen.ansvarar
Detta vad i praktikenmotsvarar redan gäller till följd lagensom rund-av om
radiosändning finländska Äventelevisionsprogram.av detta bör framgå av
radio- och TV-lagen.

I likhet med vad kommer gälla till följdatt densom myndighets-av nya
organisationen skall den spelat in i enlighetett medsom lagenprogram
1991:1559 med föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefri-
hetsgrundlagens områden begäran lämna sådan inspelning till Gransk-en
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framgålagnämnda ävenbör attkostnad. Detningsnämnden nuutan av
spelas in. Se äventillskallfallvissai attsatellitentreprenörer programse

avsnitt.nästföljande

tillsynVerkets17.2

regeringentillståndÄven stödmedsänderdenFörslag: avavsom
andelhurupplysningarvissa storverket lämnabegäranskall omav

får vidareVerkethar sänts.europeiskt somm.m.ursprungprogram av
dennebedömningenförbetydelseupplysningar omin vissabegära av

föreslås intetillstånd. övrigtIsådanthar äntillståndshavare ettmer
tillgällakommervadförhållande till attiförändringarnågra somstörre

Även uppgiftervissamyndighetsorganisationen. somdenföljd nyaav
med hjälpfår registrerasregistreringssynpunktkänsliga avkan urvara

tillfalli vissaskyldighet attatt programSatellitentreprenörers seADB.
tillämpningslagen.framgåfortsättningenskall iinspelas av

avsnitt1994juli sekraft den liträdermyndighetsorganisationenDen nya
då gälla.kommerFöljande att6.3.

till Radio-redovisaprogramföretagskallsatellitlagenochradiolagenEnligt
europeisktvaritdel ursprunghurTV-verket avsomoch stor programmenav

satellitlagen.§och 7radiolagen§7 a
upplysningarlämnadessutomprogramföretagetskallsatellitlagenEnligt

finansieratsprogramtjänstenvilket sättärföretagets samtägarevemom
upplysningar ärlämnasatellitentreprenören vem somskall omVidare8 §.

deellerdenadress,och dennes namnet program-uppdragsgivarehans
9 §satellit skertillsändningenoch hursänderuppdragsgivarentjänster som

10 §.spelastillfalli vissa att programmenävensamt se
uppmaningtillståndshavareframgår slutligen attlokalradiolagen enAv

företagiandelarelleraktierinnehavsittuppgifterskall lämnaverket avomav
medträffathan haravtalochlokalradiotillstånd sända somhar omattsom

uppmaningocksåskalltillståndshavareföretag ärEttföretag.sådant som
företagetandelar iaktier ellerinnehavsådanauppgifterlämnaverket avomav

före-inflytande ibestämmandeharnågon ettinnebäravtaloch att ensamsom
bedömningverketsförbetydelseuppgifter har omSådana av§.29taget

tillståndsinnehavarenanledningmedsketillstånd skall attåterkallelse avav
tillstånd.flerahar

med1991:1559lagenmedenlighetiinspelathar ettDen programsom
yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningensföreskrifter
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områden skall begäran lämna sådan inspelning tillen verket kostnadutan
14 § närradiolagen, 23 § kabellagen och 31 § lokalradiolagen.

Samtliga bestämmelser ha relativt nyligen i kraft.trätt Det finns därför inte
någon anledning frångå vadatt gäller, och vadsom kommer gälla tillsom att
följd den myndighetsorganisationen,av nya någrai fåutom avseenden.

Den sänder med stödsom regeringens tillståndav skall ha skyldig-samma
het satellitprogramföretagsom lämna sådanaatt upplysningar till verket som

i 8 § satellitlagen. Jag harianges avsnitt 12.7 föreslagit ingen skallatt mer
än tillståndett regeringen. Har så skettav skall det tillståndet kunnasenare
återkallas enligt vad följer. Verket bör därförsom ha motsvarande befogenhet

enligt lokalradiolagensom begära inatt upplysningar vikt för denna be-av
dömning.

Jag inte det nödvändigtatt äranser kompletteraatt rapporteringsskyldig-
heten andel europeisktom program av med upplysningspliktursprung en om

den ellernamnet de programtjänster satellitentreprenörenssom uppdrags-
givare sänder enligt 9 § 2 satellitlagen.

Verket bör ha möjlighet föra inatt uppgifter andel europeiskaom program,
ägarandelar, finansiering och liknande i ADB-register.ett Detta i principär
redan möjligt i dag enligt 5 § satellitlagen se även avsnitt 12.5 om
anmälningsplikt.

Det bör tillämpningslagen framgåav även satellitentreprenöreratt i vissa
fall skall till spelasatt in.se Dettaprogram överensstämmer med vad som nugäller enligt satellitlagen.

17.3 Censurförbudet

Gällande ordning

Enligt l kap. 3 § första stycket YGL får myndighet elleren allmäntannat
inte ställa krav förhandsgranskningorgan radioprogram eller meddelaav

föreskrifter åtgärder hindrarom offentliggörandetsom påettav program
grund dess innehåll. YGL:sav censurförbud och förbud andra hindrandemot
åtgärder 1 kap. 2 § TF.mot Bestämmelsensvarar såledesär tillämplig oavsett

det frågaär föreskrifterom om rör kommersiellsom rent reklam eller upp-
hovsrättsliga frågor jfr 1 kap. 12 § YGL.

En i huvudsak motsvarande bestämmelse finns i nuvarande 19 § första
stycket radiolagen. YGL:s förbud mot är emellertid någotcensur snävare än
radiolagens. Radiolagen omfattar även andra radiosändningar sådanaän som
riktas direkt till allmänheten jfr 1 § radiolagen och 1 kap. 6 § första stycket
YGL. Utöver denna skillnad i tillämpningsområdet har det även ansetts att
radiolagens censurförbud hinderutgör vitesföreläggandenmot beträffande
otillbörlig reklam se 199091:149 59. Bestämmelsenprop. innehållers. där-
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med vissamarknadsföringslagen, lagentillhänvisningstycketfemtefor i en
ochtobakslagenalkoholdrycker,marknadsföring pro-bestämmelser avom

vites-hinderutgörabestämmelsen motansettsharVidareduktsäkerhetslagen.
i im-intrång upphovsrättifortsattförbudinnebär motförelägganden som

radiolagenEnligtf..46122199394:lagstiftning sematerialrättslig s.prop.
följa be-vitevidprogramföretag attföreläggaRadionämndenfår numera
§. l17åsiktsreklamochbarn-förhuden mo-abl.a. motstämmelserna om

ochi YGLcensurförbudet attendastpåminnsvitesbestämmelsentill omtiven
föreläggandetformuleringenmedsåledes bör avRadionänmden varsamvara

prop.vissasändandetförbjuder programdärigenominte avså att man
29.199192:78 s.

tillkomstradiolagenssedanfunnitsharcensurbestämmelseRadiolagens
efter detdärberättigande ävenhaft sittharff. och331966: 149se s.prop.

radiolagensnämligenomfattartidigare nämntskraft. Somträdde iYGLatt
enskildamellanmeddelandentrådsändaochradio-bestämmelse även t.ex.

förhållandetoch detlagstiftningenradiorättsligaÖversynen denavpersoner.
medförtillkommit atttelelagen censur-radiokommunikationslagen samtatt

blickpunkten.ikommerradiolageni nyttbestämmelsen

censurbestämmelseradiolagensBehövs

ochradio-i deninteinförscensurförbud nyaRadiolagensFörslag:
ochradiokommunikationförbudet rördelDenTV-lagen. somav

telela-respektiveradiokommunikationslagenin iförstelemeddelanden
censurbestämmelseradiolagensnuvarandeÖvrigt innehåll i dengen.

YGL.enligtgällerredanvadmotsvarar som

skallbl.a.TV-lagenochradio-föreslagit om-föregående attdetiharJag
televisions-ochljudradio-består i sättaverksamhet att sammanfatta som

före-vidareharJagallmänheten.tilldemlåta sändaellersändaochprogram
trådsändningarförgällaskall omendast genomprincipilagenslagit att

gällerYGLi ävenCensurbestämrnelsenbostäder.100når fler änsändningen
tele-ljudradio,Medbostäder.100når fler änintetrådsändningarför som
till-YGL. Lagensidetsammahärallmänhet somochvision, menasprogram

YGL.lämpningsområde täcks av
någondärför inteskullelagenföreslagnai dencensurbestämmelseEn

skallföreslås intelagdendärförJag attbetydelse. som nusjälvständig anser
radiolagen.§19nuvarandedenliknandebestämmelsenågonha

sänd-ävennämntsskyddarcensurbestämmelse nysssomRadiolagens
kvar.finnasskydd börDettaYGL.omfattasinteningar avsom
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Bestämmelser sändningar andra meddelandenom deav än föreslåssom nu
omfattas radio- och TV-lagen finns iav radiokommunikationslagen och tele-
lagen.

Radiokommunikationslagen omfattar radiokommunikation. Med detta be-
överföring, utsändninggrepp ellermenas mottagning tecken, signaler,av

skrift, bilder, ljud eller meddelande varje slag med hjälp radiovågorav av
2 §. Med radiovågor elektromagnetiska vågormenas med lägre frekvens än
3 000 GHz utbreder sig särskiltsom utan anordnad ledare 2 §. Dessa
begrepp täcker dock inte helt radiolagens begrepp radiosändning. Enligt
radiolagens förarbeten skall begreppet radiosändning omfatta allaanses
former meddelanden, vari innefattas bl.a.av radarsändning prop. 1966:149

35. Enligt radiokommunikationslagenss. förarbeten dockär radar inte
vanligtvis radiokommunikationatt anse prop.som 199293:20O 317. Förs.

radaranvändning, såsomatt övervaknings-,t.ex. lokaliserings- och mätradar,
inte skulle komma falla utanför radiokommunikationslagensatt tillämpnings-
område infördes begreppetäven radiobestämning. Med detta bestäm-menas
ning position, hastighet eller andra känneteckenav hos föremålett med led-
ning radiovågornas utbredningsegenskaperav 2 §.

Det kan knappast ursprungligen ha varit tanken förbudetatt mot censur
skalläven gälla for innehållet im.m. radarsändning. Något sådant behoven

föreligger inte heller Jag föreslår censurförbudetnu. att och förbudet mot
andra hindrande åtgärder uttrycks i radiokommunikationslagen med hjälp
endast begreppet radiokommunikation.av

Ett motsvarande tillägg bör i telelagen.göras Av l § telelagen framgår att
med telemeddelande ljud, bild, data ellertext, informationavses i övrigt som
förmedlas med hjälp radio eller ljus eller elektromagnetiskaav genom sväng-
ningar utnyttjar särskilt anordnad ledare. Någonsom betydande skillnadmer

begreppet trådsändningmot i radiolagen torde inte finnas. Jag föreslår att
censurförbudet och förbudet andra hindrande åtgärdermot uttrycks i telelagen
med hjälp begreppet telemeddelande.av

Vissa undantag från censurbestämmelsema bör dock i vissa fall kunna
igöras lag. Av 3 kap. 7 § YGL framgår det i fårlagatt meddelas föreskrifter

med syfte förebygga spridningatt radioprogram kartor, ritningargenom av
eller bilder återger Sverige helt eller delvissom innehålleroch upplysningar

betydelse för rikets försvar. Av 30av § lagent.ex. 1974:203 krirninal-om
vård i anstalt framgår intagna i vissa fallatt kan förvägras telefonsamtal. Det
bör därför censurbestämmelsema framgå denav såvidagäller,att inteannat
följer lag.av
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18 Reaktioner

18.1 Utgångspunkter

Jag kommer i det följande talaatt reaktioner. Dennaom används härterm som
samlingsbeteckning på sådanaen förfaranden kan bli följdensom attav en

bestämmelse överträds eller förhindra fortsattaattsom avser överträdelser.
Som exempel på reaktioner kan nämnas klandrande beslut nänmd, före-av
lägganden med eller viten, avgifter,utan sändningsförbud, återkallelse av

Äventillstånd straff. densamt i YGL förekommande ingripandentermen
kommer användas här.att

De utgångspunkter bör beaktas isom principmotsvarar utgångspunkterde
gäller för lagförslaget i dess helhet.som Vid bedömningen fråganav om en

reaktion skall införas eller såoch i fall vilken, bör särskild hänsyn till:tas

TV-direktivet,-
behovet,-
YGL,-
radiokommunikationslagen och marknadsföringslagen,-
teknikneutraliteten, samt-
effektiviteten.—

Jag kommer i respektiveatt avsnitt redogöra för det inhemska behovet
TV-direktivetssamt krav på reaktioner finnsatt vissamot överträdelser. Det

kan redan nämnas TV-direktivetatt intenu anvisar vilka reaktioner som en
medlemsstat skall fåreller införa utom i artikel 2:2. Som exempel kan
nämnas det i artikel 22att endast medlemsländernaatt skallanges vidta
lämpliga åtgärder för säkerställaatt TV-sändningarnaatt inte visstär av
skadligt innehåll.

Kommersiell reklam, åsiktsannonsering förutsättningarsamt och villkor
för sponsring faller i viktiga hänseenden utanför det yttrandefrihetsrättsliga
skyddet se 1 kap. 12 § YGL. Såvitt gäller sändningsinnehållet i övrigt be-

YGL pågränsar olika ingripandemöjlighetema.sätt De viktigaste begräns-
ningarna återfinns i följande bestämmelser.

Censurförbudet och förbudet andra hindrande åtgärdermot 1 kap. 3- §
Exklusivitetsgrundsatsen 1 kap. 4 §-
Bestämmelsen det redaktionella oberoendetom 3 kap. 4 §-
Bestämmelsen utgivarens 4 kap.ensamrätt 3om §-
Hänvisningarna i YGL till bl.a. proportionalitetsprincipen i RF 3 kap.- 3 §
och 7 kap. 6 §
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och förbudetförhandsgranskningförbudinnebärCensurförbudet motett
myndighetertillåtet förinte attdetåtgärder innebär ärhindrande attandramot

innehållet.väntadedetgrundoffentliggörandethindra ett avprogramav
sändningar-på grundingripandeninnebärExklusivitetsgrundsatsen att av

Ingripandemöjlighetemagrundlagen.stödfår medskeinnehåll endast avnas
missbrukyttrandefrihetsbrottfråga samtärberoende omvarierar omom

anled-medIngripandeninte.trådsändning elleriskettyttrandefriheten enav
vålds-barnpornografi, olagasändningyttrandefrihetsbrott, t.ex.ning avav

§kap. 1grundlagen 5enligtfår skefolkgrupp,och hetsskildring mot
utbudtrådsändningfortsatt ettingripanden skefårLikaledes mot avYGL.

eller hetsbilderpornograñska motvåldsframställningar,inriktassom
får inte skedockIngripandenYGL.stycketandra om§kap. 13folkgrupp

§ YGL.kap. 3proportionalitetsprincip 3RF:sbl.a.stridaskullede mot
§kap. 4enligt 7nämndefterhandsgranskningtillmedgivandeYGL:s av

sändningartrådlösabedrivaRättensändningar. avtrådlösa attendastomfattar
tillståndföreskrifterinnehållerlagfår regleras omradioprogram somgenom

IngripandenYGL.stycket mot§ första23 kap.sändaförvillkoroch att
proportionalitetbl.a.bestämmelserRF:sbegränsas omsändningsrätten av

efterhandsgranskanämndmöjligt för attnämnts6 §. Det är7 kap. nysssom
kritiserandefällande ellerfriande,ochsändningtrådlösinnehållet i genomen

får föreläggavidareNämndensändning.sådaniinslagbedömauttalanden en
offent-ellerbestämmelseviss attföljavitevidsändande äventyr enden att av

beslut.fällandedessliggöra
4 § begränsaskap.7§§l-2kap.enligt 3 samtIngripandemöjlighetema

§ RF.och 13styckenafemteandra12 §kap.i 2vad sägssåledes somav -
får endastbegränsningar görashuvudsakiinnebär atti RFBestämmelserna

samhälle,demokratiskt attigodtagbartändamål ettärtillgodoseför somatt
denhotoch inte motsyftet utgöratill ettproportionstå iskallbegränsningen
reli-politisk,grundfår enbartinteden görasåsiktsbildningen, avfria att

endastfårbegränsning görasåskådning och omattellerkulturellgiös, annan
uttryckligenskälviktigaSåsomföranleder det.skäl angesviktigasärskilt

enskildssäkerhet,ordning ochallmänfolkförsörjningen,säkerhet,rikets
Vidbrott.beivrandetochförebyggandethelgd,privatlivets avanseende, samt

bl.a.anledningfår medgörasbegränsningar avvilkabedömandet somav
yttrandefrihetmöjligavidasteviktenbeaktassärskiltskallskäl avdessa senare

kul-ochvetenskapligafackliga,religiösa,politiska,iinfonnationsfrihetoch
angelägenheter.turella

detbestämmelsernaslutligenbegränsas omIngripandemöjlighetema av
förstnämnda be-denAvensamrätt.utgivarensochoberoendetredaktionella

utgiva-skallden utsesänderframgår den somstämmelsen programatt som
allmännaDetiförekommaskallvadsjälvständigt programmen.avgörre som

visstsändasändande etttvinga denfår inte att program.annonsörereller t.ex.
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Bestämmelsen inte någonutgör begränsning i de befogenheter tillkom-som
utgivaren själv bestämma innehålletatt över i sändningen.mer Detta betyder

ingripanden syftar till tvingaatt den sändandeatt eller utgivarensom att t.ex.
sända nämnds fällande beslut angående beriktigande, införa viss ellerannons

sända vissa myndighetsmeddelanden gåratt inte förena med grundlagen.att
Jag har redan inledningsvis påpekat vikten lagen utformas så teknik-attav

neutralt möjligt. Den enskilde TV-tittaren kanske omedvetenärsom om
vilken teknik vid överföringenanvänts och såäven inte falletsom är tordeom
han uppfatta det egendomligt hårdare regler skall gälla förattsom program
enbart därför de kanske befordras trådlöstatt viss frekvens. Detta skulle i
sin kunna medföra respekten förtur regelverket minskas.att En lag görsom
åtskillnad mellan olika former sändningsteknik kan vidare, i framtid därav en

mellan olikagränserna tekniker alltmer suddas bli svår tillämpa. Dettaut, att
fåkan till följd lagen måste ändras.att snart

Reaktionema bör vidare effektiva. Förfarandet bör snabbt ochvara
reaktionen bör naturligen avhållandeverka för den brytaöverväger attsom

bestämmelsema. Det bör intemot ekonomiskt lönsamtt.ex. brytaattvara mot
lagens bestämmelser reklamom m.m.

Slutligen bör beaktas bestämmelsernaäven i bl.a. radiokommunikations-
lagen och marknadsföringslagen enligt vad följer.som

18.2 Uttalanden nämndav

Radionärrmden får enligt gällande radiolag och avtal i sina beslut fria, kri-nu
tisera eller falla eller prograrninslag. Radionämndensett uttalandenprogram
redovisas i skriften Radionärnnden anser.... Ett klandrande beslut denär
rnildaste formen reaktion överträdelse regel. innebärDet endastav en av en

myndighet någonuttalandeatt gör harett överträttatt regelen om etten
visst enligt myndighetenssätt uppfattning.

sådanEn reaktion frågahar, i trådlösa sändningar, sitt grundlagsstöd iom
7 kap. 4 § YGL. Däremot medger inte sådanYGL efterhandsgranskningen

trådsändningar. Som tidigare framgått tillåter YGL emellertid efter-av en
handsgranskning frågai kommersiell åsiktsannonseringreklam, ochom
sponsring kap.1 12 § YGL.

Reaktionen har hittills fungerat väl. Jag därför den nämnden,attanser nya
Granskningsnämnden för radio och TV, bör ha innehålletgranskarätt iatt
sändningarna och uttala sin mening med anledningatt denna granskning.av
Granskningsnämnden får emellertid granska trådsändningarnas innehåll med
avseende endast bestämmelserna otillbörligt kommersiellt gynnande,om
reklam och annonsering. Anledningen till detta YGL inte medgerärannan att

ingripande sker i andra fall dessaatt nästföljandeän se avsnitt om en even-
tuell grundlagsändring. Som jag tidigare anfört bör nämnden inte övervaka
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programinnehållet skall över-bestämmelsersådanaefterlevnaden somomav
medskersändningarheller börmarknadsföringslagen. Inte somenligtvakas

nämnden.granskasvidaresändningtillstånd tillregeringens avstöd av

beslutfällandenämndsOffentliggöranden18.3 av

åläggafår denTVradio ochförGranskningsnämnden somFörslag:
nämndenbeslutoffentliggöralämpligt ettsätt avsänder attprogram

bestäm-ellervillkorvissa motbrutitsändande har motdenvilketenligt
Endastmed vite.får förenasFöreläggandetberiktigande.melsen om

vites-nämndenför ävenmöjligtdet attblirskergrundlagsändringom
fällandeoffentliggöratråd ettsänder attdenförelägga genomsom

lämpligt sätt.beriktigandebeslut om

Trådlösa sändningar

stödmedsänderföretagskall deavtal av rege-ochgällande rätt somEnligt
jag tidi-Sombeslut.fallandeRadionämndensförtillstånd redogöraringens

vadenligttillfredsställandefungerathittillsordningdennaharkonstateratgare
föreslårJagkap. att samt-praxis,Radionämndensframgårbl.a. seavsom

reklamendem rörföreskriva,fårregeringen utom somvillkordeliga som
offentliggörande.reaktionenomfattasprogrambolag, börägandet avoch av

avgiftsärskildställetibörreklamavseendevillkor engällerVad m.m.
villkoretöverträdelservidIngripanden18.4.avsnittfråga avseikomma

utgiva-YGLibestämmelsengrundkan,annonsdiskriminering omavom
offentliggöran-på änske sättintedock annat genomensamrätt m.m.,rens

ägandetvillkoretväsentligenprogrambolaget mot avomBryterdeplikten.
18.9.avsnittske seåterkallelse kunnabördetta

infördesberiktigandeTV-direktiveti enartikel 23uppfylla omFör att
på lämpligtprogrambolagetåligger attdetsatellitlagenibestämmelse attom

beriktigande.avseendebeslutfällandeKabelnämndensoffentliggörasätt
fårinteföreläggandetförtydligandetmed attkompletteratsBestämmelsen har

sänderföretagetimåste skeoffentliggörandet ett somprograminnebära att
vilkenvälja ifrittprogramföretagetstår attdetEftersomsatellitlagen.27 §

satellitlagensinkräktaroffentlighetredogörelsenvillföretagetform ge
innehållet iöverbestämmaensamrättutgivarens attintebestämmelse

med vite. Rege-får förenasFöreläggandetYGL.§34 kap.sändningen
publicis-godförreglernadetlagstiftningsärendeti attkonstaterade avringen

åsyf-denså hardetpublicerasskalltillrättaläggande attföljersedtisk ettatt
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tade effekten prop. 199293:75 30. Lagrådet kritiserade denna lösnings.
enligt följande a. 31:prop. s.

EG-direktivet kräver inte uttryckligen beriktigandet sker iatt TV-pro-
fårDet dock ligga i sakens sågrammen. bör ske inteanses natur att annatom

och detsägs alltsåtalar för ocksåmesta direktivetatt har denna utgångspunkt.
Regeringen uttalar i sammanhanget reglerna för god publicistiskatt sedav
följer tillrättaläggande skallatt ett publiceras så det åsyftadehar den effek-att

och vidare offentliggörandetten skallatt ske sådant desssätt sprid-ett att
stårning i rimlig proportion till den spridning den felaktiga uppgiftensom

hade och det har geografisk anknytningatt till det kränkta subjektet.en Dessa
uttalanden framstår i föroch sig rimliga ändrar inte det förhållan-som men
det det inte finns någon möjlighetatt framtvinga offentliggörandeatt ett av
beriktigandet i det mediet, någon möjlighet föreskriva dettaegna finnsmen att

inte.sagtsom
Slutsatsen det anförda blir med den nuvarandeatt grundlagsregleringenav

till beriktiganderätten kan ha begränsat värde. Lagrådet ifrågasättaett vill om
inte yttrandefrihetsgrundlagen bör ändras så det blir möjligt foratt Kabel-
nämnden besluta beriktigandeatt skall ske iatt ett företagetett program som

sådansänder. En ordning ocksåär i direktivets anda.mera

Regeringen anförde Radiolagsutredningen fåatt torde anledning åter-att
komma till reglerna beriktigande i sitt arbete med radiolag ochom atten ny

dåden får anledning ytterligare överväga reglemasatt förenlighet med YGL
a. 32.prop. s.

Sedan i årfall 1912 fråganharvart införandet genmäles- ochom av en
beriktiganderätt diskuterats. Jag har utförligt redogjort för dessa övervägan-
den i avsnitt 7.3. I de flesta fall har kommit fram till grundlagen inteman att
skall ändras eftersom något behovstörre lagstadgad genmälesrätt ellerav en
beriktiganderätt inte förelegat de organisatoriskasamt att och lagtekniska
svårigheterna dessutom varit for stora.

Jag den osäkerhet kanatt finnas frågaianser bestämmelsensom om upp-
fyller TV-direktivet inte tillräckligautgör skäl för grundlagsändring meden
hänsyn till de betänkligheter och problem sådan vålla.skulle Deten rent
inhemska behovet sådan reglering torde vidare inte särskiltav en stort.vara
Som regeringen redan konstaterat följer det reglerna för god publicistiskav
sed tillrättaläggande skall publicerasatt ett så det åsyftadehar den effekten.att

sådantEtt frivilligt tillrättaläggande har förmodligen också effektstörre än ett
den sändande tvingats införa.som

Jag inte det finns något behovatt införa till beriktigandeanser att rättav en
mediet.i det De grundläggande principerna i 3 kap. §4 och 4 kap.egna 3 §

YGL det redaktionella oberoendet och utgivarens såledesom börensamrätt
inte inskränkas. TV-direktivet för närvarande Om dennaöver. översynses
leder till resultat bör naturligtvis denna ståndpunktmotsatt omprövas.

föreslårJag bestämmelse offentliggörandeatt nämnds fallandeen om av
beslut, motsvarande den finns i satellitlagen, skall in i densom tasnu nya
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innehållet sändningar skeri degälla förbörBestämmelsenlagen. som
bestämmelsenföreslagnatråd omfatta bl.a. denochänsätt omannat genom

beriktiganden.

Trådsändningar

reaktionYGL dennainteanfört medgerinledningsvisvad jag attEnligt
föreskriverTV-direktivetArtikel 23 itrådsändningama.frågaianvänds om

beriktigandeunderkasta tvistermöjligtskalldetemellertid att omatt vara
trådsändningar.förgällerArtikelnprövning. ävenrättslig

gällandekanEG här göradet diskuterasanfört kantidigarejagSom om
Kabel-trådlösa sändningarna.deförregleringskäl förstarka somsamma

gränsöverskridanderikstäckande ellerlikavarkennämligensändningarna är
kabelkanalemaexempel kantelevisionen. Som nämnastrådlösa attdensom

dessa kanalerstorstadsregionema. Avsig till6 riktaroch TVTV 21,Z-TV,
l.avsnitt20-tal senår Z-TV orterettt.ex.

något inhemskthellerinteanfört finns det störreockså tidigarejagSom
frågoretiskaanförtavsnitt 14.1isådan Jag harreglering. attbehov omav en

frågorsådanastället börI prövasregleras i lag.sändningsinnehållet börinte
finnsregleringbehovvisstEttfrivilligaförinom avarrangemang.ramen

vikt förnämligenkapitel detdettainledningen till ärianförtjagdock. Som av
så teknikneu-reaktionsbestänrmelsemabestånd ärochefterlevnadlagens att

möjligt.trala som
nödvändigt. DetÄndringar absolutdettaendast ske ärböri YGL om

tillräckligtintelagstiftning i sigteknikneutral är ettinhemska behovet enav
torde knap-befogad. EGYGL skalländring iför att ansesargumenttungt en
därför intereglering sker. Jag ämnarnågot intresseheller ha större attpast av

grundlagsändring.någonföreslå
sådetta i fallkräverskall skeregleringEGvisa sigSkulle det attatt anser

kap. §stycket och 7 4andrakap. l §skulle 3Möjligengrundlagsändring.en
trådsändaefterhandsgranskningomfattatillutsträckas ävenYGL kunna avatt

då förslagsvisskulleberiktigandeplikten. YGLavseendemedTV-program
nämndensoffentliggöravitevidföreladessändandemedge den attäven att

lämpligtbeslutfällande sätt.
avseendebeslutnämnds fällandeoffentliggörandeföreslår alltsåJag att av
iuppgifter lämnatsfelaktigagälla för ettskallendastberiktigande pro-som

tråd.på änsättsänts annat genomsomgram
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Förelägganden vid vite

föreläggande offentliggörandeEtt bör, i likhet med vad fallet iärom som nu
satellitlagen, kunna förenas med vite. Vitet förmåsyftar endast till att pro-
gramföretaget lämpligt offentliggöra Granskningsnänmdenssätt fällan-att
de beslut. Ett hot vite har här avhållandeknappast påinverkan denom en
ansvarige sända kontroversiella vidare avsnittse 18.7. Inteatt program
heller kommer vitesingripandet i konflikt med bestämmelserna det redak-om
tionella oberoendet, utgivarens eller censurförbudet enligt vadensamrätt som

framgår kapitlets inledande avsnitt.närmare av

18.4 Reklam särskild avgiftm.m. en-

Förslag: vissa fallDen i bryter bestämmelser eller villkormotsom om
reklam skall efter beslut domstol talan Gransknings-m.m. av av
nämnden for radio och TV betala särskild avgift. Avgiften tillfalleren
staten.

ineffektivaNuvarande reaktioner är

skerEn mängd de överträdelser gäller bestämmelserna reklamstor somav om
några årAnledningen till detta kan det sedan endast tillåtetvaritattvaram.m.

därförsända reklam och programföretagen osäkra vilkaäratt attm.m.
bestämmelser gäller och hur de skall tillämpas. Ekonomiska motiv kansom
tänkas kanske troligare anledning.ochvara en annan

vitesföreläggandenBestämmelser finns i radiolagen, närradiolagen,om
lokalradiolagen, kabellagen och satellitlagen. möjlighetenI samband med att
till vitesförelägganden infördes i radiolagen anförde departementschefen
följande prop. 199192:78 19:s.

Enligt min mening de nuvarande sanktionema tillräckliga förinteär att
skall kunna säker respekten för bestämmelsergällande skallattman vara

upprätthållas tillåtetdet blir sända reklam vederlag. Skyldighetennär att mot
för prograrnföretaget i sändning redogöra för radionänmdens fällandeatt

avhållandebeslut torde inte verka företaget kan ekono-göra storaensam om
vinster bryta så åtgärdmiska bestämmelserna. drastisktEnatt mot attsom

avtalet knappast tillgripaskan i situationer.säga änannat extremaupp
Vad enligt min mening behövs möjlighet motverka värdet förär attsom en

företaget överträda reglerna regelbrotten ekonomisktgöraatt attav genom
olönsamma. Viten sanktion har denna egenskap. Ett vitesbeloppär en som

så det kan följaskall bestämmas den det gäller kommer detatt antas att att
föreläggande förenat med vitet. Ett programföretag finnerär attsom som upp-
repade överträdelser reglerna leder till ekonomisk belastning mot-av en som
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avstå fråndärför fortsattakommeröverstiger intäkten över-eller attsvarar
trädelser.

reaktion överträdelseVitesföreläggandet fungerar dels mot en avsom en
vitet dömasvarning för kandels över-bestämmelse och att ut omsom enen

fungeradock främst till syfteVitesföreläggandet harträdelsen attupprepas.
påtryckningsmedel förtas dockdettapåtryckningsmedel. Styrkanett avsom

föremålutdömande blisåväl vitets kanföreläggandettill del attstor somav
någondessförinnan inte hainstanser ochrespektive fyraiför treprocess

handlingsnorm.betydelseavgörande som
för närvarande tili kammar-överklagasföreläggandebeslutNämndens om

Domstolsutredningen utreder emeller-Regeringsrätten.därefter tillochrätten
i samtligaförsta domstolsinstansenskall denfrågan länsrättintetid varaom

funktion. Själva föreläggandet kandennai dag harinåltyper kammarrättendär
diskussionendockföremål i fyra instanser seför prövningså blii fall om
f..199394: 133 33prövningstillstånd ii kammarrätten s.prop.

föreläggandet, dess-kraft ochvunnit lagavitesföreläggandetsedanFörst
Nämndens ansökandömasföljs kan vitetdärefter, inteellerförinnan ut. om

därefter eventuelltochkammarrättenlänsrätten,utdömande vite prövas avav
således vitet slutligenförflyta innanhinnerAvsevärd tidRegeringsrätten.av

föregåsdessutomgranskningsärendenfall kanvissautdöms. I av en process
förutsättningen förreferensinspelningarlämnande utgör attsomavom

sjuinnefatta till pröv-princip kan dennaske. Igranskning kan process upp
framtvingas medreferensinspelning kaninnani olika instanser,ningar en

till betalning.förfallerviteutdömthotet att ettom
l99394:276, efterrskr.l99394zKU37,bet.nyligen beslutatsharDet

myndighetsorganisation radio- och TV-om-propositionen Nyiförslag om
med viteinte förenatsförelägganden har160 44,rådet 199394: att soms.

föreläggandet harmöjligtskallmedan dettaöverklagaskallinte att vara om
vitesförelägganden avseendevidare beslutatsvite. harmed Detförenats att

överklagasde segäller omedelbartreklam ävenbestämmelsernabl.a. omom
blir,omedelbartvitesföreläggande gäller46. Innebörden att ettava. prop

före-föreläggande bryteröverklagarprogramföretag motettettatt somom
vite grundutdömandekantidden ärendetläggande: under prövas ett av av

naturligtvis inte bliutdömande vitet kanbli aktuell. Ettöverträdelsenden av
framgår 9kap.kraft. Somvunnit lagaföreläggandetförränaktuellt av om

nyligen harnågra i vad riksdagenändringarföreslår intejagöverklaganden
gälla.skallbeslutat

gällerreklambestämmelsernavitesföreläggandenAtt m.m.omsom avser
förhållandet reaktionen fögaärinte detdockändrar attomedelbart av-

bestämmel-motiv bryterekonomiskaför den motskräckande rentsom av
därefterföreläggandet ochförstöverklagarmotiv ut-och sammaavserna

slutfördaprövningarnasju olikasammanlagt ärdevitet. Innandömandet av
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bådehinner den sändande dra in avsevärda inkomster till följd de överträ-av
delser föreläggandet därefter, församt exempel,att tasom ett extremtavser
eventuellt upphöra med sin verksamhet.

Som exempel kan Radionämndennämnas i aprilett 1993 vitesföreladeatt
TV4 följa viss reklambestämmelse och Regeringsrättenatt prövade dettaatt
föreläggande i dom i april 1994, årdvs. Som ytterligareett exempelsenare.
kan Kabelnänmden inämnas augusti 1992 förelade Göteborgsatt Lokal-TV

dåAB, bedrev sändningar i kanalen TV 21, följa reklambestämmel-attsom
vid vite. Föreläggandet överklagades inte. Kabelnänmdens ansökanserna om

utdömande vite till länsrätten avgjordes där i Bådadecember 1993.av parter
har överklagat länsrättens beslut till kammarrätten. Målet har inte slutligtännu

Till detta kommer detprövats. bolagär bedriveratt ett annatnumera som
sändningar i kanalen TV 21.

Slutsatsen det anförda viten, för vissaär överträdelser,att typerav ovan av
mindre effektiva. En effektivär reaktion, bör därför övervägasannan, mer

för överträdelser bl.a. reklambestämmelser.av

En särskild avgift bör i stället införas

I samband med viten infördes reaktion avfärdades reaktionernaatt som
offentliggörande nämnds fällande beslut och uppsägning avtal citatetseav av
i avsnittet innan. Jag ansluter mig till dåvad anfördes. Ensom annan
reaktion bör därför övervägas.

Enligt framgårvad avsnitt 15.12 föreslår jag förbudet bl.a.attsom motav
bamreklam skall i sista instans, Marknadsdomstolenprövas, i enlighetav
med marknadsföringslagen.

Jag har i avsnittet marknadsföringslagen, avsnitt 8.10, kortfattatom se
redogjort för det förslag lämnats Marknadsföringsutredningen i slut-som av
betänkandet Ny marknadsföringslag SOU 1993:59. Utredningen föreslår i
detta betänkande sanktion, marknadsstömingsavgift, skall införasatt en ny
för allvarliga överträdelser bestämmelserna otillåtnabl.a. marknads-av om
föringsåtgärder. Avgiften liknar straffet den, i till vitet, kanatt motsatsgenom
påföras föregående föreläggande. Avgiften liknar emellertid vitetutan även

såvälden riktar sig fysiska juridiska ochatt motgenom som personer genom
den kan relateras till det aktuella företagets årsomsättning, dessatt t.ex. upp-

trädande på marknaden och den störning marknadens funktionerav som en
åtgärdviss har förorsakat a. bet. 411 f.. Den konkurrenslagens. nya

innehåller1993:20 liknande avgift, konkurrensskadeavgift, utgåren som
vid vissa former konkurrensbegränsningar.av

Betydande fördelar i detta sammanhang vinna med avgift jämförtär att en
med vite. Förutom avgiften, i likhet med vitet, kan såväldrabba fysiskaett att

juridiska individuellt bestämmas till visst belopp, kansamtsom personer
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påföras föregående därigenom endast bliföreläggande ochavgiften utan
föremål Regeringsrätt eller eventuelltför i karnrnarrätt och ävenen process

föreslå.Domstolsutredningen kan komma Processenenligt vadlänsrätt att
därför snabbare.torde

föreslår reaktion i stället för viten. Detta be-avgift införsJag att somen
otillbörligt kommersielltbestämmelsenöverträdelsertyder att gyn-omav

reklam och andra ioch villkorenbestämmelsernanande samt annonserom
avgifti dömsresulterastället bör ut.att en

föregående föreslagit förbuden bamreklam,bl.a.i detharJag att mot
i enlighet medskall övervakas mark-och läkemedelsreklamalkohol-tobaks-,

Marknadsföringsutredningensavsnitt 15.12. Enligtnadsföringslagen se
marknadsstömings-förhindrad dömaMarknadsdomstolenförslag utär att en

detta skulle kunnaförbud. Det böröverträdelser dessaavgift for attnoterasav
marknadsföringslagenbestämmelse i denantingenmöjliggöras nyagenom en

sådanEn bestämmelsei radio- och TV-lagen.bestämmelseeller genom en
överensstämmelse med bestämmelsenhuvudsakligutformas ikunnaskulle

det faller inom fördock intemarknadsstömingsavgift. Jag att ramenanserom
sådant marknadsrättsligt forslag.lägga frammitt uppdag ettatt

avgiftdrabbasVem kan av en

dvs.överträdelsen ägdeverksamhetden iAvgiften bör betalas rum,varsav
verksamheten. Vembedrivertillståndshavaren eller denvanligtvis somav
med ledningoftast kunna bedömastordeverksamhetenbedriver av vemsom

föregåendeframgår förslag i detmittvadlåtit sig enligtregistrera avsomsom
Avgiften tillfaller12.5.avsnittse staten.

skall mark-marknadsföringslag SOU 1993:59tillEnligt förslaget ny
någon uppsåtligen ellerfrågainadsstömingsavgift endast komma om av
bestämmelse. Enligt denvisspå allvarligtoaktsamhet överträttsätten‘ nyaen

uppsåtkonkurrensskadeavgiftpåförandeförkrävskonkurrenslagen attav
förebildmedharHärigenomkan konstateras. närmastoaktsamheteller man -

påuppställt kravadministrativa böterbestämmelserEG-rättens etti om -
subjektiv täckning.

omständigheter,till subjektivahänsynSanktionsavgifter oftast utanuttas
frångå vaddet finns skälintestrikt. Jag attdvs. är attansvaret somanser

Även brutit lagensmisstagdenavgifter.gäller förnormalt motsom av
avgifts-avgift. Jagdrabbasprincip kunnabestämmelser bör i attanserav en

överträdelser.fråga allvarligaför mindreikommabör kunnareaktionen även
överträdelsen skettbedömning bl.a. beaktasindock vidDomstolen bör om

särskilt allvarlig Dennavaritoaktsamhet elleruppsåtligen, art.annars avav
påförasnågon skall elleravgift interesultera iantingen attbedömning kan att
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denna lågtbestäms till belopp. dock lägst femtusen kronor,ett enligt vad som
framgårnärmare avsnitt.nästaav

18.5 Domstolens prövning avgiftenav m.m.

Utgångspunkter

Marknadsföringsutredningen har delvis utformat avgiftsbestämmelserna i
enlighet med bestämmelserde finns i konkurrenslagen. Enligt vad jagsom

någonhar erfarit har betydande remisskritik inte framförts Mark-mer mot
nadsföringsutredningens förslag i dessa delar. Jag kommer i det följandeatt
väsentligen ansluta mig till de överväganden gjordes i samband med till-som
komsten konkurrenslagen prop. 199293:56 91 ff. i Marknads-av samts.
föringsutredningens betänkande SOU 1993:59 ff..571 Vissa modifie-s.
ringar avgiftsbestämmelsemas lydelse bör dock ske.av

Vad domstolen skall beakta

Förslag: fråganVid prövning avgift påföras,skall och såi fallav om
l till vilket belopp, bör särskilt beaktarätten överträdelsens varaktig-art,

,l het omfattning.och Vid bestämmande avgiftens storlek skall rättenav
l beakta de intäkter denäven sändande kan beräknas erhållitha medsom
l 4anledning överträdelsen.av

Av Marknadsföringsutredningens förslag framgår vad särskilt börrätten
beakta vid sin prövning SOU 1993:59 572 ff. Bl.a. bör beaktas över-
trädelsens varaktighet och omfattning och den berör ellerart, kan antasom
beröra krets konsumenterstörre eller andra förbrukare. Med uttrycketen av
överträdelsens art hänsyn bådeskall till det slagatt överträdelsetasavses av

föremål för bedömningär och till mått uppsåt,det nonchalans ellersom av
systematiskt handlande ligger åtgärden.bakom Otillåtna åtgärdersom som
vidtas systematiskt torde. enligtsätt utredningen, inte fåett sällan såanses
allvarliga påkallat låtadet näringsidkarenär betala avgift.att Vidareatt bören
överträdelser har tydlig karaktär nonchalans inför klara regler ellersom av

innebär upprepningar förfaranden tidigare påföljdlett till oftasom av som
med avgift. Vid bedömningenmötas skall hänsyn till hur längeäven tasen en

pågåttöverträdelse har tilloch förfarandets omfattning och spridning bland
allmänheten. Här gäller det, enligt såledesutredningen, värdera överträdel-att

utbredning och styrka. Om det använda mediet har genomslags-sens stor
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fårkraft, det gäller TV-reklam, det särskild vidvikt bedöm-närt.ex.som
ningen.

utgåansluter mig till dessa överväganden. avgift skall kunnaJag Att även
för oavsiktliga brott bestämmelsen inte hindrabör hänsyn till sub-mot att tas

vid avgiftensjektiva bestämmande storlek.moment av
Marknadsföringsutredningens lagtextförslag inte uttryckligenI attanges

sin bedömning bör hänsyn till de intäkter programföre-vidrätten även ta som
erhållit anledningkan beräknas ha med överträdelsen. Av special-taget av

framgår denna omständighet bör beaktasmotiveringen dock även rättenatt av
framgåomständighet bör direkt lagtex-bet. 573. Jag dennaa. attanser avs.

mångai falltill just den ekonomiska vinsten drivkraftenmed hänsyn ärattten
överträdelser bestämmelserna reklam sker. Däremotbakom att om m.m.av

framgåsärskilt lagtexten domstolen skall beakta hurdet intebehöver attav
m.fl., eller i detta fall allmänheten, berörskrets konsumenterstor somav av

omfatt-omständighet nämligen inom begreppetöverträdelsen. Denna ryms
ning.

såinte avgiften fastställas högtförarbetena till konkurrenslagen börEnligt
199293:56 93. Jag ansluter migriskerar konkurs seföretagetatt s.prop.

uppfattning.till denna

och miljonerfastställas till mellan femtusenAvgiften skall tre
kronor

fem kronor och högstAvgiften fastställs till lägstFörslag: tusen tre
överstiga tio denAvgiften bör dock intemiljoner kronor. procent av

föregående räkenskapsår.årsomsättning undersändandes närmast

konkurrensskadeavgift fastställas till lägstskallEnligt konkurrenslagen
miljoner kronor eller till högre beloppoch femfemtusen kronor högst ett

föregåendeomsättning räken-tio företagetsinte överstigandedock procent av
föreslagit maximibeloppetskapsår. Marknadsföringsutredningen har att anges

tio näringsidkarensdock överstigandemiljoner kronortill procenttre av
räkenskapsår.föregående Med omsättningårsomsättning under närmast

ellerbegränsning till den produktomsättningnäringsidkarens hela utanmenas
bet. 575. Vidare92förfarandet a.marknad rört samt a. s.prop. s.som

ifrågavarande avsättningnäringsidkarenssig denberäkningen grundaskall
under näringsidka-på koncembasis. överträdelsen skeralltså Ominte skeoch

årsomsättningen stödverksamhetsår får, uppskattas medslutligen,förstarens
sådana uppgifterfår falli andrauppgifter. närtillgängliga Detta ävengörasav

saknas.
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framgårDet inte övervägandena varför just dessa beloppsgränserav valts.
Det förefaller emellertid rimligt de minimi- och maximibeloppatt Mark-som
nadsföringsutredningen föreslagit böräven gälla här.

Jag dock det i vissa fall kan finnasatt skäl tillanser bestämma avgiftatt en
överstiger tio årsomsättningen.som procent Avgiften bör alltid kunnaav be-

tillstämmas belopp intäkternaett förfarandetmotsvararsom ävenav om
dessa intäkter överstiger den angivna andelen årsomsättningen. Inu av mot-

till vad gäller enligtsats konkurrenslagen och till vadsom föreslåssom av
Marknadsföringsutredningen bör hänvisningen till näringsidkarens årsom-

alltsåsättning inte fungera något riktmärkeän vadannatsom ett börom som
iakttas. Däremot får inte avgiften bestämmas till högre belopp mil-ett än tre
joner kronor.

Det bör ankomma Granskningsnämnden i avgiftsmål utformaatt ett
yrkandet till bestämt beloppatt ochett vilka omständigheteravse att ange som
åberopas till stöd för detta. Det skall också nämndens uppgift så långtvara att
det rimligt lägga framär utredning rörande förhållandende i det speciellasom
fallet bör inverka på avgiftens storlek. Det anförda stämmer överens med vad

gäller vid fastställande konkurrensskadeavgiftsom och miljöskyddsavgiftav
a. 93 198081:92 87samt enligt vadprop. föreslåss. prop. samts. som av
Marknadsföringsutredningen a. bet. 577. Det torde inte finnas någots.
hinder nämnden höjer yrkat beloppmot att ett omständigheter viktom nya av
kommer fram under se 13 kap. 3 § rättegångsbalken. Av 17 kap.processen

rättegångsbalken3 § följer avgiften fårinte bestämmasatt till högre belopp än
vad yrkas nämnden.som av

Preskription m.m.

Förslag: Avgiften får bara påföras stämningsansökan har delgettsom
den anspråket riktas inom två från detmot överträdelsensom att upp-
hörde. påfördEn avgift faller bort verkställighet inte har skett inomom

årfem från det domen laga kraft. Föratt säkerställa anspråkattvann ett
avgift får få beslutarätten kvarstad.om

Enligt Marknadsföringsutredningens förslag får avgift bara påföras om
stämningsansökan har delgetts den anspråket riktas två årinom frånmotsom
det överträdelsen upphörde. Motsvarandeatt preskriptionsfrist i konkurrens-
lagen år.fem Jagär preskriptionsregeln lämpligenatt bör utformas ianser
enlighet med Marknadsföringsutredningens förslag. Bestämmelsen kräver
inte invändning part.av

Enligt såväl konkurrenslagen enligt Marknadföringsutredningenssom
förslag påfördfaller avgift bort verkställighet inte har skett inom fem åren om
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förkvarstadfår beslutaVidarekraft. rättenlagafrån domendet omatt vann
framgådetta böravgiftsanspråk. Jag ävensäkerställa att av nuett anseratt

avgiftsbestämmelser.föreslagna

kanpornografiVåld eller antas18.6 ses avsom
vitebarn -

till-vid upprepadedenfår föreläggaJustitiekanslernFörslag: som
undervåld pornografiinnehåller ellerTV-programsänderfällen som

barnrisk förbetydandefinnssådant det attsådan tid och sätt att en
sådana Före-sändainte nyttdelkan att program.ta programmenav

med vite.får förenasläggandet

reaktionBehövs en

siktebestämmelseinförsdetföreslagit tarföregåendei det att somharJag en
våldinnehåller ellersådana televisionsprogramsändningar pomo-somav

tänkasbarn kansådantoch sätt tasådan tid attsänds underochgrafi som
avsnittTV-direktivet se22 iartikelbl.a.till dettaAnledningen ärdem.del av

14.5.
lämpligaskall vidtamedlemsländernaocksåframgår22artikel attAv

angivetbl.a.inteTV-sändningama ärsäkerställaför nuåtgärder att avatt
innehåll.

underpornografivåld ochsändningarokodadekonstateraskanFörst att av
Sverige.iförekommerdelsannolikt barndå det tartid är att programmenav

dettasäkerställaåtgärderlämpliga atthjälpmedåtagit sigharSverige att av
svå-fråga intebeståråtgärder är utansådana lämpligaVarisker. sominte en

låter besvaras.sigrighet
emellertidbamdekoder. Detta ärlåta installeramöjligttordeDet att envara
företa. Detkanmedlemsstaten,och inteföräldern,enskildedenåtgärd somen

våldinnehållersändningarförhindrafrågaikommagivetvis inte att somkan
TV-monopol lik-ljudradio- ochinförapornografi ettnytteller attgenom

införadetheller bör övervägaslandet. Inte attgång ifannsdetnande ensom
denregistrering kan vägrastillstånd ellerinnebär avordning attsomen

Någrapornografi.våldinnehålla ochsändningarnaanledningen att uppges
tillstånd,återkallelsesändningsförbud,åtgärderlämpliga än avandra t.ex.
behandlatillgå. kommerJagalltså finnas attintetordeviten attavgift och

följande.i detreaktionerdessa
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Vilken reaktion skall väljas

Sändningsförbud återkallelseoch tillståndav

Reaktionema sändningsförbud återkallelseoch tillstånd utgör undantagav
från de principer i allmänhet tillämpas detsom yttrandefrihetsrättsliga
området. Genom ingripandena inskränks nämligen yttrandefriheten rent
faktiskt.

Vid brott bestämmelsenmot mediets särskilda genomslagskraft iom
respektive public service-avtal kan regeringen i princip säga avtalet. Dettaupp
har aldrig förekommit. trådsändningarFör finns bestämmelsen i 16 § kabel-
lagen. Av bestämmelsen framgår bl.a. förbud egensändningatt fårmot med-
delas det vid upprepade tillfällen förekommit våldsskildringar,olagaom por-
nograñska bilder, hets folkgrupp ellermot sändningsutbudet varitom en-
sidigt inriktat våldsskildringar. Endast fåtal anmälningarett har inkommit
till Justitiekanslern med anledning denna bestämmelse. Justitiekanslern harav
inte någoti fall fört talan sändningsförbud. Det finns inte någonom mot-
svarande sanktion i satellitlagen.

De nämnda ingripandena framstår inte sällan trubbiga eftersomsom vapen
det ofta relativtär enkelt kringgå förbudenatt med hjälp bulvaner ochav
liknande, dvs. verksamheten, förbudet,att fortsättertrots i skepnad.men ny

Jag kommer i det följande föreslå sådanaatt tillståndatt meddelatssom av
regeringen återkallaskan vid väsentliga brottt.ex. villkoret medietsmot om
särskilda genomslagskraft. Detta villkor omfattar bl.a. aktuella förfaran-nu

Någonden. förändringstörre vad gäller föreslåsmot alltså inte.som nu
Om kabellagens reaktion behållas,skall dvs. förbud fortsatt sändning,mot

bör motsvarande reaktion införas foräven satellitsändningarna. Enligt vad jag
anfört inledningsvis det nämligenär vikt för förståelsen lagenav samtav
lagens efterlydnad beståndoch den utformas så teknikneutraltatt möjligt.som
I praktiken torde dock sändningsförbud sällan komma ifråga.

Man skulle i och för sig kunna tänka sig den reaktionen sändningstill-att
ståndet endast drogs in under kanske någon vecka. Benägenheten användaatt
sig förfarandet skulle då möjligen öka. Jag har emellertidav övergett denna
tanke med hänsyn till det avsevärda ingrepp i yttrandefriheten sådant för-ett
farande skulle kunna innebära.

Sammanfattningsvis jag sändningsförbud inte böratt användasanser som
reaktion eftersom den alltför ingripandeär och bl.a. därför i princip aldrig
torde komma till användning. fåtalI de fall då såöverträdelsen allvarligär att
sändningsförbud meddelats kan verksamheten ändå komma fortgå medatt
hjälp bulvaner.av
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Avgift

utgå vidavgift skall kunnasärskildföregående föreslagiti detharJag att en
i det avsnittetVadreklambestämmelsernaöverträdelser somm.m.omav

avgift kan anförassärskild ävenför införandeskälanfördes somenavsom
allvarliga överträdelservidinförsmotsvarade reaktionförskäl av nuatt en

fördelar, iekonomiskabetydandetänkaskanbestämmelse. Detnämnd att
vinna förreklarnintäker, kanochellerkonkurrensfördelar attform varaav
förekom-sändningstid. Redanpåpornografi bästasänderden nut.ex.som

ibetalkanalerför sinareklamprogramföretagen attgördet genomattmer
film.pomografiskavsnittvisasändningarokodadevanliga t.ex. enur

sådana allvarligavidreaktionoch effektivlämpligAvgiften synes vara en
kanoch dessutomstår yttrandefrihetsbrotten näraöverträdelser somsom

Å försik-andra sidan börhänsynstaganden.ekonomiskamotiverastänkas av
tidi-yttrandefrihet,missbrukföroch,införandevidiakttastighet aven nyav

skulleöverträdelseravgift för dessaInförandetreaktion.okänd enavgare
missbruksammanhang utgörai andrayttranden, ansettsinnebära avatt som

fanns i YGL.för detstödkrirninaliserades,principi attyttrandefriheten, utan
inom sigfunnitstidigare inteharreaktion. DenrelativtAvgift vareär nyen

föreslårområdet. Jagradiorättsligamarknadsföringsrättsliga eller attdet
också föreslåsdenutvärderas innanreaktiondennaeffekterna somnogaav

området.yttrandefrihetsrättsligainom detreaktion

Vite

några vitesreak-förredogjortharåterstår viten. Jagreaktion ärDen avsom
dock tilläggas.Följande bör18.4.i avsnittnackdelarför- ochtionens

fårmyndighetmedgerbestämmelsemed attfördelarnaEn ensomenav
på visstunderlåta handla sätt, ärvitevidprogramföretag attförelägga attett

fördelEnvidta rättelse. ärfår möjlighet attprogramföretaget att annanatt en
sådan signal tilltydligfårmed viteförenatsföreläggande anses ge enett som

inteoch rutinerna,programutbudet även ettattprogramföretaget överatt se
Vidaredömasvitet börleda tillskall kunnaförfarande ut.oaktsamt attgrovt

handi andraellermyndighetenföreläggandeför denmöjlighetenalltidfinns
underlåtautdömande,frågan vitets attskall attdomstolen pröva omsom

för-med vitetsyftetvitetdömarespektiveutdömande utansöka att omom
lagen9 §domstolen sefår jämkasvitetskälsärskildafinnsdetfallit. Om av

viten.[1985:206] om
naturligtvis hotvitemed utgörförenats ettföreläggande om enEtt som

föreläggandeföljs.inte Ettföreläggandetfrån statsmakternareaktion avom
myndighetenintemeddelasfår attföreslår intejagslag arserdet omnu

368



Reaktioner

programföretaget redan överträtt bestämmelse i lag företageten skyl-ärsom
digt följa.att

I samband med viten infördes iatt radiolagen reaktion vid överträdel-som
bestämmelserna ochser av sponsring anfördeom regeringenannonser att

viten borde användas med försiktighet inom ljudradio- och TV-området. Som
exempel nämnde regeringen det inte lämpligtatt använda sigatt dennavar av
reaktion vid brott reglerna opartiskhetmot och saklighet ellerom program-
utbudets sammansättning. På dessa områden skulle, enligt regeringen, hot

viten kunna leda till prograrnföretagenom iakttogatt alltför försiktighetstor
prop. 199192:78 20.s.

Den möjlighet vitesätta jagatt föreslårut innebär i praktiken intesom nu
något från den bedömningen.avsteg Enligt gällande rätt reaktionenär förnu
trådsändningar sändningsförbud. Vad jag föreslår därmedär mindrenu en
ingripande åtgärd för sådana sändningar.

Föreläggandereaktionen, med eller vite, bör endastutan kunna komma i
fråga det vid upprepade tillfällen säntsom i strid bestämmelsen.program mot
Med upprepade dåjag det i fall skall frågaattavser vart änvara om mer en
överträdelse och visst tidsmässigtart attav ett sambandsamma mellan över-
trädelsema finns. Att det skall fråga upprepade sändningarvara överens-om
stämmer med 3 kap. 1 § andra stycket YGL vari ingripandenattanges mot
trådsändningar får ske vid fortsatt sändning utbud inriktas påettav som
våldsframställningar och pomografiska bilder. Någon föreläggandereak-
tion bör inte komma frågai gärningen samtidigt straffbar enligtär brotts-om
balken och YGL, dvs. olaga våldsskildring och bampomografibrott. Det är
då tillräckligt straff för yttrandefrihetsbrottatt kan utdömas.

De förelägganden kan komma meddelas medatt anledningsom mittav
förslag grundar sig bedömningar har nära med bedömningarsarnröresom

vad kan missbrukom utgöra yttrandefriheten.som anses Jag därförav anser
det bör endastatt Justitiekanslern kan beslutavara föreläggandensom om av
avsedd innebörd. Det finns däremot inte någotnu hindrar Justitie-attsom

kanslern remitterar ärendet till Granskningsnämnden för eventuelltett ytt-
rande.

Förelägganden meddelats Justitiekanslern bör intesom möjligaav attvara
överklaga. Beslut meddelats Justitiekanslern nämligensom är vanligtvisav
inte överklagbara jfr 12 § förordningen [1975: 1345] med instruktion för
Justitiekanslern. Vitesförelägganden bör relativt preciserade enligt vadvara

framgår avsnitt 18.8. Talan utdömandesom vitetav skall också förasom av
Justitiekanslern se 6 § lagen [1985:206]av viten. Frågan vitetsom om

utdömande skall jury,prövas inte båda förklarar sig avstå frånav parterom
detta i enlighet med bestämmelserna för yttrandefrihetsmål. Vad sagtssom nu

framgåbör lagen.av
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innehåll vitekvalitativasändningarnas18.7 Annat än -

harinte medsådana bestämmelserbryterFörslag: Den mot somsom
fortsättningeninnehåll ikankvalitativa göra ävensändningarnas att

Någon förändring vaddärmed.upphöravite motvidföreläggas somatt
föreslås alltså inte.gällernu

Vitenradiorättsliga lagarna.i de flestafinnsvitenBestämmelser an-om
vidreklambestämmelseröverträdelservidförutomvänds, m.m.,omav

innehållsändningarnasmedinte har attbestämmelseröverträdelser somav
göra.

på RF:shållning bl.a. berotordeförsiktigadennaAnledningen till propor-
för-6 § YGLtill 7 kap.hänvisarYGL samttionalitetsprincip m.m. som

YGL.3 §1 kap.budet mot censur m.m.
överträdel-vidsanktioni radiolageninfördesvitenmedsambandI att som

regeringen föl-anfördesponsringochbestämmelserna annonseromser av
försiktighet prop.användas medbordesanktionvarför dennatillskäljande

20:199192:78 s.

användas meddeeffektiva börvitesförelägganden ärgrundJust attav
lämpligtinte allsTV-området. Det attoch ärradio-inom t.ex.försiktighet

reglernagäller brottdetvitesförelägganden när motanvända sig om opar-av
Påsammansättning. dessaprogramutbudetsellersaklighetochtiskhet om-

alltföriakttogprogramföretagentillledakunnavitenskulle hot attråden om
försiktighet.stor

riskerakanförekommaheller kunnabör inteVitesforelägganden manom
bestämmagrundlagsenliga ensamrättutgivarens attmedkonfliktikommaatt

kunnasådant föreläggande intebörinnehålla. Därförskallsändningvad en
diskrimineringförbudradiolagensöverträdelse motvidtillgripas avav

beriktigande.genmäle ochavtalsbestämmelserellerannonsörer omav

avsnitt 18.4Iöverväganden.regeringensprincip tillimigansluterJag
vid överträdel-reaktionförekommaskallinte längrevitenjagföreslog somatt

då återstår de bestäm-Vad ärreklambestämmelserna somm.m.omser av
innehållsändningarnas göra.meddirekt har attintemelser som

överträdelser be-vidnärvarandeförförekommerVitesförelägganden av
särskilt skall halokalradioprogramochandelstämmelserna när- somom

prograrnutbudnänadioförenings samtverksamheten,för denframställts egna
regeringenanfördelokalradiopropositionen attbeteckningar. Isändningarnas

sambandivitesföreläggandenriktasskulle kunnainvändningar motde som
bemärkelsekvalitativinnehåll isiktereglermed mertar programmenssom

detframstodVidarelokalradioprogram.andelfrågaianföraskundeinte om
sig ekono-kunderegeln,efterlevnaden teangelägetmycket att somavsom

effektivt prop.på sättgenomdrivaskringgå, kunde ettlockandemiskt att
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ansluter också Såvitt199293:70 28. Jag mig till överväganden.dessas.
beteckningarbestämmelsen syftar denna endast till identifieraattomavser

Vad gäller närradioföreningarna sändningsrättden sändande. kan dessas upp-
förhållandesekundär i till de lokalt ideella föreningarfattas verksammasom

sammanslutningar förm.fl. skull möjligheten sända närradio harattvars
föreslår överträdelser bestäm-skapats. Jag dessa bestämmelseratt samtav

skyldigheter fram-kabeloperatörs och tillsynmelserna ävenm.m. m.m.om
resultera i förelagt vite dömsbör kunnaöver ytterst att ett ut.

vitesföreläggandenUtformningen18.8 av

fårsåBedömning: Vitesförelägganden bör utformas den ansvarigeatt
för sig erfordras för vitet inte skall dömasklart vad att ut.som

såfår heller det striderFörläggandet emellertid inte preciserat attvara
i YGL.censurförbudetmot m.m.

förelade i april 1993 programföretag vid vite 000 000Radionärnnden 1ett
kr bestämmelserna i 15 § radiolagen reklamavbrott. Nämndenföljaatt om

då brutithade tidigare beslut funnit programföretaget bestäm-i fem att mot
ärradionämnden har vid flertal tillfällen före-reklamavbrott. Nmelserna ettom

lagt sammanslutningar vid visst vite följa bestämmelserna i 11 §olika att
tvåförsta det s.k. riksförbudet.närradiolagen Dessastycket typerom av

förelägganden till kammarrätten och därefter till Regerings-överklagades
fårvitesforelägganden inte utformashar förklaratRegeringsrättenrätten. att

motivering domar meddelade den 14 april 1994 ipå följandedetta medsätt
mål 54611993:5299-53011993 samtnr

fårmåste så, helt klart for sigvitesforeläggande utformas adressatenEtt att
undgå fastställdaför skall erlägga deterfordras honom hanvad att attavsom

ocksådet nöd-försuttet vite skall kunna utdömasvitesbeloppet. För äratt ett
knutits till definierad prestation ellerdet vitet klartvändigt, att utsatta en

adressaten vidtaunderlåtenhet. föreläggandet innebär skyldighet förOm atten
1985:206 viten föreläggandetåtgärd, skall det enligt 2 § lagenviss om av

åtgärden vidtas;framgå inom vilken tidsfrist skallvilken tidpunkt ellervid om
fråga förbud, tidsangivelse saknas gällatorde det-i ställetdet är ett omom -

måstedå information för-från beslutet vinner laga kraft. Dennatidpunktden
visstföreläggandet. I och för sig finns detsjälvamedlas utrymmeettgenom

tidigare förekommitbakgrund vadföreläggandettolkaför motatt av som
dock begränsat medverksamheten. Dettarörande den aktuella ärutrymme

måste klar.föreläggandets innebördtillhänsyn att vara

måste således utformas preciserat vad Radio-Vitesförelägganden änmer
beaktasi fall. Det bör dockNärradionämnden gjort dessanämnden och att ett
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så sänd-alltför preciseratutformasinte heller börvitesföreläggande att t.ex.
stridaskulle nämligenförbjuds. Dettaprograminslagvisst motningar ettav

åtgärder YGL.i bl.a.hindrandeandraochförbudet mot censur
riksförbudetdet s.k.bestämmelsenföreslagit14.10i avsnittharJag att om

fårfall förekommaframgå enstakadet ibörbestämmelsenförtydligas. Av att
verksamheten deför denenbartframställtsinte harsändningar omegnasom

tillståndshavarens medlemmar.forsärskilt intresseär av

Återkallelse sändningstillstånd18.9 m.m.av

Utgångspunkter

Återkallelse i all-från principerdesändningstillstånd undantagår ett somav
området. sanktionenGenomyttrandefrihetsrättsligadettillämpasmänhet

faktiskt.yttrandefrihetennämligeninskränks rent
ocksåsändningstillståndfåttdendärförUtgångspunkten bör att somvara

tillståndstiden. fallFör detundersändningsverksamhet attfå bedrivaskall
tillståndetförlängninghandi förstasig börtillståndshavaren misskött av

väljas.reaktioneringripandemindreockså andrabörellervägras
allt bör kunnaomständighetervissaundvikasinte trotsdockkanDet att

framgåmåste lagen.förhållandenfår Dessaåterkallelse ske.föranleda avatt
återkallelse hän-föranleda ärbör kunnaomständigheterdeSamtliga som

själv.tillståndshavarentillforliga
radiosändaretillstånd användaåterkallelsekan här attDet nämnas att av

återkallelselagen kanEnligt denradiokommunikationslagen.enligtskekan
tillståndshavaren inteomständighetersådanaanledningmedske somäven av

något inflytande över.har
radio-återkallelse bl.a.skekanradiokommunikationslagenl3 §Enligt om

iradiosändarentillståndsvillkoren, använtsstridisändaren använts mot om
tillståndsvillkoren,vadomfattningmindrebetydligt än mot omsvararsom

någottillståndet igälla,sändningstillståndet upphörtharsjälva att avseen-om
för-från sökanden,uppgifterfelaktigapåverkatsharbetydelsede omavav

tillstånd vill-medmedförtradioteknikeni nyttändringar att ett sammam.m.
tillståndettillståndshavaren begärmeddelas attskulle kunnainte samtkor om

återkallas.skall
Återkallelse radio-enligtsåväl föreslagen lagalltså enligtskekan somnu

någramedförapraktikeninte idocktordeDettakommunikationslagen.
problem.
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Återkallelse tillstånd meddelats regeringenav som av
i

Förslag: Tillstånd meddelats regeringen får återkallas till-som av om
ståndshavaren väsentligen brutit lagen eller villkor för tillståndmot mot

Återkallelseneller denne förvärvat ytterligare sådant tillstånd.om avser
då det tillståndet. Har tillstånd meddelatsett behörighets-senare trots att

förelåg fårbrist återkallelse endast ske beslutet påverkats fel-om av
aktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndsinnehavaren.

fråganFör återkallelse skall kunnaatt måsteprövas regeringenom
ha anmält saken till prövning. Justitiekanslern frågorprövar miss-om
bruk yttrandefriheten, Radio- och TV-verket behörighetsbristav om
föreligger och Granskningsnämnden1 för radio- och TV över-om annan
trädelse föreligger.

Frågor missbruk yttrandefriheten talanprövasom Justitie-av av
kanslern allmän domstol under eventuell medverkan jury. Jurynav av

då frågan återkallelseprövar skall ske. Tillstånd får i övriga fallom
återkallas Radio- och TV-verket.av

Om det förekommit väsentliga brott radiolagen eller fåravtalenmot staten,
efter skiljeförfarande,ett säga avtalet. Detta bör i princip fortfarandeupp
gälla. Statsmakterna har hittills hårdare krav bör gälla föransett att program-
verksamhet sker med stöd regeringens tillstånd föränsom närradionav t.ex.
eller lokalradion. Anledningen till denna hållning bl.a. sändningarnasär
egenskap sändningar i allmänhetens tjänst derassom samt stora genom-
slagskraft. Jag någotinte skäl till denna ståndpunkt.omprövaser att Jag
föreslår därför väsentliga brott bestämmelsernaatt i lagenmot eller till-mot
ståndsvillkoren skall kunna resultera i återkallelse sändningstillståndetatt av
sker. Att avvikelsen skall väsentlig sikte på såväl dess omfattningtarvara

betydelsen bestämmelsen eller villkoret.som av
Jag har tagit intryck den kritik framförts främst Lagrådetav som motav

avtalskonstruktionen. Jag har därför tidigare föreslagit bestämmelseratt som
har med avtalets innehåll, innebörd och bestånd bör i laggöraatt seanges
avsnitt 13.1. En konsekvens detta blir skiljeförfarandet, hörattav som
avtalskonstruktionen till, bör frångås. Ett skäl frångåtill skiljeför-annat att
farandet allmänheten börär ha insyn frågoriatt angår tillståndetssom even-
tuella bestånd. Sådana frågor bör därför i stället myndigheterprövas ochav

domstolar.av
Enligt vad framgår avsnitt 12.7 skall den fåttredan harsom av ettsom

tillstånd regeringen inte fåkunna ytterligare sådant. Det emellertidärav ett av
vikt otillåtnamotverka nätverksbildningaratt och andra former dominansav
inte tillståndstillfälletbara vid också under hela tillståndstiden.utan Enligt
lokalradiolagen, där motsvarande bestämmelse redan finns, kan därfören
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tillståndstidentillståndshavaren direkt eller indirektunderåterkallelse ske om
tillstånd har meddelats eftertillstånd. eller deDetytterligareförvärvar ett som

återkallas andra stycket. Om behörighets-tillståndet då 28 §skallförstadet
får återkallelse sketillståndet meddelades endastfannsredanbristen när om

frånuppgifter till-ofullständigapåverkats felaktiga ellertillståndsbeslutet av
återkallelseNågot för skalltredje stycket.ståndsinnehavaren 28 § utrymme

åter-ändrat sig och villtillståndsmyndigheten haralltså i fall därinte lärrmas
omständighetereller harvilseledandetillståndet varkendärkalla nyamen

bet.l99293:KUl5 32.förekommit se s.
återkallelsegälla förlokalradiolagen börgäller enligt ävenVad avsom nu

regeringen.tillstånd meddelats avsom
ocksåanledning bör dettillstånd ochmeddelarRegeringen sammaav

återkallelse dettatill eventuellinitiativetregeringenankomma att ta aven
frågananmälaföreslår regeringen bördärför12.6. Jagavsnittse att om

frågor missbrukJustitiekanslern börprövning. prövaåterkallelse till om av
föreligger ochbehörighetsbristTV-verketRadio- ochyttrandefriheten, om
föreligger.överträdelseradio- och TVGranskningsnämnden för annanom

bör förasyttrandefrihetenmissbrukgrundåterkallelseTalan avavom
yttrandefrihetsmål,bestämmelsernamedenlighetJustitiekanslern i omav

föreslår skalljurynjury. Jagmedverkaneventuellunder atti tingsrättdvs. av
åter-föreslås fallTillstånd i övrigaåterkallelse skall ske.fråganpröva om

TV-verket.Radio- ochkallas av
myndighetsuppdel-beslutadenyligenföljt denjag härkanDet nämnas att

respektive verket seGranskningsnämndenmellanningen prop.
1993942276.rskr.l99394:KU37,199394:160, bet.

Återkallelse lokalradiotillståndnärradio- ochav

pååterkallasfårlokalradionärradio ochTillstånd sändaFörslag: att
huvudsakprograrninnehållet enligt imed göra,inte hargrunder attsom

Återkallelse saknasutgivaregrundprinciper attavsom nu.samma
ske.längreskall dock inte

några föränd-föreslår jag inteanfört störretidigarevad jagenlighet medI
beträffandegällerlokalradion. Vadnärradion ochgällervadringar nusom

dockgälla,således i fortsättningentillstånd skallsådant ävenåterkallelse av
undantag.med ett

lokalradiolagen kan3första stycket28 §ochnärradiolagenEnligt 13 § 2
finnsdet intenärradiosändertillståndshavarenske attåterkallelse trotsom

ställföreträdare inte harellerutgivareanmälanellerutgivare atttrots om
1559 med1991straff enligt lagentillräckligtdetJag ärgjorts. attatt :anser
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föreskrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden kan utgå. Jag föreslår därför denna omständighetatt inte längre skall

för återkallelse.grundvara en
Återkallelse närradiotillstånd får således ske tillståndshavaren:av om

intel längre behörigär sända närradio,att.
2. inte utnyttjat rätten sända närradioatt under på varandra följandetre

månader, eller
3. inte erlägger avgift i ärende närradio inom föreskriven tid,om och till-

ståndshavaren har förelagts erlägga den påföljdvidatt tillståndetatt annars
återkallaskan 13 §.

Återkallelse lokalradiotillstånd får vidare skeav om:

l tillståndshavaren inte inlett lokalradiosändningar inom månader eftersex.
tillståndstidens början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten sända lokalradioannars elleratt sänt
endast i obetydlig omfattning under sammanhängande tid minst fyraen av
veckor,

3. tillståndshavaren direkt eller företag i vilket han grundgenom aktie-av
eller andelsinnehav eller avtal har bestämmande inflytande,ett för-ensam
fogar sådantöver tillstånd,än varvid återkallelsenettmer skall detavse
eller de tillstånd har medelats efter det första tillståndet,som eller om

landsting, kommun någonstaten, eller har tillstånd meddelatssom som av.
regeringen, direkt eller företag i vilket sådantgenom ett grundorgan av
aktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestämmande inflytan-ettensam
de, förfogar tillståndetöver 28 § Första stycket.

Återkallelse lokalradiotillstånd på gnind behörighetsbristav förelågav som
då tillståndet meddelades dåeller överlåtelse tillståndet godkändes får dockav
endast ske beslutet påverkats felaktiga eller ofullständigaom uppgifter frånav
tillståndshavaren 28 § tredje stycket. Jag har kommenterat denna förutsätt-

återkallelseförning i det föregåendenärmast avsnittet.
Radio- och TV-verket frågan återkallelseprövar skall ske. Detta över-om

medensstämmer vad kommer gälla till följd denattsom myndighets-av nya
organisationen.

Återkallelse närradiotillstånd på grund allvarligtav yttrande-av
frihetsmissbruk

ÅterkallelseFörslag: närradiotillstånd får i fortsättningenäven skeav
allvarligt yttrandefrihetsmissbruk förekommit.om
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för domstolfinnas möjlighetdet skallbeslutatnyligenRiksdagen har att
närradiotillstånd under högståterkallaskäl,synnerligafinnsdet ettatt, om

innebär allvarligtyttrandefrihetsbrottinnefattatår ettfem ett somprogramom
förkan i och signärradiolagen. Det16 §yttrandefrihetenmissbruk av

tillräcklig. Medbrottstraffpåföljden för dessa ärinte typerdiskuteras avom
rådande uppfattningföruttryckbestämmelsentill ärhänsyn ett omatt en nu

såvittnågra förändringarföreslår intejagnärradionförgällabörvad som
innebördbestämmelse dennai sakensliggerdenna. Det attnatur avenavser

med försiktighet.tillämpasbör
motsvarande regel borde gällaifrågasatte inteNågra remissinstanser enom

Även ansågRegeringensådan regel.Lagrådet efterlystelokalradion.för en
lokalradion tordeochnärradiontillhänsynbehövligt medinte detta attdock

utveck-fråganfickregeringen övervägasEnligt nyttsyften.olikaha om
sådanfinnas behovdet skulleochriktninggick ilingen av enomannanen

40.prop.199293:70regel s.
föreslårlokalradioverksamheten. JagutvärderatidigtförDet ännu attär

gäller.vadnågra förändringardärför inte mot som nu
särskilda bestäm-med dei enlighethandläggsyttrandefrihetsbrottMål om

målSådana under med-bl.a. YGL. prövasfinns iförfarandetmelser somom
frånavstå detta. Detförklarat sigbåda harsåvida intejury, parterverkan av

skallvad jurynnärradiolagenbestämmelser inågraintefinns angersom
återkallelse skallfråganskallprövningföreslår jurynsJag ompröva. att avse

framgå lagen.skallske. Detta av

återkallelseförförutsättningYtterligare

fram-återkallelsen inteåterkallas endasttillstånd fårFörslag: Ett om
åtgärd.ingripandealltförstår ensom

påtillstånd, grundåterkallelseframgår attlokalradiolagenAv att avav
återkallel-fårtillstånd, skeendastsådantnågon förfogar änöver ett ommer

andra stycket .åtgärd 28 §ingripandealltförframstårinte som ensen
lokalradiolagenfall iför övrigaintefinnsbestämmelsemotsvarandeNågon

närradiolagen.ieller
ochpromemoria ReglerKulturdepartementetsremissvari överharJag

lokalradio-återgivet idelvis finnsvilket1992:22,privatradio Dsförvillkor
inte börifrågasatt det126,199293:70propositionen prop. gesoms.

avslå begäransituationerextraordinärai vissadomstolför omenattutrymme
detsituationer därföreligganämligentillståndet. kanDetåterkallelse voreav

bedrivits isändningargrundåterkalladestillståndet attstötande avom
fyra-veckors-period.underomfattningobetydligendast en
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Av specialmotiveringen i den anförda propositionen framgår eftersomatt
iutrymmet begränsatäretern bör denäven påbörjat verksamhetsom men

bedriver den i mycket blygsamsom omfattning kunna få sitt tillstånd åter-
kallat. Som sändning i obetydlig omfattning bör, enligt regeringen, kunna
beaktas inte bara sändningar pågår endast under litensom del dygneten av

även brus, fågelkvitterutan t.ex. eller korta inspelade programslingor som
sänds under längre sammanhängande tiden a. 52.prop. s.

Jag myndigheternaatt alltid bör hänsynanser tillta yttrande- och informa-
tionsfriheten vid sin bedömning återkallelse bör ske. Vidav dennaom be-
dömning bör naturligtvis även uttalanden i förarbeten beaktas. Jag attanser
det radio- och TV-lagen bör framgåav tillstånd får återkallasatt ett endast om
detta inte framstår alltför ingripande åtgärd.som en

Tid under vilket tillstånd fårnytt inte meddelas

Förslag: När närradiotillstånd återkallasett får den beslutande myn-
digheten bestämma tid högst år inom vilken tillståndshavarenetten om

fårinte tillstånd.nyttges

Av närradiolagcn framgår Närradionänmden,att tillståndnär återkallas,ett
får bestämma tid högst år inom vilkenetten om sammanslutningen inte kan

tillstånd 13 §nytt andra stycket.ges Domstol får återkallelsebesluti be-
stämma tid högst år, eller det finnsen ettav synnerliga skäl, högstom fem år,
inom vilken sammanslutningen fårinte närradiotillståndnytt 16 §.ges

Jag vad gälleratt enligtanser närradiolagensom börnu även komma till
iuttryck radio- och TV-lagen. Utan sådan bestämmelse skulle den fåtten som

sitt närradiotillstånd återkallat omedelbart kunna söka erhållaoch ett nytt
sådant tillstånd. Någon motsvarande bestämmelse behövs inte för tillstånd

meddelats regeringen ellersom lokalradio.av som avser

Återkallelse förordnande lokalt kabelsändarföretagav som

Förslag: Radio- och TV-verket får återkalla förordnandeett som
lokalt kabelsändarföretag någon sändningsverksamhet inteom
förekommit eller sådan verksamhet endast förekommitom i obetydlig
omfattning under sammanhängande tid minst månader.en treav
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kanaldenutnyttjarkabelsändarföretag intelokalaförekommer somDet att
förord-efterKabelnärrmden kankabellagen.enligttilldeladfått sigföretaget

förordnandet.förnyaår,efterutgång, först vägradvs. attnandetidens tre
sändningsverksamhet ellernågonbedriverintekabelsändarföretagetOm

underomfattningobetydligisådan verksamhetbedriver samman-enendast
ellerkabelsändarföretag,någotmånader börminst annattidhängande treav

isändningar dessbedrivamöjlighetsjälv, attkabeloperatörenkanske ges
förordnandet inte löptfortiden ut.finnasbörmöjlighet ävenställe. Denna om

möjlighetTV-verket böroch att,Radio-föreslår därför om nugesJag att
lokalt kabel-förordnandeåterkallaföreligger,omständigheter ett somnämnda

lokal-närradiolagen,finns iåterkallelsegrundMotsvarandesändarföretag.
vadledningVissradiokommunikationslagen.i somavradiolagen ävensamt

lokalradiopropositionen sefrånhämtasomfattning kanobetydligmedmenas
avsnitt.nästföljande

Straff18.10 m.m.

tillståndSändningar utan

sänderoaktsamhetuppsåtligen eller programFörslag: Den avsom
be-månader. Deti högstfängelseellerbötertillstånd tilldöms sexutan

sådan redaneftersomförverkandebestämmelsenågoninte enhövs om
radiokommunikationslagen.ifinns

§tillstånd enligt 21dömserforderligtradioprogramsänder utanDen som
tidigareharår. Radiolageni högstfängelseeller ett orn-till böterradiolagen

radiokommunikationslagen.omfattasbestämmelsersådanafattat avsom nu
tillstånd den säntradiosändare utan somanvänt somSåväl den t.ex.som

fäng-ellertilldå böterdömastillstånd kundeerforderligtradioprogram utan
såledesansågstvå brottdessaförår. Straffvärdet varatyperi högst avelse ett

lika högt.
eller fäng-framgår till böterbl.a.radiokommunikationslagen att18 §Av

oaktsamhet inne-uppsåt ellermeddenmånader döms avi högstelse somsex
lagenenligt densådant krävstillstånd därradiosändareanvänder utanellerhar

vidbestämtsharvillkormedstridiradiosändare ettanvänder someller
tillståndmeddelandet m.m.av

prop.radiokommunikationslagtillförslagmedpropositionenI en
någon avkrirnina-ansåginteregeringenframgår att247199293:200 atts.

Rksåkla-bl.a.medenlighetiregeringen,ansågske. Däremotbordelisering
straffskalanssänkningmotiveradestraffvärdetuppfattning, avenattgarens

månader.tillgränsövre sex
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någraDet finns inte sakliga skäl till behandla den bedriveratt som
programverksarnhet tillstånd hårdare den någotinteutan än har tillståndsom

sådananvända för sändning avsedd radiosändare.att föreslårJag därför att
maximistraffet i radio- och TV-lagen skall månader.till I bestäm-anges sex
melsen skall vidare i klarhetens intresse de subjektiva rekvisiten, uppsåt och

Ävenoaktsamhet, detta överensstämmer med lydelsen i radiokommu-anges.
nikationslagen. Det kan motsvarande strafflatitud finns inoteras att den nya

Ändringennorska radio- och TV-lagen, lov kringkasting. får till kon-om
sekvens häktning till följd sådant brott i normalfalletatt inte kan komma iav
fråga. tvångsmedelDäremot andra såsomär beslag fortfarande möjliga.t.ex.

har ocksåJag i enlighetövervägt med radiokommunikationslagen,att,
utvidga det straffbara området till omfatta överträdelseräven villkor.att av
Bestämmelsen såskulle i fall omfattaäven överträdelser villkor avseendeav
sändningsområden.

Jag har kommit fram till sådan utvidgning onödig. Denatt ären som
sänder eller lokalradio områdenär- över detstörre omfattasän till-ett som av
ståndet kan straffas i enlighet med radiokommunikationslagen. Vidare kan
återkallelse tillstånd ske enligt den lagen. Jag har i föregåendedet före-av
slagit tillstånd meddelats regeringen få återkallasskallatt ett vidsom av
väsentliga brott bl.a. villkor sändningsområden. detFör fallmot straffom att
inte utgåkan enligt radiokommunikationslagen återkallelsekan i fallvart av
dessa tillstånd ske enligt radio- och TV-lagen.senare

Radiosändare kan förverkas enligt radiolagen vid angivet brott. Jag harnu
övervägt denna reaktion kan undvaras med hänsyn till den finnsävenattom
angiven i radiokommunikationslagen. Radiosändare varit föremål försom
brott enligt den lagen, dvs. eller innehavts någonanvänts saknarsom av som
tillstånd enligt radiokommunikationslagen, kan förklaras förverkade 18 §.

Beslut tillstånd,meddelande tillståndstid, återkallelse sådant till-om av av
stånd och förverkande enligt de radiorättsliga författningarna medför inte
automatiskt beslut motsvarande innehåll måste meddelas enligtatt radio-av
kommunikationslagen 9se § andra stycket 12 § 5 och 13 § 2 . Detta betyder
dock inte bestämmelse förverkande måste finnas i radio-att även ochen om
TV-lagen. Enligt 13 § 2 radiokommunikationslagen tillståndskall åter-ett
kallas medgivande sända enligt radiolagen upphört gällaett att t.ex. attom

återkallelse.och särskilda skäl inte talar Enligt motiven kan det finnasmot
skäl avvakta med ställningstagandet stårtill dess tillståndshava-det klartatt att

fåinte kommer motsvarande sändaruppdrag, därav tilläggetatt ett nyttren
särskilda skäl 199293:200prop. 328. Sändaren skall inte förverkass.

den används eller kan användas för andra sändningar dem vilkaäven änom
fårlagligen Sådanainte längre bedrivas. överväganden bör lämpligen ske av

och telestyrelsen iPost- enlighet med radiokommunikationslagen. Det där-är
onödigtför med bestämmelse förverkande här.en om
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från havetöppnaPiratradiosändningar

i lagenåtalsbestämmelsemaochförverkande-,Straff-,Förslag: om
in i lagen.havetrundradiosändning öppna tasfalli vissaförbud mot

månader.högstfängelse iellersänks till böterStraffskalan sex

rundradiosändning öppnafallvissaförbud il966:78 motLagen om
medverkanstraff l §,bestämmelserinnehållerpiratradiolagenhavet om

straffbestämmelseninledandedenåtal §. Av5och3 §förverkande§,2
radioanläggningfrån öppnarundradiosändningutförframgår denatt som

år,fängelse i högstellertill böter ettdömsdäröverluftrummeti omellerhavet
Finland eller NorgeDanmark,Sverige,iavseddsändningen emotär tasatt

tillöverenskommelseneuropeiskadentillanslutetland, ärieller annat som
territo-nationellautanförfrån stationerrundradiosändningarförhindrande av

någotradiotrañk iförstörningmenligorsakarsändningen avellerrier, om
ellerbestämmelsen, den upprättarenligtgäller,länder. Detsamma somdessa

rundradiosändning.sådanförradioanläggninginnehar
undertecknadeSverigeanledningmedfrämsttillkom attPiratradiolagen av

frånrundradiosändningarförhindrandetillöverenskommelseeuropeisk aven
Överenskommelsen fortfarande.gällerterritorier.nationellautanförstationer

vadförändringarsakliganågraföreslå motstörreintedärförkommer attJag
vadenlighet medisänkasdockStraffskalan bör nysssomgäller.som nu

uppsåt ochrekvisiten,subjektivabör deskulltydlighetensföreslagits. För
språkliga ändringarvissaVidare börbestämmelsen.framgåoaktsamhet, av

goras.

skettinteharAnmälan

sinfullgörinteoaktsamhetuppsåtligen eller an-DenFörslag: avsom
till böter.dömsenligt lagenmälningsskyldighet

satellitentreprenörochsatellitprogramföretagvarjeskallsatellitlagenEnligt
påbörjas 6 §. Denverksamheteninnanregistrering upp-somförsiganmäla

satellit-enligtskyldighet kandennafullgöroaktsamhet inteellersåtligen av
§.25till böterdömaslagen

böter börjagsatellitlagenigäller attvadmedenlighet anserl nusom
oaktsamhet brytereller motuppsåtligensamtligaifråga för avkomma som

anmälningsplikt.bestämmelsenföreslagnaden om
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Överklaganden19

få19.1 Vilka beslut skall överklagas

SådanaFörslag: radiorättsliga beslut överklagbara skallärsom nu
fåfortsättningen överklagas.iäven

frångå frågainte det finns skäl principer iJag de över-att attanser om
området.gäller inom det radiorättsligaklagande Sammanfattningsvissom nu

därför följande gälla.bör
fårLagligheten regeringens beslut enligt rättsprövningslagen.prövasav

i övrigt inteRegeringens beslut överklagbara. Radio- och TV-verketsär
tillstånd, återkallelse tillståndbeslut meddelande och medgivan-om av av om

tillstånd fåröverlåtelse sådantde överklagas till kammarrätten.till Det-ettav
beslut förordnandegäller Radio- och TV-verkets lokala kabel-samma om av

återkallelse sådantsändarföretag, förordnande beslut undantagett samtav om
från tillhandahållaskyldigheten försändningsplikten och kanal lokalaatt
kabelsändarforetag. Liksom tidigare bör gälla beslut omfattningenatt ett om

sändningsområde fårinte överklagas 39 lokalradiolagen.se § Dettaettav
sändningsområdeförändring påverkasammanhänger med kanatt ettaven

sändningsområden.andra Bifall till överklagande skulle kunna leda tillett att
sändningområden skulleomfattningen rad behöva seomprövasav en prop.

l99293:70 55 f..s.
Samtliga vitesförelägganden, dem Justitiekanslern meddelat ochutom som

lämna vissa uppgifter och referensinspelningar,skyldighetendem rör attsom
199394:160 199394:KU37,överklagbara se 43 bet. rskr.är prop. s.

199394:276.
överklaga domar meddelats domstol, dvs. i förstaMöjligheterna att som av

länsrätten och kammarrätten, regleras i ordning.tingsrätten,instans annanav

princip omedelbart19.2 Vitesförelägganden gäller i

vitesförelägganden, positivFörslag: Samtliga deutom som avser en
förpliktelse, gäller omedelbart de överklagas. Dettaäven överens-om

vad gäller.medstämmer som nu
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fallVitesförelägganden gäller i de flesta omedelbart deäven över-om
förpliktelse,Vitesförelägganden gäller positiv dvs.klagas. som en som avser

vissa i tillhandahållaskyldighet vidaresända TV-program kabelnät,att ett
kabelsändarföretag eller lämna vissa upplysningarkanal för lokala tillatt

TV-verket, gäller dock inte omedelbart.Radio- och
föreslår Förslagetdetta i lagen. vadJag gälleratt motsvarar somanges nu

199394:l60 43 bet. l99394:KU37, rskr. l99394:276.se s.prop.

19.3 Instansordningen

fåskall i fortsättningen överklagasFörslag: Radiorättsliga beslut även
frågan missbruk yttrandefrihetentill kammarrätten. Rör prövasav
enlighet med bestämmelserna i YGL och till-saken dock i tingsrätten i

Även med vad gäller.lämpningslagen. detta överensstämmer som nu

mål iutgångspunkt radiorättsliga bör enhetligbörEn prövasatt envara
ordning underlättar för den beslutetinstansordning. Ett enhetlig attsom avser

sådansig överklagande.instans skall vända med Entill vilken han ettveta
prejudikatbildningen, rättssäkerhetenordning torde vidare ävensamtgynna

processekonomiska fördelar.medföra
årshuvudsakligenRadiorättsliga mål kammarrätten. I 1993prövas avnu

emellertid regeringen, bakgrund Dom-budgetproposition förordade mot av
förvaltningsdomstolsprövningen i regel börstolsutredningens förslag, att

sig bakom100 bil. 3. Riksdagen har ställt dei länsrätt 199293:prop.starta
l99293:JuU24, rskr. l99293:289. Regeringenriktlinjerna bet.angivna

propositionen 199394: 133 Instansordningen de all-nyligen avlämnat ihar
genomförs länsrättförvaltningsdomstolarna. Om förslaget kommermänna att

studiestödsmål kriminalvårdsmål.frågai bl.a. ochförsta instansbli om
frågorsådan enligt radio-Radiorättsliga mål teknisk rörnatur somav

länsrätt.kommunikationslagen och telelagen prövas av
mål yttrandefrihetsbrott ellerYttrandefrihetsrättsliga mål, dvs. yttran-om

1991:1559endast vissa i 7 kap. l § lagendefrihetsmissbruk, prövas av
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagensföreskriftermed

Målen1 § TF angivna tingsrätter.områden tillämpningslagen och 12 kap.
då bestämmelserna i 12 kap. TF och tillämpnings-i enlighet medhandläggs

tillstånd får åter-meddelats regeringenhar föreslagitlagen. Jag att som av
vite skallmissbruk yttrandefrihetenbl.a.kallas ägt samt attrumavom
innehållertillfällen sändervid upprepadedenföreläggas somprogramsom

Sådana skallriskera del ärendenvåld pornografi bam kanoch att ta av.som
således i ordning.dennaprövas
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Mål straflansvar deprövas allmänna domstolarna, dvs. i förstaom av
tingsrätten. föreslagitinstans Jag har de nuvarande straffbestärmnel-attav

tillståndsändningar och piratradiosändningar från havetutan öppnaserna om
behållas.skall Jag har vidare föreslagit de sänderatt utanm.m. som program

låta registrera sig skall kunna dömas till böter.att
Marknadsättsliga mål för närvarande Marknadsdomstolen,prövas iav

förstanormalt och sista instans, enligt den gällande marknadsförings-nu
Enligt förslaglagen. Marknadsföringsutredningen SOU 1993:59 skallav

frågortingsrättStockholms bl.a. marknadsstömingsavgiftpröva enligtom
marknadsföringslagen. Tingsrättens beslut överklagas därvid till Marknads-
domstolen. Marknadsföringsutredningen har utformat sitt förslag med den

konkurrenslagen förebild. Instansordningen här intresse efter-ärnya som av
föregåendejag i det föreslagit vissa marknadsrättsliga bestämmelserattsom

reklam skall i enlighet med marknadsföringslagen.prövas Det ärom m.m.
därför fördel de radiorättsliga bestämmelserna reklamävenen om om m.m.

i ordning, inte minst påmed tanke jag föreslagitprövas sär-att attsamma en
avgiftskild skall kunna utdömas vid brott dessa bestämmelser. Sommot

föregåendei det den framtida utformningen domstolsväsendetärnämnts av
utredning. Departementspromemoiianunder Specialdomstolama i framtiden

frånDs 1993:34 Justitiedepartementet innehåller förslag siktett att
avskaffa Marknadsdomstolen och domstolens uppgifter skall deövertasatt av
allmänna domstolarna. Förslaget innebär vidare Marknadsdomstolen in-att

målordnas specialfunktion i Svea hovrätt och samtliga i dagattsom en som
i förstaMarknadsdomstolen instans skall tingsrätt iprövas prövasav av

första målen i inledandeinstans skede inte skall kunna överklagassamt att ett
till domstolen. förslaget har vidareHögsta I det framförts synpunkter attom
det enhetligönskvärt det skapas instansordning för samtliga mark-är att en

mål. Någranadsrättsliga lagändringar föreslogs inte, bl.a. eftersom resultatet
Marknadsföringsutredningens betänkande först borde avvaktas. En knappav

majoritet de remissinstanser sig förslaget positiv tillöver äryttrat attsomav
Marknadsdomstolen inordnas specialfunktion i Svea hovrätt Dssom en

166.1994:17 s.
Mål utdömande ivite enlighet med lagen 1985:206prövasom av om

Målet såvidainte länsrätt inte tingsrätten självviten, sägs. prövasannatom av
tingsrättens viteteller, efter talan beslut, högre har förelagt 7 § 3.rättmot

målsammanfattning instansordningen för radiorättsligaDenna korta om
frågor, fördeldärtill höriga pekar det möjligen skulleoch att vara en om

frågordomstol, och inte förvaltningsdomstol, prövade enligtallmän som nu
i fall inordnasradio- och TV-lagen, Marknadsdomstolenvart om som en

specialfunktion i Svea hovrätt. skulle kunna tänka sig betydandeMan att
fördelar hämta konkurrensskadeavgiften och marknadsstömings-är att om
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särskildaföreslagnadenslutinstansiprövadesavgiften som nusamma
avgiften.

Domstolsutredningens, Mark-anledningmedövervägandenFömyade av
får utvisa detförslagJustitedepartementetsochnadsföringsutredningens om

därförJagöverklaganden.förordning attändradtillanledningfinns anseren
måltypen, dvs.aktuelladenerfarenhetharredaninstansden nuavsom

målgällerVaddem.handläggafortsättavidare börtills att omkammarrätten,
redan i länsrätt.börjarhandläggningenföreslår jagavgiftutdömande attav

två detinstanser. Atti minstföremål prövningförblimål nämligenbörDessa
karaktär talarrutinartadmål kanskemängdfrågablikan stor meravom en

förstai länsrätthandläggsså länge,fallmålen, i änockså för somvartatt
instans.
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avgiftslag20 En ny m.m.

koncessionsavgift20.1 lag for radio ochEn TVny om

Förslag: Bestämmelsema i lagen l992:72 koncessionsavgiftom
område och avgiftsbestämmelsernatelevisionens i lokalradiolagen

framgår särskild lag. Lagen benämns lag koncessionsavgiftav omen
för radio och TV.

områdel992z72 koncessionsavgift televisionens tillkom iLagen om
tillståndfick regeringens bedrivasamband med TV4 sändningar iatt att

alltså förlandet. träffar endast programföretag i närvarandeLagen ett taget,
framgårinledande bestämmelse programbolagTV4. Av lagens ettatt som

radiolagen har i hela landet sända televisionsprogram ienligt 5 § rund-rätt att
skall betala koncessionsavgift till under förutsättningradiosändning staten att

sådanföretaget sända reklam vederlag i sändninghar ochrätt äratt mot
innehållerdenna här i landet. Lagen i övrigt bestämmelserrättensamt om om

återbetalning,beräkning fastställande betalning avgift,avgift, och av om-av
verkställighet.prövning och överklagande samtm.m. om

Även innehåller bestämmelser avgifter. fram-lokalradiolagen Av lagenom
går gårförfarandet vid bestämmandet denna avgift vid auktionbl.a. hur av en
till.

avsnitt föreslagit radio- och TV-lagen inte skall omfattaJag har i 11.2 att
bestämmelser koncessionsavgifter. Skälen till detta följande.ärom

framgårtill koncessionsavgiftslagen lokalradiolagenmotiven ochAv att
sådan avgift torde betrakta skatt i RF:s mening och därförattvara som en
måste 199293i lag 199192:78 och 50. Be-regleras prop. 11 prop. s.s.

koncessionsavgift gäller vidare endaststämmelsema i lagen ettom program-
såvälnärvarande TV4. Avgiftsbestämmelsema i den lagen iförföretag, som

detaljerade och omfattande. skullelokalradiolagen slutligen mycket Detär
således betydligt ned radio- och TV-lag det i denna inäventynga togsen om

avgifter.detaljerade bestämmelser om
föreslås förhållandeNågra ändringar inte i till vad gäller.sakliga som nu

också framgådet den avgiftslagen börkan anmärkasDet attatt rege-av nya
får meddela föreskrif-den myndighet regeringen bestämmerringen eller som

i ärenden närradio.ter om
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ändrasTV-avgiftslagen20.2

såltför denskyldigheti radiolagenBestämmelsenFörslag: somom
TV-avgiftsla-in ianmäla dettaTV-mottagare tashyrteller att m.m.ut

gen.

sålt eller hyrt TV-för denskyldighet utbestämmelseRadiolagens somom
20 §Aktiebolagi KirunaRadiotjänsttillanmäla detta m.m.attmottagare

med§, hörstraffbestämmelsen 22 närmasthörandedärtilldenoch samman
föreslår därför denTV-avgift. Jagl989:41 atti lagenbestämmelserna om

§§ radio-20 och 22ivadomfattatillutvidgas ävenbörlagen att angessom
lagen.

ändrasbör20.3 Lagar som

med vis-1978:763i lagenändringarvissaföreslagittidigareharJag
tobakslagenalkoholdrycker,marknadsföringbestämmelser avomsa

tryckfrihetsförordningensföreskriftermed15591991:lagen1993:581,
och 17.2,15.2, 17.1avsnittområden seyttrandefrihetsgrundlagensoch

avsnittradiokommunikation se1993:599lagen1993:597,telelagen om
före-framgår det närmastvadenligtTV-avgiftslageni17.3 avsomsamt

gående avsnittet.
terminologi bör övertobakslagarnasalkohol- ochanmärkas sesbörDet att

föreslagit väsentliganämligenharstraffskalor. Jagtillämpningslagensliksom
föreslagitavsnitt 15.7 äventerminologin sesåvitt samtförändringar avser

tillskall sänkaslagföreslagenvissa brottmaximistraffet för mot sexnuatt
börtillämpningslagen, ävenminstintelagar.mängd18.10. Enmånader ses

redaktionellt.över
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21 Författningskommentarer

21.1 Förslaget till radio- och TV-lag

anförtsSom i den allmänna motiveringen avsnitt 11.3 radio tekniskär termen
också omfattar TV-sändningar. Ordet ocksåanvänds i lagtexten i dennasom

betydelse. Med radio alltså i lagtexten sändningar sker med hjälpavses som
radiovågor utbreder sig i rymden särskild ledare jfr l § radio-utanav som

språkbruklagen. vanligtI däremot med radio vad i den föreslagnaavses som
lagtexten kallas för ljudradio, sändningen skeroavsett radio iom genom
teknisk mening eller tråd. Beteckningen Radio- och TV-verketgenom är ett

påexempel användning den betydelsen ordet Dåradio. lagen börav senare av
benämning också kan användas i dagligt tal har beteckningenges en som

Radio- och TV-lag valts radio används i någottrots att termen en annan
betydelse i själva Någotlagtexten. problem vid tillämpningen torde detta inte
behöva medföra.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

l § I denna lag finns bestämmelser verksamhet består i attom som
ljudradio-sätta eller televisionsprogram och sända låtaellersamman

sända dem till allmänheten. Vidare finns bestämmelser vidare-om
sändningar vissa skyldigheter för satellitentre-samtav program om
prenörer.

paragrafenI lagens tillämpningsområde. Tillämpningsområdet be-anges
dock 2-4 §§.gränsas av

tillämpningsområdeLagens behandlas utförligt i den allmänna motivering-
avsnitt 11.4. Lagen tillämpligär den ljudradio-sätter ochen som samman

televisionsprogram och låtersänder eller sända dem till allmänheten. Lagen
såväl tillståndspliktiggäller verksamhet verksamhet inte kräver till-som som

stånd. Liksom nuvarande lagstiftning förutsätter lagen den har till-att som
stånd bedriva sändningsverksamheten också den faktisktatt är bedriversom

tillståndshavarenden. Om upplåtit sändningstid någon ändåhanärannan
ansvarig för reglerna i denna lag följs.att

tillståndKrävs inget ligger hos den bedriver verksamheten.ansvaret som
framgårDetta den allmänna motiveringen avsnitt 12.4. Vem denav ärsom

enligt lagen skall bedriva sändningsverksamheten får bedömassom anses
med hänsyn till samtliga omständigheter, varvid särskilt bör beaktas denvar
tekniska och juridiska programkontrollen belägen ochär den dagliga 387var
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jfr 46.ledningen verksamheten 199293:75 Enutövas prop. s.av annan
kan användas till ledning för bedömningen registre-omständighet ärsom

utgå från låtitdenMyndigheterna bör kunna registrera sigringen. att som
någotockså bedriver sändningsverksamheten, inteden visasär annatsom om

jfr 2 kap. 4 §.
innehåller också bestämmelser vidaresändning MedLagen om av program.

sändning sänds, eller kort tid dessförinnan,delsdetta av program somavses
någon §, dels de skyldigheter kabeloperatör3 kap. 5sesänts annan enav

vad brukar kallas must carry ellerskyldigheterhar. Hans utgörs av som
i Dessutom har han skyldighet be-sändningsplikt och 8 kap. 1 attenanges

lokalt kabelsändarföretag enligt 8 kap.för sändningarreda ettutrymme av
åvilar eller förfogarskyldigheter och2 Dessa äger överen som annarsvar

trådsändning. Bestämmelser vidaresändning finns ock-anläggning för omen
finns skyldighet till viss vidare-så Enligt denna bestämmelsei 8 kap. 4

också hjälp radio höga frekvenser.sänder medsändning för den avsom
också för satellitentreprenörer. Vadinnehåller skyldighetervissaLagen som

framgår kap. 3 Satellitentreprenörenssatellitentreprenör 2med avavses
enligt satellitlagen.vad i dag gällerskyldigheter motsvarar som

tråd denna laggäller bestämmelserna i§ sändningar2 För genom
når bostäder. Vad föreskrivs isändningen fler 100endast än somom

skyldigheter gäller dockkabeloperatörersförsta stycket8 kap. l § om
når bostäder.fler 10för sändningar änsom

nårtråd fler 100 bostäder gällerintesändningar änFör somgenom
kap. ochyttrandefrihetsgrundlagen 1 2bestämmelser iinte andra än

§§.3

fråga tråd-i lagens räckvidd ibegränsningförsta stycketI omanges en
nårinte fler 100 bostäderför sändningarLagen gäller intesändningar. änsom

detta finns beskriven isändningsplikt. Betydelsen§jfr dock 8 kap. 1 avom
avsnitt 11.5.motiveringenden allmänna

Stöd för4 § kabellagen. bestäm-i andra stycketBestämmelsen motsvarar
199192:53 55.6 § YGL. Sefinns i 1 kap.melsen närmare prop. s.

satellit denna lagljudradioprogramsändningar3 § över ärFör av
bedriveri Sverige och denkantillämplig sändningen tas emot somom

sändningen tillhemvist i Sverige ellersändningsverksarnheten har sitt
från landet.sändare här isatellit sker en
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frånskillnadTill de gällande lagarna skall den föreslagna lagen omfattanu
satellitsändningar ljudradioprogram.även Bakgrunden till detta iav anges

avsnitt 11.5. Paragrafen har satellitlagens regler förebild har ingensom som
anknytning EES-områdettill eftersom någotdet inte finns direktiv på
ljudradiområdet motsvarande EG:s TV-direktiv. Endast användningen av
svensk satellitkapacitet inte svensk jurisdiktion. Med hemvist lik-ger avses

frågai telcvisionssändningar detsamma enligt 10 kap.som om som
rättegångsbalken.

4 § För sändningar televisionsprogram satellit dennaöver lagärav
tillämplig sändningen kan någoni bundentas äremot statom som av
avtalet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES ochom

den bedriver sändningsverksamheten har sitt hemvist isom
Sverige,

sändningen till satellit frånsker sändare här i landet, elleren
frånsändningen satellit sker med användning satellitkapacitetav

fysisksvensk eller juridisk förfogar över.som en person
Punkterna 2 och 3 tillämpas dock inte den bedriverom som

sändningsverksamheten har sitt hemvist i land inom EES.ett annat

Paragrafen med 2 §överensstämmer satellitlagen. Ledning för paragrafens
tillämpning fåskan 199293:75 24 och 47. Som anmärktsgenom prop. s.

med hemvist detsamma enligt 10 rättegångsbalken.kap. Detovan avses som
emellertidär nödvändigt de svenska jurisdiktionsreglemaatt överensstämmer

med vad gäller i övrigt inom EES. Om arbetet med revision TV-som av
direktivet leder till precisering jurisdiktionskriteriema kan denna be-en av
stämmelse behöva ändras.

5 § bestämmelserAndra och villkor sådana förbudän attsom avser
sända reklam gäller inte för ljud i televisionssändning ljudet heltom

med ljudradiosändningöverensstämmer sker med stöd till-en som av
stånd enligt denna lag eller för vilken låtitden sändande registrera sig.

Bestämmelsen nyhet har månär i viss motsvarighet i 3 §en men en
satellitlagen. Det inte ovanligt ljudradiosändningär användsatt en som
bakgrund till televisionssändning, främst det sänds endast stillbildnär elleren

i till den ordinarie sändningsverksamheten.text Att krävapauser t.ex. att
reklamidentifiering skall iske bild därför det i bakgrundsljudet förekom-att

reklarninslag skulle varken praktiskt genomförbart ellerett menings-mer vara
fullt. Bestämmelserna i lagen gäller därför inte för ljud överensstämmersom
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tillstånd för vilken registreringljudradiosändning har eller skett.med somen
då identiñerbare sändande förtillräckligt den dettaDet sättär att ansvarar

i eller villkor föreskrivs reklamförbud, jfrljudradiosändningen. Om det lag
gäller dock detta.10 § och 3 kap. 37 kap.

Tillstånd registreringoch2 kap.

dennatelevisionsprogram enligt lagsända ljudradio- eller1 § För att
påsker med hjälp radiotillstånd sändningarnaendastkrävs avom

gigahertz.frekvens under l
frånTillstånd sändningar sökbar text-TV skerinte förkrävs somav

tillståndsändningar med stödanvänds för andraradiosändare avsom
Tillstånd för sändningarinte hellerkrävs ärenligt denna lag. som

och underhörselskadadeanpassade för eller ägersärskilt som rumsyn-
från sådan radiosändare.dygnettimmarhögst tre enom

tillstånd använda radiosändareinneha ellerBestämmelser attom
radiokommunikation.1993:599i lagenfinns om

avsnitt 10.3 finns framför alltframgår motiveringenden allmännaSom av
sådantTV-verksamhet. Ett knapphetenljudradio- ochreglera ärskäl för atttre

detfördela knappadessatillgängliga frekvenser. För äratt resurser
tillstånd. krav böruppställa krav Dettavissa sändningarnödvändigt föratt

grund knapphetenvad behövsemellertid inte utöver avsom
frekvenser.

tillstånd till sändningardärför kravetförsta stycket begränsasI som
motiveringenGHz. Denfrekvens under lhjälp radio närmaremedsker av

områdettillståndspliktiga finns i den allmännafor detgränsdragningentill
tråd fortfarandesatellitSändningar i elleravsnitt 12.2. ärmotiveringen över

tillståndsfria.
Förutsättningen förtillståndplikten ytterligare.andra stycket begränsasI att

tillståndsfri den sändaredelstext-TV skallsändning sökbar är attvaraaven
någonföranvändssökbar text-TVför sändningenanvänds annarsavsom

bedriver den verksamhetendentillståndspliktig verksamhet och dels att som
också särskiltsändningargällertillstånd. Etableringsfriheten ärhar som

dels desammaFörutsättningarnahörselskadade.för eller äranpassade syn-
som timmarsänds under högstoch dels deifråga sökbar text-TV treattom

tillstånd. Omradiotidningar sändsfördygn. Detta utanattutrymme engerper
också tilldelasradiotidningennärradio krävs docksändas isådan skall att

särskilt anpassaduttryckettredje stycket. Ienligt kap. 3 §sändningstid 4
till de ellersig särskiltskall riktasändningenliggerför att syn-

alltsåtextad innebärljudradio ellersändning sker i ärhörselskadade. Att en
för ellersärskilt anpassadden skallautomatisktinte att syn-varaanses
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hörselskadade. tillståndsfriAtt den bedriver verksamhet skall registrerasom
framgår 2 kap.sig 3av

Bestämmelsen tredje stycketi syftar till tillstånderinra kanatt attom
för innehav radiosändarekrävas enligt radiokommunikationslagen. Avetc.av

betydelse föreskriftensärskild i 9 § andra stycket radiokommunikations-är
tillståndvilkenlagen enligt inneha sådanaoch använda radiosändare föratt

förutsätterutsändningar sökanden någoneller sökandenattsom annan som
åt, fåttutför utsändningsuppdrag medgivande enligt lag eller enligtannan

bestämmelser meddelade med fårstöd lag, meddelas endastav annan om
sådant föreligger.medgivande

Tillstånd2 § sända televisionsprogram eller i hela landet eller tillatt att
utlandet sända ljudradioprogram meddelas regeringen.av

finns synnerliga tillståndOm det skäl kan regeringen meddela iäven
förstaandra fall i stycket.än som anges

Tillstånd sända närradio och lokalradio meddelas Radio- ochatt av
fårRadio- och TV-verket vidare tillståndTV-verket. meddela sändaatt

ljudradio- televisionsprogramoch under begränsad tid tvåhögsten om
får sådant tillståndveckor. Verket förena med villkor enligt 3 kap.ett

1-3 §§ besluta bestämmelserna i 6 och 7 kap. inte skallsamt att
på sådant tillstånd.sändningar sker medtillämpas stödsom av

tillståndförsta stycket i vilka fall meddelasI regeringen. Detanges av
tillståndgäller sända televisionsprogram och i hela landet eller tillatt att

utlandet sända ljudradioprogram. Det ivad gäller dag enligtmotsvarar som
tillståndradiolagen. gäller naturligtvis bara i de fallDet huvudöver taget

krävs trådenligt 1 För sändningar i och satellit tillstånd.krävs ingaöver
finns motiverad iBestämmelsen avsnitt 12.6.närmare

Regeringen beslutar enligt andra fall tillståndstycket i andraäven om om
synnerliga skäl. Om de föreliggerfinns bestämmer regeringen själv.det

någontillämpas tillståndBestämmelsen kan i undantagsfall inte kanom ges
tillståndtill lokalradio- eller närradiosändningar eller kan detom ges men

från stårredan början klart sökanden inte kan leva till reglerna för deatt upp
sändningsforrnema. Bestämmelsen skulle kunna tillämpas fört.ex. att ge en

frånglesbygdssändning dispens de regler egenproduktion uppställs iom som
för gränsornrådena tillåta frånlokalradiokapitlet eller i prograrnrnaterialatt att

Dåandra sidan närradio.samarbetspartner sänds i det skallgränsenen
fråga synnerliga skäl bestämmelsens räckvidd begränsad tillärvara om

speciella situationer. krävs därförmycket Det den sökande kan visaatt
få förmårmycket starka skäl för han skall sända han inte uppfyllaatt trots att

får tillståndkrav ställs sändningarna. De sändningarde somsom av
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dessaförenaregeringen kanlokalradio ochellernärradiovarkenregeringen är
3 kap.enligttillstånd med villkor

tillstånd sändaTV-verketochRadio-lämnar atttredje stycketEnligt
sänd-tillstånd tillfälligaförfår vidarelokalradio. Verketellernärradio ge

frångälla sändningarkantvå Detveckor.pågå högstunderskallningar som
bådesändningarna kantillfälligaDeprovsändningar.eller varaevenemang

tillämpaanledningNormalt saknastelevisionssändningar. attljudradio- och
innehåll reklamochsändningamaskap.i 6 och 7bestämmelserna omom

får beslutaverketföreskrivsDärförsändningar.tillfälliga attsådana om
intedockkanbåda kapitel. Deti dessafrån bestämmelsernaundantag
kap.6 eller 7ivissa reglerlämpligtibland kandet attuteslutas att vara

bestämmelsensändningar,sådana tillfälligaockså t.ex.tillämpasbehöver
fårgenomslagkraft. Verketmedsändningarifrågaberiktigande storomom

de villkorställabestämmelsenenligtsändningarnatillfälligadeför somäven
§§.1-3i 3 kap.anges

intevilken detförsändningsverksamhetbedriver§3 Den ensom
bedriverräkningnågonförtillstånd och denbehövs annanssom
satellit-upplåter satellitkapacitetsatellit ellersändningsverksamhet över

och TV-Radio-hosregistreringföranmäla sigskallentreprenör
verket.

skallanmälanI anges
motsvarande,firma ellernanm,

juridiskforställföreträdare2. person,
ochtelefonnummer,postadress och
bedrivs.verksamhetuppgift den4. somom

frågainnehåll, ifrågaivissa kravställslagen t.ex.denEnligt omomnya
tillstånd. Förkräverintesådana verksamheter attpåreklam, även som

skyl-stycketföreskrivs i förstasådan verksamhettillsynenunderlätta enav
närvarandeforliksomgällerSkyldighetenregistrering.foranmälantilldighet

fördedvs.satellitentreprenörer,försatellit ochsänder idemför somsom
upplåtersatellit ellersändningsverksamhet överbedriverräkningannans

föreskrivssatellitlagen. Dessutom§§jfr 5-9satellitkapacitet sammaavnu
och andrai kabelursprungligtsänderanmälningsplikt för demskäl somsom

sändningartillstånd krävs,ingaför vilkasändningsverksamhet t.exbedriver
andra stycket.1 §enlig 2 kap.hörselskadadeellerför syn-

innehålla. IskallanmälanuppgiftervilkastycketIandra somanges
påuppgiftbedrivsverksamhetuppgift denuttrycket omrymssomom

och dylikt.kabelsändningaranmälningsskyldige bedriverdenvilken ort
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4 § underlätta tillsynenFör skall Radio- och TV-verketatt upprätta ett
fårregister. Registret föras med hjälp automatisk databehandling.av

får innehållaendast sådanaDet uppgifter i 3 § andra stycket,som avses
6 kap. 10 § och 9 kap. 3-6 §§.

Bestämmelsen stöd för dataregister demupprätta överatt ettger som
tillståndsfribedriver verksamhet enligt lagen eller satellitentreprenörer.är

sådantRegler register finns i § Då5 satellitlagen. det kan innehållaettom nu
uppgifter ägarförhållandenkänsliga bör i fortsättningendet haävent.ex.om

stöd i lag, jfr l99394:2l7 reforrnerad datalag 21. Registretprop. om en s.
får innehålla sådanaendast uppgifter lämnas registreringsskyldigadesom av
enligt 3 § andra stycket, uppgifter europeiskt prograrninnehåll,samt om

uppgifterbeteckningar och ägarandelar, finansiering och liknande enligt 6om
och 9 kap.

tillstånd3 kap. Sändningar kräver regeringensom av

sändningstillstånd1 § fårEtt meddelas regeringen förenassom av
med villkor innebär sändningsrätten skall opartiskt ochutövasattsom
sakligt och med beaktande vidsträckt yttrandefrihet och infor-attav en

rådamationsfrihet skall i ljudradion och televisionen verk-samt att
samheten helhet skall präglas det demokratiska statsskicketssom av
grundidéer principenoch alla människors lika värde och denom en-
skilda frihetmänniskans och värdighet.

sändningstillstånd fårEtt därutöver förenas med villkor isom anges
2-4 §§.

I första stycket regeringen ställa vissa allmänna påvillkorrätt attges
sändningsverksamheten. Bestämmelsen 6 § radiolagen dockmotsvarar som

sändningarmed undantag för i den aldrig tillämpade 23 § gällersom avses
tillståndalla sändningar med enligt 5 radiolagen. frågaför § Här det i ställetär

får, måste,villkor regeringen inte ställa verksamheten.ett somom men
framgårBakgrunden till bestämmelsen avsnitt 13.2.av

tillåts tillståndOm reklam i sändning regeringen lämnar till, bören som
villkoret opartiskhet och saklighet förnormalt inte gälla reklamen. Detom

påankommer regeringen bestämma villkor enligt första stycket skallatt om
eller inte pågälla reklam reklam och sänds uppdragärprogram som som av

någon någonVad med uppdragsändsannan. som avses program som av
framgår avsnitt 15.7.annan av

framgårandra stycket de villkorAv i första stycket inte äratt som anges
får tillstånd fårenda villkor regeringen förena med. Regeringende ettsom
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dessutom ställa de Någravillkor i 2-4 §§. andra villkor förupp som anges
sända skall regeringen inte ställa.rätten att

Att regeringen kan villkor förställa till statsbidragrätt är sak.en annan
sådantBrott villkor innebär inte låtaregeringen kan bliänmot ett annat att att

betala bidraget frånoch företaget kan redan början avböja detut utan att
påverkar dess sända. Se detta i avsnitt 13.1.rätt närmareatt om

sändningstillstånd får2 § förVillkor skyldighetäven attavse
sända i hela eller i viss dellandet landet,program av
sända under viss minsta tid,en

område,samtidigt sända visst minsta antal i varjeett program
bereda för sändningar4. särskilt föranpassadeärutrymme som

eller hörselskadade enligt 2 kap. 1 § andra stycket andra meningensyn-
tillståndför sändningareller sker med stöd regeringen,som av av

använda viss sändningsteknik,en
använda vissa radiosändare,

hänsyn till ljudradions och televisionens särskilda7. genomslags-ta
kraft det gäller och utformning tiden förnär ämnen samtprogramrnens
sändning av programmen,

iaktta bestämmelsen i 6 kap. 2 § första stycket beriktigandeom
fråga ljudradion,iäven om

sända genmälen,
10. i programverksamheten respektera den enskildes privatliv,

mångsidigtsända programutbud,1 ett
kostnadsfritt vikt för12. sända meddelanden allmänhetenärsom av

nödsituationi myndighet begär det, ochomen en
13. till Granskningsnämnden för radio och uppgifterTV lämna som
nödvändiga för nämndens tillsyn sända står iöverär om program

överensstämmelse med de villkor meddelats enligt denna lag.som

I denna paragraf rad villkor ganska olika slag regeringenavanges en som
får återfinnsställa för sända. I huvudsak de punkter räknasrätten att som upp

programföretagen.i avtalen med de nuvarande De kommenteras punkt för
punkt nedan.

Skyldighet sända hela landet eller del landet.i i vissatt program av
tillståndsbeslutet vilken företaget har sända. StatsmaktemaI rätt attanges

nårhar tidigare bör ställa krav sändningarna hela elleransett att attstaten
sådantbefolkningen. för villkor ihela Stöd denna punkt.nästan ett ges

Skyldighet sända under tid.viss minstaatt
tillståndet något får programföretagetOm inte sända 24 timmarsäger annat

pågällande avtal ställs emellertid krav minsta sändningstiddygn. Iper per
sådant får fortfarandevecka. Ett villkor ställas.

sändaSkyldighet samtidigt antalvisst minsta i varjeettatt program
område.394
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i kap. 6 förstaBestämmelsen 3 § stycket innebär det antal kanaler till-att
fårståndshavaren sända i skall i tillståndsbeslutet. avtalenI med SVTanges

för närvarande kravSR uppställsoch antal kanaler. Denna punkt stödger
för motsvarande krav. Begreppet kanal används inte, 3 kap. 6 § nedan.ett se

beredaSkyldighet för sändningar särskilt anpassadeäratt utrymme som
och hörselskadade enligt 2för kap. 1 § andra stycket andra meningensyn-

med stöd tillståndskereller regeringen.avsom av
framstår självklart regeringen i fortsättningen skallDet kunnaävenattsom

för sådantoch hörselskadade sändas.kräva skall Ett kravatt program syn-
mångsidigti nedan, skyldighet sända11 programutbud. Dennaatt ettryms

påsyftar i stället till stöd för krav programföretagetpunkt att attge
det inte självt producerat,distribuerar i första hand radiotidningarprogram

ocksåmotsvarande. Punkten stöd för villkor beredaoch ett att utrymmeger
tillståndsändningar sker med stöd regeringen,för UR:st.ex.som av av

måsteVillkoret emellertid uttryckas allmän skyldighet jfrprogram. som en
3 4 § YGL.kap.

Skyldighet använda sändningsteknik.vissatt en
Någon motsvarighet till villkor finns inte fördetta närvarande. Det är

emellertid nödvändigt lämna för villkor dennautrymmeatt typ statenav om
något introduktioneninflytande teknik, avsnitt 13.5.skall ha seav ny

använda radiosändare.Skyldighet vissaatt
fårviss sändare skall användas finns i 23 § radiolagen ochKrav att

enligt § lagen 1986:3 rundradiosändning finländskauppställas 4 om av
Bestämmelsen i radiolagen har tillkommit för möjlig-televisionsprogram. att

mottagningsförhållandenaförbättradanska sändningar, i avsikt igöra attatt
får från tillståndsändas svensk botten. Det gäller för deDanmark, ut som

SådanaNackasändarenfinska sändningarna ställer krav används. kravatt
får fortfarande ställas. krav användning viss sändare kan behövaAtt av

framgårockså införandetmed anledning teknik avsnittställas av avav ny
också villkorvillkor räckvidd och skall13.5. I detta att antennenryms om om

något angivet utlandet.riktas sätt, t.ex. mot
till ljudradions televisionens särskildaSkyldighet hänsyn ochatt ta

det gäller och utformninggenomslagskraft ämnennär samtprogrammens
sändningtiden för av programmen.

§ första stycket 4 radiolagen.punkt 7Denna motsvarar
bestämmelsen 6 2 första stycketSkyldighet iaktta kap. §iatt om

beriktigande ifråga ljudradion.även om
2 första beriktigande gäller endast förBestämmelsen i 6 kap. § stycket om

televisionen för vilka det finns krav beriktiganderegler isändningar i ett
fårRegeringen emellertid enligt 3 kap. l § ställaTV-direktivet artikel 23. som

sakligt. skyldighetsändningsrätten skall opaniskt och Envillkor utövas attatt
sådantfråga sådana sändningar.naturlig i Ettberiktiga felaktigheter är om

också för närvarande för SR.uppställsvillkor
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Skyldighet sända genmälen.att
SVT, SR, ochUR TV4 enligt avtalen skyldigaär sända genmälen jfratt

7 § första stycket fårl radiolagen. Regeringen sådanaställa villkor iäven
fortsättningen med stöd denna punkt.av

Skyldighet10. i programverksamheten respektera den enskildesatt
privatliv.

sådant fårvillkorEtt ställas enligt första7 § stycket 2 radiolagen ochnu
ocksåfinns i samtliga avtal.
Skyldighet sända mångsidigt1 programutbud.att ett

Punkten 7 § första stycket 3 radiolagen. Avtalen ställer radmotsvarar en
såsomkrav programutbudet sända viss minsta mängd nyheter, barn-att

ocksåUnder denna punkt faller krav produktionteater etc. utan-program,
för programföretaget sådanasjälvt. inteDäremot organisatoriskarentryms
frågor redaktionemas geografiskaantal eller placering.som

Skyldighet kostnadsfritt sända12. meddelanden vikt föräratt som av
allmänheten nödsituation myndighet begär det.i en om en

6Enligt kap. 3 § skall meddelanden vikt för allmänheten sändasärsom av
dåi lokalradion i nödsituation. skall ske kostnadsfritt.Detta Regeringenen

frågaskall kunna ställa krav i sändningar regeringen lärrmarsamma om som
tillstånd till. För det fall regeringen vill ställa villkor sändningaratt om av

frånandra meddelanden myndighet, samhällsinformation elleräven t.ex.
meddelanden betydelse för beredskapen, bör detta i stället kunna knytas tillav

fårstatbidrag. fall myndigheterna vanligtI betala forrätten sättatt annat
meddelandet sänds.att

Skyldighet till Granskningsnämnden för radio13. och lämnaTVatt
nödvändigauppgifter för nämndens tillsyn sändaär översom om program

överensstämmelsestår med de villkor meddelats enligt dennai lag.som
Regeringen kan påmed stöd villkorskatalogen ställa rad kravav ovan en

efterlevnaden villkorenutbudet. För granska kan Granskningsnämndenatt av
få tillgång programtablåer,behöva till inspelningsmaterial,änannat Lex

sponsoravtal Gränsen för bestämmelsens tillämpning vid detsättsetc. att
fråga för granskning uppgifternaskall material och skallattvara om vara

nödvändiga.
motiveradeDe nämnda villkoren finns i avsnitt l3.3-l3.6.närmareovan

ocksåsändningstillstånd får3 § Villkor för förbud sändaattmotavse
ellerreklam andra samtannonser,

sådanaandra sponsrade i 7 kap. 8 §änäven program som anges
andra stycket och 9

sändningstillstånd får förenas med villkor förbudEtt även motom
diskriminera annonsörer.att

396



F örfattningskontmentarer

får ställas enligtvillkor 2 § inte särskilt reklamDe och andrasom avser
Även sådanafråga fåi bör bestämda villkor uppställas. Ord-annonser. om

Således tillåtsiningen liknar den gäller dag enligt radiolagen. för när-som
Sådanareklamförbudvarande villkor enligt 7 § radiolagen. villkor gällerom

också fårför SR och UR. regeringen ställa villkor reklamförbudSVT, Att om
fårockså fårregeringen ställa villkor för Regeringeninnefattar reklamen.att

också villkor för andra och för sponsradeställa strängare annonser program.
gäller minimiregler huvudsakligen sinregler och har grundDe ärsom annars

alltsåRegeringen inte denna bestämmelsei TV-direktivet. kan med stöd av
från idispensera minimireglema 7 kap.

får vidare enligt andra stycket föreskriva skyldighetRegeringen inteatten
sådan skyldighet finns för närvarande idiskriminera En 12 §annonsörer.

radiolagen.

påsig direkt eller företag i vilket han4 § kan,Ingen vare genom
andelsinnehav eller avtal har bestämman-grund aktie- eller ettensamav

tillståndfå regeringen.inflytande,de än ett avmer
sändningstillstånd får ägarförhållandenaVillkor för innebära ochatt

erhåller tillståndet fåri företag inte förändrasinflytandet änett mersom
begränsad omfattning.i

stycket utformats med förebild i 5 § lokalradio-Bestämmelsen i första har
föreslåsbestämmelse i 5 kap. 3 § för lokalradion. Ilagen och liknandeen

tillstånd vilkenfråga regeringen meddelar den dock nyhetär ensomom
behandlats i avsnitt 12.7.

Även uppräkningenandra Som anmärkts under §stycket 1 ärär nytt. av
Någratillåtna andra villkor för sända devillkor uttömmande. änrätten att som

får inte följer yttrandefrihets-kapitel uppställas, vilketi detta attavanges
föreslåshärskall ha stöd i lag. Ett villkor det slaginskränkningar ärav som

emellertidyttrandefrihetsinskränkning. statsmakterna harotvivelaktigt an-en
fåtillstånd bör uppställas. Seföretag medvillkor äger ettattsett vem somom

föregick inrätta den tredje199091:149 beslutet attt.ex. omsomprop.
meningslöstaktier kan säljas fritt det heltEftersommarkkanalen. attvore

tillstånds-ocksåvillkoret inte gällde undervillkor ägande,uppställa omom
sådana ägandebestämmelse stöd villkortiden. Genom denna om somges

med TV4 avsnitt 13.8.återfinns i avtalet se
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5 § tillståndEtt meddelas regeringen får innebära rättsom attav
endast vidaresända samtidigt sänds eller kort tid dess-program som
förinnan någon sådantsänts I beslut får föreskrivasettav attannan.
bestämmelserna i 6 och kap. inte7 skall tillämpas sändningar som

tillståndet.sker med stöd av

Ibland innefattar tillstånd enligt den nuvarande lagstiftningen endastett rätt
vidaresända någonsänds Denna möjlighet behövsatt program som av annan.

i fortsättningen. Enligt får23 § radiolagenäven regeringen under vissa
förutsättningar besluta reglerna i radiolagen inte skall gälla för sändningaratt

utländska företag bedriver i Sverige i sändningsverksamhet riktad tillsom
hemlandet. Bestämmelsen har tillkommit för möjliggöra danska TV 2att att

frånsänder till Danmark svensk mark för medge bättre mottagningsför-att
hållanden. sådant tillståndEtt skulle inom den föreslagna bestäm-rymmas

ocksåmelsen. tillståndDär det Sverigefinska riksförbundet har förryms som
finskasända TV-program i Sverige.att

Regeringen i tillståndsbeslutetdenna paragraf i bestäm-rätt att attges ange
melserna i 6 och 7 kap. i den föreslagna lagen inte sådanaskall gälla för
vidaresändningar i paragraf.denna Det emellertid inte nödvän-ärsom avses

fråndigt regeringen meddelar dispens hela 6 och kap.7 För närvarandeatt
frångäller undantag motsvarande bestämmelser i radiolagen för de finska

sändningarna 3 § lagen [1986:3] rundradiosändning finländskaom av
televisionssändningar vissa bestämmelser motsvarande dem finns imen som

återfinnsradiolagen i stället i avtalet. sändningarAtt i dennasom avses
paragraf inte skall granskas Granskningsnämnden för radio och TVav
framgår 9 kap. l § andra stycket.av

tillstånd6 § Ett meddelats regeringen innebär samtidigträtt attsom av
sända det antal i varje område tillståndet.iprogram som anges

sådant tillståndSändningar sker fårmed stöd inteettsom av vara
sådantutformade de endast kan begränsad delsätt att tas emot av en

sändningsområdet.allmänheten iav

tillståndförsta stycketI regeringen meddelat innebär rättatt ettanges som
områdesamtidigt sända det varje tillståndet.antal i iatt program som anges

Härmed vad i dagligt tal kallas kanal. Innebörden kanal-avses som av
begreppet emellertid därför inte. alltsåoklar och används Regeringen skallär

tillståndsbesluteti många fåralltid tala hur samtidigt sändas.om program som
Så sker redan i dag i de avtal regeringen träffar med prograrnföretagen.som

också fårAtt regeringen ställa krav visst minsta antal skallatt ett program
framgårsamtidigtsändas 3 kap. 2 § Det har ibland hävdats till-att ettav398
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stånd enligt den gällande radiolagen inte skulle kunna begränsasnu geogra-
tillstånd såvälfiskt. enligt denna lag kan begränsas geografisktEtt isom

avsnitt 12.8.tiden, se
får tillståndEnligt andra stycket sändningar regeringen lämnar till intesom

såutformade de endast kan begränsad del all-att tas emotvara av en av
sändningsområdet. får alltsåi En sändning inte krypteras i avsiktmänheten att

programföretaget skall kunna betalt publiken. Detta sammanhänger medta av
tillgången frekvensutrymme. i förstabegränsade Detta bör handden an-

sådana Villför sändningar kan ochvändas som ses program-av var en.
får tillståndsfriaeller tittare det sigföretaget betalt lyssnare användata av av

trådsändningar. avsnitt 12.8 därsändningsfonner, dvs. satellit- och Se vidare
fårockså framgår upphovsrättsskäl ellersändningarna krypterasdet att av

sändningsområdet.iskäl de bara kan allaandra tas emot avom

år.tillstånd regeringen gäller i Rege-7 § meddelatsEtt av sexsom
år gången.får tillståndet fyraförlänga medringen

årfyratillstånd oförändrade villkor under ytterligareförlängsEtt
två år företillståndshavaren det och regeringen inteönskar senastom

tillståndetutgång förlängastillståndstidens meddelat inte kommer attatt
villkoren.regeringen önskar förändraeller att

sådana tillståndi första och andra stycket gäller inteBestämmelsema
Sådana tillstånd skall meddelasi kap. 2 § andra stycket.2avsessom

tid.för viss

tillstånd för viss tid.radiolagen skall lämnasEnligt 5 § andra stycket
slås tillståndstidenstycket fastVilken tid inte. I förstadenna ärär attnuanges

år för period förlängning.år första perioden och fyra varje Ettför den avsex
alltså många gånger den förstaförlängas hur helst. Atttillstånd kan som

programföretagetförlängre sammanhänger med behovetperioden bör attvara
avsnitt 12.8.erforderlig tid för bygga verksamheten,att upp se
omfattande och berörabedrivs kan mycketverksamhetDen som vara

tillstånd möjligt i goddärförmånga anställda. Den har bör bl.a.ett omsom
fåfå fortsätta oför-regeringen han kanbeskedtid kunna attom anser

regeringen inteandra stycket föreskrivs därförvillkor. Iändrade att om
tillståndettillståndstidens utgång inte kommertvå meddelatföre attsenast

tillståndetförändra villkoren,regeringen önskarförlängas eller ärattatt
tillståndshavarenendastpå oförändrade villkor, självfallet dockförlängt om
förlängningföljer med-villkor. första stycketoförändrade Avönskar att om

dåtillståndsvillkor tillståndstiden fyraförhandlingefter ävendelats ärom nya
tillståndshavaren inte. Han kan heltNågon för behövsår. uppsägningstid

koncessionsavgift föreliggabetala kanSkyldighetenkelt sluta sända. att
månad vilken sändningsverk-därefter för undertid endastunder viss enmen 399
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samhet bedrivits se 2 kap. 2 § i den föreslagna lagen koncessionsavgiftom
för radio och TV. Alla fårföretag tillstånd regeringen dock inteärsom av
avgiftsskyldiga.

Regeringen kan ibland meddela tillstånd till sådana verksamheter mestsom
liknar närradio eller lokalradio se 2 kap. 2 § andra stycket. Bestämmelserna

tillståndstid i första och andra styckena inte för dessa sändningar. Iom passar
tredje stycket föreskrivs sådana tillstånd skall för viss tid.att ges

8 § Innan regeringen meddelar beslut tillstånd skall den sökandeom
tillfälle del och sig de villkoratt ta över regeringenyttrages av som

tillståndet.förena med Beslut sändningstillstånd fåratt med-avser om
delas endast den sökande förklarat han godtar villkoren.attom

Enligt gällande ordning bestäms villkoren för sändningsrätten i avtalettnu
mellan regeringen och programföretaget. framgåttSom den allmänna moti-av
veringen avsnitt 13.1 avtalet knappast betraktaär avtal i egentligatt ettsom
mening förvaltningsbeslut regeringen. Nyttan medutan ett avtals-snarare av
konstruktionen främsthar legat i programföretaget undertecknandetatt genom

förklarat införståttavtalet har sig med och villkoren. Enaccepteratav mot-
svarande ordning föreskrivs här.

4 kap. Närradio

1 § Med närradio lokala ljudradiosändningar för föreningslivet.avses

innehållerParagrafen definition vad närradio jfr 5är kap. 1 §.en av som

2 § Om sammanslutning få tillståndkan såenligt 4 § önskaren som
och det tekniskt möjligt skall finnasdet möjlighetär sändaatten
närradioprogram i enkommun. Om finns fårdet särskilda skäl det sam-
tidigt sändas närradioprogram i kommunen.än ettmer

Sändningsområden för närradio skall ha diameter cirka tioen
kilometer. Radio- fåroch TV-verket i särskilda fall besluta störreom
sändningsområden. storstadsområdenaUtanför bör det eftersträvas att
sändningarna kan i hela kommunen.tas emot

Vad i första stycket 6 § första stycket andra och tredjesägs motsvararsom
meningen närradiolagen. Enligt 3 kap § andra2 stycket YGL skall finnasdet
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för sammanslutningarmöjlighet sända ljudradioprogram i lokala radio-att
i utsträckning tillgängligasändningar den radiofrekvenser medger.som

fårprincip uttryck här.Denna Om det bara finns tekniska möjligheter ochett
sådan sammanslutning i 4 § vill det skall Radio- och TV-verketsom angesen

sådan ocksåtill möjlighet Bestämmelsen anvisningöppnas.attse en ger en
förhållandet mellan närradio och lokalradio. Medan den första möjlighetenom

någon villskall finnas det, krävs det särskilda skäl för det skall fåattom
dåsamtidigt i kommunen. fall sådanasändas Exempelän ettmer program

iskäl kan tänkas, lämnas 199293:70 35 Där kommunernämnsprop. s.
Förhållandetfolkmängd eller kommuner med fleramed tätorter.störrestor

sånärradio och lokalradio skulle kunna närradionmellan uttryckas haratt
första möjlighetenföreträde det gäller den sända närradio medannär att

förhållandegäller i till ytterligaresändarättenmotsatsen att ett program
sändningsmöjlighet isamtidigt i kommunen. Uttrycket har ställetutrnönstrats,

Någonsamtidigt sända närradioprograrn. sakligtalas här än ettatt merom
Innebörden Radio- och TV-verket kan fördelaändring inte avsedd.är är att

mellan ytterligare sammanslutningar. Att de sedan kansändningstid en grupp
frånbesluta eller flera sändare allt efter vad de kommersända överensatt en

någotinte längre finns monopol utsändningen.följer detattom av
i andra stycket 6 första stycket närradio-Bestämmelsen §motsvarar a

ocksåbestämmelsen föreskrivs medgivandelagen. den gällande tillI attnu
räckvidd inte skall lämnas inte majoritet de sändnings-större avom en

berättigade sammanslutningama i kommunen önskar det. Bestämmelsen torde
ha i tanken majoriteten inte skall tvingas till kostnads-sin bakgrund att
krävande önskar. Sedan sändarmonopolet avskaffatssändningar den intesom

frånfog. hindrar nämligen sändningarna skersaknar bestämmelsen Inget att
så sändningarna samtidigt.olika med olika räckvidd länge inte skersändare

får närradio§ och TV-verket bestämmer vilka sända3 Radio- som
fårvilken tid sändningarna ske.och under

Tillstånd försända närradio gäller viss tid.att
så långt det möjligt fördelas enligt deSändningstiden skall är

önskemålönskemål. förenas, skall förturOm deras inte kansökandes
få sända vidsökande bedöms ha intresseden störst attav ensomges

försändningstid tills vidare, dock längsttidpunkt. Beslut gällerviss om
får fördelningår. beslutRadio- och TV-verket omprövaett om av

särskildasändningstid det finns skäl.om

slås TV-verket bestämmerfast det Radio- ochförsta stycketI äratt som
får ske.får vilken tid sändningarna Detsända närradio och undervilka som

närradiolagen. Sändnings-i dag § första stycketvad gäller 7motsvarar som
överlåtas. framgår kap. 9 Det innebärfår indirekt llinte Dettatiden av 401
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också Granskningsnämnden utgåför radio och TV har ifrån denrättatt att att
tilldelats ocksåhar viss sändningstid den sänder.ärsom en som

andra framgår tillståndstycketAv sända närradio gäller for viss tid.att att
ändringDetta vad gäller enligt 8 § andraär stycket när-moten som nu

radiolagen.
Tredje stycket 8 § närradiolagen. Sändningstiden skall dock intemotsvarar

tillståndshavare. någonnödvändigtvis fördelas mellan Om inte behöversom
tillstånd, fårradiotidning, vill sända viss tid ocksåunder hänsynt.ex. tasen

tvåtill dennes behov. Enligt de sista meningarna, gällerär ettsom nya,
sändningstillstånd år,tills vidare, dock längst beslut fördelningett ettmen om

fårsändningstid det finns särskilda skäl. Dettaomprövas överens-av om
med Närradionämndens hittillsvarande praxis. Om möjlighetstämmer att

sändningstid fannsbeslut inte skulle det finnas risk förompröva ett attom en
tillståndshavare disponerar timmar därför24 inga andra intressenterattsom
fanns vid tiden för fördelning sändningstiden, skulle kunna allastänga uteav

sammanslutningar.andra

tillstånd4 § sända närradio följandeEtt kan endast till juridiskaatt ges
personer:

ideella föreningar bedriver inomLokala verksamhet sänd-som
ningsområdet.

ideella föreningar har bildats för iLokala närradio sändaattsom
led i den verksamhet riksorganisation bedriverettprogram som som en

sändningsområdet.inom
Församlingar inom Svenska kyrkan.
Obligatoriska sammanslutningar studerande vid universitet ochav

högskolor.
tillståndshavare sändningsområdesammanslutningar flera i ettav

närradioändamål närradioföreningar.för gemensamma
får tillståndideella i och 2 meddelasLokala föreningar lsom avses

föreningsverksamheten har bedrivits isända närradio endastatt om
sändningsområdet år tillstånd.före dagen för ansökani minst ett om

får tillstånd ändå meddelas.Om det finns särskilda skäl ett

få tillstånd sända närradio. Upp-Bestämmelsen kan attsomanger vem
närradiolagen.räkningen uttömmande och 4 §är motsvarar

någonfårtillstånd närradio inte till har§ sända5 Ett att somges
tillstånd lokalradio.sändaatt

får tillståndSändningstillståndet tillståndshavarengäller inte attom
fråndåTillståndet och medsända närradio upphörlokalradio.sända att

tillståndfår lokalradio.sändasändningar ske med stödden dag attav402
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Första stycket 3 § andra stycket närradiolagen.motsvarar
Andra stycket överensstämmer med 3 § tredje stycket närradiolagen.

6 § Radio- och fårTV-verket besluta sändningstid fårinteatt en
utnyttjas någon under tid högst månader,treav annan en av om en
innehavare tillstånd sända närradio vilken det har riktatsatt motav ett
föreläggande vid vite enligt denna avstårlag, sändningstid.

En sändare för fårnärradio inte användas för andra sändningar för
vilka tillstånd krävs enligt denna lag.

Första stycket 7 § andra stycket närradiolagen.motsvarar Bakgrunden till
bestämmelsen framgår 199293:70 57.av prop. s.

Andra stycket; För undvika närradio sammanblandas medatt ochatt
förväxlas med radio föreskrivs sändare föranvänds närradioattannan som
inte får användas för andra sändningar. Till skillnad vadmot som nu
föreskrivs i 6 § närradiolagen gäller detta tillståndspliktigadock baraa
sändningar. Detta för radiotidningar och andra sändningarutrymme attger

särskilt anpassade förär synskadade och enligt 2 kap. §l andra stycketsom
inte kräver tillstånd, får frånsändas närradiosändare.en

5 kap. Lokalradio

§1 Med lokalradio tillståndspliktigaandra ljudradiosändningaravses
sådana tillståndkräverän regeringen, får ske endast undersom av som
begränsad tid enligt 2 kap. 2 § tredje stycket eller närradio.ären som

Definitionen lokalradio återfinns här. Den egentligen negativ, dvs.ärav
allt tillståndspliktigär ljudradio och inte sådananärradio, sändningarärsom

regeringen tillstånd till eller tillfälliga sändningar enligt 2 kap. 2 §som ger
tredje stycket, lokalradio.är

f
2 § Sändningsområden för lokalradio skall bestämmas med beaktande

vad naturliga lokala intresseområden.är Sändningsområdenaav som
skall såutformas tillståndantal kan lämnas. Flera tillståndatt ett stort
kan lämnas för sändningsområde.samma

Ingen kan, sig direkt eller företag i vilket han grundvare genom
aktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestämmandeettav ensam

inflytande, få tillstånd sända lokalradio.än ett attmer
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Bestämmelsen hur sänd-lokalradiolagen.5 §Paragrafen ettmotsvarar av
fått något annorlunda utformning.dockningsområde utformas harskall en

sändningsom-tillstånd inom visstnågon fått sändaInnebörden ettattattav
till dettasända hänsynbörja störomedelbart kanråde haninte utanär omatt

framgår tredjekap. § stycket2 1Det krävselleromgivningen avsom
radiokommunikationslagen. Det till-enligtanvändningentillstånd tillockså

uppmaninginnebärameddelat kanoch TV-verket sägasstånd Radio- ensom
sändning i helamöjliggörasitt förbästatelestyrelsenoch göratill attPost- att

tillståndshavaren han skallgarantiområdet innebär ingen attgentemotmen
området.delarväl i allaeller hörsså hörshansändamöjlighet att avatt

ihar tillämpatsbestämmelsennuvarandedenmed hurDetta överensstämmer
myndigheterna.mellansamråd, hittills, skeliksomSjälvfallet börpraktiken.

med stödsändereller denlandsting, kommun3 § Staten, ett somen
företag idirekt ellersiginte,tillstånd regeringen kan genomvareavav

andelsinnehav eller avtalaktie- ellergrundsådantvilket ett avorgan
lokalradio.tillstånd sändafåinflytande,bestämmande atthar ettensamt

lokalradiolagen.6 §medi det närmasteParagrafen överensstämmer

får tillTillstånd inte4 § ges
dagstidning,någon ut ensom ger

eller avtalandelsinnehavaktie- ellernågon grund2. avsom
företaginflytandebestämmande över uthar ett ger enett somensam

ellerdagstidning
har bestäm-eller 2någon i 1i vilket ettföretag ensamavsessom

inflytande.mande
dagspress-nyhetstidningallmändagstidningMed avenavses

varje vecka.med minstutkommernormaltskaraktär, ett nummersom

lokalradiolagen.med 7 §Paragrafen överensstämmer
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tillstånd§5 Ett sända lokalradio gäller utgångenatt till av en
tillståndsperiod åtta år. Den första tillståndsperioden skall räknasom
från och med den l januari 1993.

Om tillståndshavaren begär det före tillståndsperiods slut, skallen
Radio- och TV-verket vid utgången tillståndsperioden förlängaav
tillståndet med ytterligare tillståndsperiod. Som tillståndshavare skallen

också den sändningsområde efter ändrad indelninganses enligt 6 §vars
genomgått sådanaendast förändringar sändningsområdet framståratt

väsentligen detsamma före den ändrade indelningen.som som
Tillståndet skall dock inte förlängas, det finns återkallelsegrund forom

tillståndet enligt 10 kap. 4av

Paragrafen 8 § lokalradiolagen.motsvarar

6 § Vid utgången varje tillståndsperiod får Radio- och TV-verketav
besluta förändrad indelning sändningsområden. Omom en av en
berörd tillståndshavare sig viss förändring,motsätter får den vidtasen
endast ändrade tekniska förhållanden föranleder det eller denom
befintliga indelningen framstår olämplig.annars som

Beslut ändrad indelning sändningsområden får inte fattasom av
två månader tillståndsperiodensföreän utgång.senare

Radio- och TV-verket skall för varje sändningsområde ingår isom
den indelningen två månader utgångenföresenast den löpandenya av
tillståndsperioden meddela särskilt beslut skallom vem som anses som
tillståndshavare. Om ingen kan tillståndshavare, skall till-anses som
stånd för sändningsområdet kungöras ledigt enligt de före-närmare
skrifter regeringen meddelar. Kungörelse får ske först sedan beslutet
vunnit laga kraft.

Paragrafen 9 § lokalradiolagen.motsvarar Hänvisningen till regeringens
föreskrifter i tredje stycket vad står i 11 § lokalradiolagen.avser som nu

7 § Har Radio- och TV-verket beslutat ändrad indelningom av
sändningsornråden, får myndigheten medge tillståndshavare atten
sända efter tillståndsperiodens slut i påavvaktan nämndens beslutatt
enligt 6 § tredje stycket vinner laga kraft. Sådant medgivande skall
lämnas för visst sändningsområde under viss tid.ett

Paragrafen överensstämmer med 10 § lokalradiolagen sistautom att
meningen i 10 § behandlar avgiften har överförts till lagensom om
koncessionsavgift för radio och TV.
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får först sedan betalningtillstånd lokalradio meddelassända8 § Ett att
finns lagenförfarandet ibestämmelserenligt degjorts närmare somom

radio och TV.koncessionsavgift för1995:000 om

finns i lokalradiolagenavgiftbetalningbestämmelserDe somavom
ditkoncessionsavgift för radio och TVförslaget i lagenåterfinns enligt om

förhållande gällande 14 §tillNågon ändring isaklighänvisar.paragrafen nu
inte avsedd.lokalradiolagen är

tillstånd sändasökande tillbehörigafinns flera§ det att9 Om ett
storlekenauktionvidurvaletlokalradio, skall göras avsom avseren

Närmaretilltillståndshavaren skall erläggaårliga avgift staten.den som
koncessions-1995:000i lagenförfarandet finnsbestämmelser omom

TV.radio ochavgift för

lokalradiotillstånd urvalet, liksomskalltillsökandefinns fleradetOm ett
Även förfarandet vidbestämmelsernaauktion.vidtidigare, göras enomen

radio TV.koncessionsavgift för ochlagenåterfinns i denauktion omnya

TV-någon Radio- ochfår överlåtas tilltillstånd§10 Ett annan om
förvärvarenskall lämnas ärSådant medgivandedet.medgerverket om

överlåtelsen, denmedger ärfå tillstånd. verket inteOm utanbehörig att
förvärvarenförskyldighetBestämmelserlag.enligt dennaverkan om

koncessions-1995:000finns i lagenkoncessionsavgiftbetala omatt
och TV.för radioavgift

överlåtarens rättigheter ochtillståndförvärvar övertarDen ettsom
efter beslutettidenbelöperlagdennaenligtskyldigheter omsom

medgivande.
tidi-meddelats denharkap. 8 §enligt 11föreläggande motOm ett

innehavaren.denföreläggandetgäller äveninnehavaren, mot nyegare
överlåtelsenden medgersamband medskall iTV-verketRadio- och att

gällandeinteföreläggandetdetintedet. Sker ärhonomunderrätta om
innehavaren.denmot nye

lokalradiolagen.§18Paragrafen motsvarar
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11 § Beslut tillstånd enligt 6 § tredje stycket frångäller den dagom
beslutet vinner laga kraft. Radio- och TV-verket får i beslutäven annat

tillstånd sända lokalradio förordnaatt beslutet inteom skall gällaatt
omedelbart.

Enligt paragrafen gäller beslut tillstånd enligt 6 § tredje stycket, tillom
frånskillnad vad gäller för beslut tillstånd, inte omedelbart.som annars om

Radio- och fårTV-verket iäven andra fall förordna beslut tillstånd inteatt om
skall gälla omedelbart.

12 § frånträdaDen vill tillstånd skall skriftligenett anmäla det tillsom
Radio- och TV-verket. Tillståndet skall frånträtt anmälannäranses
kommit in till verket eller den dag i anmälan.senare som anges

13 § tillståndshavarenOm försätts i konkurs eller träder i likvidation
tillståndetupphör gälla.att

Paragrafema överensstämmer med 19 och 20 §§ lokalradiolagen.

14 § tillståndshavarenOm avlider tillståndetupphör gällaatt tre
månader efter dödsfallet. Har ansökan medgivande till över-en om
låtelse enligt 10 § kommit in till Radio- och TV-verket innan tillståndet
har upphört gälla skall den dock alltidatt prövas.

Paragrafen 21 § lokalradiolagen.motsvarar

6 kap. Sändningarnas innehåll och beteckningar

1 § Våldsframställningar eller pomograñska fårbilder inte sändas i
televisionen sådanunder tid och sådant det finnssätt att en
betydande risk för barn kan det inteatt särskildase programmen, om av

ändåskäl försvarligt.är

Enligt TV-direktivet artikel 22 skall vidta lämpliga åtgärder förstaterna att
säkerställa TV-sändningar från företag inomatt deras jurisdiktion inte
allvarligt skadar den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos
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innehåller pornografi ellersärskilt gällaminderåriga. skallDetta somprogram
sådana finnssändningarhindrarNågon bestämmelsevåld.meningslöst som

sändningar. Enfråga brottsligainärvarande, mot-förinte rentutom om
i 16 §egensändningförbudbestämmelsenidocksvarighet ñnns motom

andra stycketgenomslagskraft i 12 §särskildamedietsochkabellagen om
införas.bestämmelse14.5 böravsnittutvecklats iSomsatellitlagen. nuen

minderårigaskyddaskalldenmed tankeutformatsBestämmelsen har att
hindrainte tillsyftarBestämmelsenartikel 22.i attpå det sätt angessom

Bestämmel-stötande.finnaskulle kunnadefrån delatt ta programavvuxna
endastdirektivetdels berorvilkettelevisionsprogram, attendastgällersen

radiopomografi torderadiovåld ellerreglerdelsgäller TV, varaatt om
obehövliga.

paragraf barn. Detår, i dennaunder 12barnreklamkapitlet talasI omom
från vålds-något äldre bamskyddaskälfinnas ävendet kanberor attatt

bedömningen detvidbeaktas närskallDettapomografisändningar.och av
kansändningarnabarn kanrisk förbetydandefinns att programmen.seen

dem. Enbarnrisk förinte finnssådant detpåockså attutformas sätt att ser
Ombestämmelsen.brytakunnaintesändning bör motkrypterad anses

avkodadolämpligintebarnetfår förkodadsändningen attär ansvaret ser en
föräldrar.barnetsliggasändning kunna anses

våldsframställningarändå visaförsvarligtdet dockfall kanvissa attI anses
samband medinyhetsfonnedling ellerled ipornografi,eller enettt.ex. som

försvarligtdock detpornografi. krävs ärvåld Detellerjust attdebatt avom
intevärde innebärkonstnärligtmedingår filmibildernaskäl. Attsärskilda en

ellervåldsframställningvisaförsvarligtdetvidare är pomo-attatt enutan
föregåttstillräckligtIbland kan det programmetbilder. attgrafiska enavanses

allsidigtillräckligt bör beroskall kunnadetvarning. Omtydlig av enanses
ingår i be-sändningenförtidpunktenochbedömning där programmets art

viddock endast10enligt ll kap.kan skeIngripandedömningen. upp-
överträdelser.repade

intetelevisionsprogram ärförekommit iUppgifter§2 ett somsom
beriktigastråd, skall närpå sätt änochreklam sänts annat genomsom

befogat.det är
Även televisionsprogram säntsiförekommituppgifter somsom

befogat.detberiktigastråd ärbör närgenom

iochsatellitlageni 12 §motsvarighetstycket harförstaBestämmelsen i en
TV-direktivet.iartikel 23enligtkrävssådan bestämmelseavtal.samtliga En

avsnitt 14.7.Se närmare
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Som närmare utvecklats i avsnitt 18.3 det inteär är möjligt att, utan
ändring YGL, låta bestämmelsen i första stycketav omfatta trådsändningar.
Oavsett beriktigandet skall framtvingasom statligt ingripande, vilketgenom
torde kräva ändring i YGL, eller bör beriktigande ske ocksåen uppgifterav
i trådsändningar det befogat.är Detta i andrasägs stycket. Någonom
sanktion den inte följermot uppmaningen finns inte.som

3 § Meddelanden vikt förär allmänheten skall i nöd-som av en
situation sändas kostnadsfritt i lokalradion myndighet begär det.om en

Bestämmelsens innehåll vad gäller förmotsvarar lokalradion enligtsom
23 § lokalradiolagen. En motsvarande föreskrift gäller enligt alla avtal och
kan föreskrivas i tillståndsbeslut enligt förslagetsett 3 kap. 2 § 12. Bestäm-
melsen träffar inte sändningar i närradio, kabel eller Någonöver satellit.
sådan bestämmelse finns heller inte enligt dagens lagstiftning frågai dessaom
sändningsformer. Bestämmelsen inteär sanktionerad.

4 § Program inte reklam får inteär otillbörligtsom ett sätt gynna
kommersiella intressen.

En liknande bestämmelse finns för alla sändningsformer i 6 § andra
stycket radiolagen, 10 § första stycket närradiolagen, 24 § första stycket
lokalradiolagen, 8 § första stycket kabellagen respektive 15 § första stycket
satellitlagen. Bestämmelsen finns motiverad i avsnitt 14.9. När det gäl-
ler vederhäftighet i reklam gäller föreskrifterna i marknadsföringslagen
1975:1418.

5 § I sändningar för vilka gäller villkor fåropartiskhet det inteom
förekomma meddelanden sänds någonuppdrag ochsom av annan

syftar till vinna stöd för politiskaatt eller religiösa åsiktersom eller
åsikter intressefrâgori arbetsmarknaden.

sådanaAtt meddelanden i första stycket skallsom avses anses som
framgår 7 kap. 1annonser av

Bestämmelsen i första stycket 10 § radiolagen. Denmotsvarar lagennya
förutsätter emellertid inte alla sändningar har kravatt opartiskhet ochett om
saklighet. Det meningslöstär begränsa mängden politiskaatt eller andra
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Föreskriften gäller där-gäller.opartiskhet intekravåsikter i omannonser
opartiskhet. Seställs kravvilka detförsådana sändningarförför bara om

15.6.avsnittåsiktsreklams.k.närmare om
isådana sändningar nämnspåminnelsestycket finnsandra attI somomen

får följdvilket tillbetraktal §enligt 7 kap.stycket ärförsta att annonsersom
kap.föreskrivs i 7tillåtnamängdin i denskall räknasde annonser somatt

framställtsharsändasfår endastdetnärradio§6 I somprogram
får dock före-detenstaka fallverksamheten. Iför densärskilt egna

verk-för denenbartframställtsintesändningarkomma egnasom
tillståndshavarens med-förintressesärskiltdesamheten är avom

lemmar.

närradionförriksförbudet mot-innehåller det s.k.Bestämmelsen som
undantaggällertidigareLiksomnärradiolagen. ettstycketförsta§llsvarar

utformning. Somannorlundanågotfåttdetta harbestämmelsen,från enmen
enligtnärradiolagenibestämmelsen14.10 haroch7.7framgår avsnittav

fåttintedockhartillämpning. Dettarestriktivganskafåmotiven avsetts en
kritikdengrundBlanduttryck i lagtexten. annat somnågot tydligt av

be-Närradionämnden harföreläggandenvissariktatRegeringsrätten mot av
i förarbetenavadtillanslutningiutformats närmarestämmelsen angavssom

skallmeningeni andraundantagsbestämmelsenFörnärradiolagen.till att
sänd-fall, delsenstakafrågadet attdels ärtillämplig krävsbli attkunna om
skalldetmedlemmar. Atttillståndshavarensförsärskilt intresseningen är av

intresseenstaka stortinnebärfallfråga enstaka ettatt arrangemang avomvara
detishockeyserie. Attåretsimatcherallaintefå förekomma, t.ex.kan men

innebärmedlemmarnaförintressesärskiltsändningarfrågaskall avomvara
föreningarimedlemmarförintressantskalltypiskt avsändningen sett varaatt

ovanligtpartietpolitiskalokala äri detmedlemmarnaslag. Attaktuellt
sändasigpartiet kaninte ägnadärför attmedförishockey attintresserade av

närradion.ishockey i

innehålla endastfårprogramutbudnärradioförenings7 § En
tillstånds-förintressefrån gemensamtsändningar evenemang av

havarna,
verksamhet,kommunalomfattning,begränsadiinformation,2. om
upplysningarandraprogramtideroch samtuppgifter programom

ochnärradioverksamheten orten,om
juridiskaframställda personerprovsändningar av4. program,av

fallenskiltvarjeinärradio,sändatillståndbehöriga attär attsom
månader.under högst tre410
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Paragrafen ll § andra stycketmotsvarar närradiolagen och reglerar vad en
närradioförening får sända. Vad med närradioförening framgårsom avses en

4 kap. 4 §av

8 § Den har tillstånd sända lokalradio skallatt under minstsom en
tredjedel sändningstiden varje dygn sända framställtsav program som
särskilt för den verksamheten.egna

Denna bestämmelse 22 § lokalradiolagen.motsvarar

9 § Den sänder televisionsprogram satellit elleröver med stödsom av
tillstånd regeringen skall, det inte finns särskilda skäl däremot,av om

till hälften årligaän denatt sändningstidense mer av upptas av program
europeiskt och minst tio årligadenav sändnings-ursprung procent av

tiden eller minst tio programbudgetenprocent av avser program av
europeiskt har framställts självständiga producenter.ursprung som av
Som sändningstid dåhär tid det sänds med inne-anses annatprogram
håll nyheter, tävlingarän och I sändningstidensport, skallannonser.
inte heller räknas in sändningar endast text.av

Televisionssändning enligt första stycket och ljudradiosändning som
sker med tillståndstöd regeringen skall, det inte finnsav sär-av om
skilda skäl däremot, i betydande omfattning innehålla påprogram

språket,svenska med svenska artister eller verk svenskaprogram av
upphovsmän.

Bestämmelsen i första stycket har sin motsvarighet i 13 § satellitlagen och
7 § radiolagen, i den dock endast uttryckta rapporterings-senare som en
skyldighet. Här det positivär skyldighet sända viss mängd europeiskaatten

och framställda fristående producenter.program Bestämmelsenprogram av
har sin bakgrund i TV-direktivet artikel 4-7. ocksåSe 199293:75 8prop. s.

Uttrycket om det inte finns särskilda skäl har sin betydelse främst frågai
kanaler med specialinriktning. När det här talas i sändningarnaom inteattom

skall inräknas sändningar endast såväl sökbar text-TVtext,av avses som en
vanlig sändning där endast visas. Bestämmelsen intetext sanktionerad.är En
skyldighet hur bestämmelsen efterlevts finnsatt rapportera i 9 kap. 3 Den
bestämmelsen däremotär sanktionerad.

Enligt andra stycket skall televisionssändning och ljudradiosändningen en
tillståndkräver regeringen, inte särskilda skäl föranledersom iav om annat,

betydande omfattning innehålla visst beskrivetsätt svenskt material. Detta
vad redan gäller enligtmotsvarar avtalen och 13 § satellitlagen. Särskildasom

skäl kan föreligga sändningarna vänder sig tillt.ex. invandrare. Bestäm-om 411
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tillåter medlemsstaternaTV-direktivetartikel 8 istöd imelsen har att avsom
detaljerade regler förellerspråkpolitiska skäl har strängare programmensmer

upphovsmänsvenskaartister ellersvenskaMed uttryckenursprung.
i ställetmedborgarskap,svensktgivetvis inte krav utanett enavses

kulturliv.språket svensktoch tillsvenskatill detanknytningnärmare

användaskalldenna lagenligtsänder10 § Den enprogramsom
ochRadio-har godkäntssändningarsinabeteckning försådan avsom

gång sändnings-varjeminstskallBeteckningenTV-verket. enanges
I sökbarmöjligt, mellaninte text-eller, dettatimme är programmen.om

löpande.beteckningenskallTV anges

vanligeframför allt, denTV och,radio ochGranskningsnämnden för
Sändnings-sänder.identifiera denbör kunnalyssnarenochtittaren som

sändningstimme eller,varjeparagraf,enligt dennaskall,beteckningen anges
gällervadDetmellanmöjligt, motsvarardet inte är som nuprogrammen.om

och förlokalradiolagenstycketandra22 §enligtlokalradionför
tillämpligtkanUndantagetsatellitlagen.§enligt 14satellitsändningama vara

sådana meddelanden,förstötande brytaskulle programmetdetdär attvara
beteckningenskalltext-TVsökbardylikt. Iellergudstjänsti angest.ex. en

får användas. Dendock intehelstbeteckningVilkeni bild.dvs.löpande, som
och TV-Radio-därför godkännassärskiljningsfönnåga skallochmåste ha av

innebär inteTV-verketochRadio-godkäntsbeteckningverket. Att aven
firmalagstiftningen.ellervarumärkes-enligttalannågot skydd mot t.ex. en

gällerBestämmelsen14.12.avsnittmotiveringenallmännadenvidareSe
trådsändningar.även

annonseringochReklam7 kap. annan

sändasskall detsändningvarjeefteroch1 § Före enannonserav
sändningar.från övrigaskiljertydligtsärskild signatur annonsernasom

sökbarbild. Ibestå både ljud ochtelevisionenskall iSignaturen av
endastbehöverlöpande,alltidsignaturenskall angestext-TV menvara

i bild.
tillstånd fårtilllämnarregeringenfråga sändningar rege-I somom

förstaifrån skyldighetenundantagmedgefallsärskildairingen
stycket.

reklamintesändningar ärreklamräknas samtSom somannonser
någonuppdragsändsoch annan.avsom
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måsteReklam enligt artikel 10:1 i TV-direktivet kunna identifieras som
sådan. Därför föreskrivs i första stycket det före och efter varjeatt sändning

skall sändas särskild signaturav tydligtannonser skiljeren som annonserna
från de övriga sändningarna. sådanEn skyldighet gäller redan enligt de
nuvarande lagarna där regeln dock någotuttryckts annorlunda. Att angivelsen
i text-TV skall löpande innebär måsteden i bildatt under helavara densynas
tid sänds.annonser

Andra stycket innehåller dispensregel. Den skyldighetenen attavser omge
reklaminslag med ljud- och bildsignaturer. Genom reklambegreppet enligtatt
den föreslagna lagen detsammaär i marknadsrätten se avsnitt 15.7som är
reklam för verksamhet också reklam. sådanVissattegen reklam,anse som

UR:s reklam för kursböcker,t.ex. har hittills acceptabel iansetts även en
kanal inte reklamñnansierad.är Det skulle emellertid framståsom som egen-
domligt sådana meddelanden skulleatt behöva med reklamsignatur iomges

kanal inte i fårövrigt sända reklam.en som
Tredje stycket vad är Dit räknas reklam, ocksåanger som annonser. men

sändningar inte reklam,är sänds uppdrag någonsom Avmen av annan.
detta följer åsiktsreklams.k. normaltatt betraktaär att Medsom annonser.
reklam detsamma i marknadsrätten, avsnitt 15.7.avses som se

2 § Av skall det framgå i intresse den sänds.en annons vems

Bestämmelsen 9 § första stycketmotsvarar radiolagen fåttharsom
efterföljare i de andra lagarna 10 b § forsta stycket närradiolagen, 26 § första
stycket lokalradiolagen, 10 § första stycket kabellagen och 20 § första stycket
satellitlagen. Bestämmelsen har sin grund i den europeiska TV-konven-
tionens artikel 13 i sin artikeltur 10:1 imotsvaras TV-direktivet.som Seav
vidare 1990912149 89prop. s.

3 § fårI det inte uppträda spelarannonser fram-personer som en
trädande roll i huvudsakligen handlar nyheter ellerprogram som om
nyhetskommentarer.

Liksom tvåde föregående paragraferna i detta kapitel har bestämmelsen sin
bakgrund i TV-konventionens och TV-direktivets bestämmelser reklam-om
identifiering prop. 199091: 149 88 f..s.

Bestämmelser med motsvarande innehåll finns i 9 § andra stycket radiola-
10 b § andra stycket närradiolagen, 26 § andra stycket lokalradiolagen,gen,

10 § andra stycket kabellagen och 20 § andra stycket satellitlagen. Syftet är
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med nyhetsinslag.förväxlarlyssnarenundvika tittaren ellerattatt annonsen
själv framträdermotsvarande,nyhetsuppläsaren, ellersåledes förstDet närär

såväl förgällertillämplig. Bestämmelsenblirbestämmelsen annonsersom
åsiktsannonser. Detsådana inte det,för ärreklam ärär t.ex.somsomsom

fallen,den i de olikaefterlevnadenbedömerolikadock se un-avsomorgan
kap. lder 9

fångafår syfta tilltelevisionssändning intei4 § Reklam att upp-en
år.under 12hos barnmärksamheten

ellerfår inte uppträdatelevisionssändning detireklamI personeren
huvudsakligenframträdande roll ispelarfigurer somprogramensom

år.under 12sig till barnvänder

motiverastelevision,gällerparagraf, endasti dennaBestämmelserna som
EG-rätten.någon motsvarighet idirekthar inteavsnitt 15.4. Deinärmare

receptbelagdaochtobaksvaroralkoholdrycker,5§ Reklam för
får inte sändas.läkemedel

förtelevision gällereller närvaran-ljudradioreklam isändaFörbud mot att
marknadsföring1978:763enligt § lagenalkohol 2frågaide avomom

tobakslagen12 §enligtfråga tobaksvaroroch ialkoholdrycker om
läkemedel gällerreceptbelagdareklam försändaFörbud1993:581. attmot

paragraf. Motiveringensamlats i dennaförbud harindirekt. Dessaendast nu
15.2 och 15.3.i avsnittåterfinns
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6 § fårAnnonser sändas högst åtta minuter under timme mellanen
hela klockslag. I televisionssändning får denna tid dock i undan-rena
tagsfall utsträckas till högst tio minuter. Om sändningstiden inte
omfattar timme mellan hela klockslag får sändasen underannonser
högst tio den tiden.procent av

Annonser får i televisionssändning sändas under högst tioen
sändningstiden dygnprocent under högst tioav samtper procent av

sändningstiden mellan klockan 18.00 och 24.00.
Utan hinder vad i förstasägs och andra styckena fårav- som

i televisionssändning där publiken erbjuds beställaprogram en att varor
eller tjänster försäljningsprogram sändas under högst timmeen per
dygn. Den sammanlagda sändningstiden för försäljningsprogram och
övriga får dock uppgå till högst tjugoannonser procent av
sändningstiden dygn.per

Första stycket den tid mellan helastörsta klockslag under vilken detanger
får sändas reklam. Huvudregeln liksom tidigareär den tiden åttaäratt
minuter. framgårSom avsnitt 15.5 dettaär nyhet frågai närradio.av en om
Vidare tiden i televisionssändning, iatt undantagsfall, fåranges utsträck-rena

till högst tio minuter. Det skall således frågaas speciella ochvara om
sällsynta fall. Bestämmelsen har sin bakgrund i kravet skallatt annonser
placeras mellan Eftersom motsvarande krav inte uppställs förprogrammen.
ljudradion saknas där motiv för undantagsregeln. Om sändningstiden inte
omfattar timme mellan hela klockslag får sändas under högst tioen annonser

den tid sändningar pågår. Dennaprocent bestämmelseav som ärsom en
nyhet sammanhänger med det i närradion inte sällan förekommeratt att en
viss sammanslutning endast för del timme, ibland så kort tidsvarar en av en

15 minuter, avsnitt 15.10.som se
Iandra stycket särskild mängdregel för televisionen. Denanges en

13 § första stycket radiolagen,motsvarar 12 § första stycket kabellagen och
22 första§ stycket satellitlagen.

Det tredje stycket nyhet ochär har utvecklats utförligt i avsnitt 15.8.en

7 § Annonser skall i televisionssändning sändas mellan programmen.
fårAnnonser dock avbryta de sändsett program, om

i i där det förekommer längresportprogram, eller ipauser pauser,
i föreställningar eller medpauser program som avser evenemang pauser

för publiken,
mellan delar består avslutade delar och därav program, som av

varje föregåsdel eller följs minst 20 minuter.som av annonser varar
fårReklam inte förekomma omedelbart före eller efter ett program

huvudsakligen vänder sig till år.barn under 12som
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televisionssändning skall sändas mellanistycket:Första att pro-annonser
gången televisionssändningartilläts iförstagällt sedan reklamhargrammen

TV-direktivetoch seTV-konventionenenligtprincip gälleroch är somen
något Bestämmelsentill avbrottmöjligheterna större.där dock ärartikel ll

radiolagen.15 §motsvarar
någon motsvarighet idirektdock inteandra stycket harBestämmelsen i

fram-15.10avsnitt 15.4 ochmotiveringenallmännadenTV-direktivet. Av
relationskall placeras ioch hurtill barngår for reklamreglernaatt annonser

tidigare. I denföreslås huvudsak desammaförbli ibarnprogramtill som
lagen annonstid. Det innebärinte begreppetemellertidanvändsföreslagna

dockannorlunda. Detläsasskulle kunna ärföreomedelbartuttrycketatt
få sändasinte skalltidigare,reklam, liksomAvsiktenavsikten.inte är att

barnprogram.eller efterforeunder ettpausen

hareller delvisheltinte§ är8 Om ett annonsenprogram som
sändningsverksamhetenbedrivernågon denbekostats än somannanav

skall detprogram,audiovisuella verk sponsratframställereller som
eller vilkaeller sluteti börjanlämpligt programmetsätt vemangesav

sådant lämnasmeddelandeskallsökbar text-TVIbidragsgivarna ett
detsignatur sättintebehöverSådana uppgifterlöpande. omges av

annonstidiräknas in denskall inteochförsta stycketi §langessom
i 6angessom

nyhets-nyheter ellerhandlarhuvudsakligenEtt omprogram som
får intekommentarer sponsras.

Enligt § andrasponsring. 7generella reglerfinns ingaradiolagenI om
talarprogramföretagetvillkorställafår dockregeringen3 attstycket omsom
allastycket finns iförstamotsvarandeBestämmelser av-sponsomvem

uppgift ärlämnaskyldighetBestämmelser atttalen. sponsomom vemom
lokalradio-stycket§ första24närradiolagen,också första stycket10 §ifinns

satellit-stycketförstarespektive 15 §kabellagenstycket§ första8lagen,
Omefterföre ellerskall lämnas programmet.Uppgiftenlagen. program-

såväl föreuppgiften lämnashindrardet ingetså finnsönskar attföretaget som
sådanför lämnastödfinns ingetDäremot attefter enprogrammet.som

uppgiftEn sponsratistycke inuppgift pro-programmet. vem somomett
§ tredjeenligt 7 kap. ldärmedochreklami regelär attgrammet somanse
lämnasenligt 7 §därförUppgiften skallstycket att annons.som enanse

Enligt sistadär.deti sättellermellan angessompausemaprogrammen
intedockuppgiftstycket behöverförstai avmeningen omgessponsorom

text-TVi sökbarlöpande ärskall lämnasuppgiftAttsignatur. sponsoromen
där. Det ärnågra egentligaförekommerintedetföljd programattaven
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emellertid inte verksamheten,programmet, kan Uppgiften börsom sponsras.
därför sådanomfatta del programverksamheten kanav sponsrad.som anses

Liksom tidigare får nyhetsprogram och nyhetskommentarer inte vara
sponsrade. framgårDetta andra stycket. En motsvarighet till bestämmelsenav
finns bl.a. i 18 § satellitlagen.

9 § Ett får inte någon huvudsakligaprogram verk-sponsras av vars
samhet tillverkningär eller försäljning alkoholdrycker, tobak ellerav
receptbelagda läkemedel.

Bestämmelsen riktar sig till programföretagen. Innebörden bestämmel-av
är finansierats någonatt ettsen bedriver sådanprogram som verk-av som

samhet i paragrafen fårsägs inte sändas. Normalt redansom är sponsors-
meddelandet reklam och därför otillåtetatt enligt 5 och §§.anse 7som Enligt
artikel 17 i TV-direktivet får inte den huvudsakligaprogram sponsras av vars
verksamhet tillverkningär eller försäljning tobak och receptbelagda läke-av
medel.

10 § Ett lokalt kabelsändarföretag får inte sända reklam.

Bestämmelsen 9 § andra stycket kabellagen.motsvarar Motivet till den
framgår 199192:53 41. Vad med lokaltav prop. kabel-s. ettsom avses
sändarföretag framgår 8 kap. 2 § och vilka kan få den 8av statusensom av
kap. 5 Lokala kabelsändarföretag får inte heller sända reklam i sökbar text-
TV.

11 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte för sådan reklam som
den sändande för singör programverksamhet.

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ gäller inte sökbar text-TV.

framgårSom avsnitt 15.7 används något annorlunda definitionav en av
reklam tidigare. I föreslagnaän den lagen används genomgående marknad-

reklambegrepp.rättens fårDetta emellertid till följd reklam for den sändan-att
des verksamhet också blir reklam i radio-att och TV-lagensegen anse som
mening. Att reklam för den programverksamheten skulle behövaegna omges
med reklamsignatur eller omfattas i mängdreglerna inte lämpligt.av vore
Första stycket därför undantaggör för reklam för kommande ietc.program 417
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förreklaminteemellertidgäller annanUndantagethela 7till kap.förhållande
Atthuvudregeln.gällerDärprogramverksamheten.verksamhet änegen

signaturbehöverinteprogramverksamheten avomgesdenförreklam egna
reklamblockinom program-får sändas ett omintedenintegivetvisinnebär att

så önskar.företaget
sökbargällerinte§§och 76ibestämmelsernastycketandra attI anges

radiolagen.jfr 16 §tidigaregälltvadÄven detta somtext-TV. motsvarar
då detverksamhetsådantillämpaskulle knappast attBestämmelserna
avsnitttext-TV,sökbarimeningegentlig seinågraförekommerinte program

15. l

kabelnätiVidaresändningar m.m.8 kap.

foranläggningförfogar övereller enoch äger§ annarsVar1 somen
allmänhetentillvidaresändning avskerdetdärtrådsändning

bostäder,tionår fler än sesändningarnaskall,televisionsprogram om
påanläggningen etttillanslutnafastigheter äriboendede somtill att
kanmottagningen tasjälvakostnad förochtillfredsställande sätt utan

fråntillståndstödmedskertelevisionssändningar avsådana somemot
iochkunna emot enavsedda tas varavattärochregeringen som
isändaskyldighetuppfylla attförtillståndshavaren att enområdet. Om

kräverintenågot sättsänderlandet, somdeliellerlandethela av
sändningar.dessasändningsplikten ävengällertillstånd,regeringens

sändningarinteomfattar somstycketförstaenligtSändningsplikt
stödmedellerstycketandra2 §2 kap.tillstånd enligtstödmedsker av

5kap.3enligtvidaresändningtilltillståndav

skyldig-dvs.sändningsplikten,ellercarry-skyldighetens.k.Den must
framgår bl.a.Där16.1.avsnittidiskuterasvissadistribuera programheten att

avsedda att tasäruppfattningen somatt programliggerreglernabakomatt
förtillgängligaskallockså varutrustningenkel varamedochemot envarav

före-tillgängligaallmänt programvissadistribueraSkyldighetoch atten.
6 §enligtgällerreglerdeskillnad som numotEnstycket.i förstaskrivs

sändning-gällerdistributionsskyldighet omkabellagen är att1stycketförsta
minsttidigareförställetielva,minst somdvs.bostäder,tionår fler änarna

hotell,sjukhus, sport-tillsändningar t.ex.följerbostäder attordet101. Av
Deinräknas.skallinteliknandeochvaruhusarbetsplatser,anläggningar,

bedrivstelevisionssändningarmåste sådana somdistribueras ärsomprogram
Lik-TV4.och2TVKanaldagidvs.regeringen,tillståndstödmed avav

automatisktdenomfattas avtillkommerkanalgällertidigare att nyenomsom frånundantagbeslutafår dockTV-verket omochRadio-skyldigheten.
sändningarnaemellertid baragäller omSkyldigheten6enligtbestämmelsen

sändninglokaldistribueraskyldighetNågon att enområdet.föravseddaär418
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från del Sverige föreligger inteen annan även den påav grund godaom av
mottagningsförhållanden skulle kunna området.itas Distributionenemot
skall ske tillfredsställandeett vilketsätt, innebär visst kvalitetskrav.ett Den
behöver dock inte ske i kabelnätet. Det i ochär för sig tillåtet användaatt t.ex.

äldre centralantennanläggning fören distribution de omfattasav program som
skyldigheten. Enligt 3 kap. 2 § förstaav stycket l kan regeringen ställa krav

sändning sker till helaatt landet eller del det. Om tillståndshavarenen av
uppfyller detta krav till del landetatt sändagenom satellit, såsomöveren av
för närvarande sker enligt avtalet mellan regeringen och TV4, skall även
dessa vidaresändas. Det emellertidärprogram endast den tillståndsfriaom
sändningen sker för uppfylla sådanatt skyldighet sändningsplikten som
föreligger. tillståndshavarenOm frivilligt avstår från sända i delatt en av
landet kan den anslutenär till kabelnät inteett grundsom bestämmelsenav
i denna paragraf kräva del sändningen.att av

Sändningsplikt föreligger inte i förhållande till endast ärprogram som
vidaresända. Det framgår andra stycket. I sak det vadav motsvarar som nu

Någongäller. sådan skyldighet gäller inte heller i förhållande till sådana
sändningar regeringen lämnat tillstånd till enligtsom undantagsregeln i 2 kap.
2 § andra stycket.

2 § Var och elleräger förfogar över anläggningen som förannars en
trådsändning där det sker vidaresändning till allmänheten av
televisionsprogram skall, sändningarna når fler 100 bostäder,än iom
varje kommun där han har sådan anläggning kostnadsfritten
tillhandahålla kanal för sändningar televisionsprogram frånen av ett
eller flera Radio- och TV-verket utsedda företagav lokala
kabelsändarföretag

Distributionsplikt föreligger för närvarande även lokal kanalgentemot en
enligt 6 § första stycket 2 kabellagen. Motsvarande skyldighet föreskrivs i
denna paragraf. Skyldigheten gäller här föräven den ellerägersom annars
förfogar anläggningöver för trådsändning där det bedrivsen vidaresändning
till allmänheten TV-prograrn. Gränsen för nätens storlekav densammaär som

dvs. det krävs sändningarna når flerattnu, 100 bostäderän för bestäm-att
melsen skall tillämplig. Skyldigheten omfattar sändningar frånvara ellerett
flera lokala kabelsändarföretag. Vilka krav ställs sådant framgårettsom av
5 Mer kanal eller,än med denna lags terminologi, fleraen samtidigt sända

skall kabeloperatören inte behöva distribuera.program Uttrycket eller flera
syftar det fall Radio- och TV-verketatt beslutar flera företag skall delaatt
på kanal. Det kan också tänkas det finns flera lokalaen kabelsändarföretagatt

exempelvis verkar inom olika delar kommun.som Det ankommer dåav en
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förmånen förhållandebesluta vilket företag skall haverket i till denatt som
enskilde jfr 199192:53 42.operatören prop. s.

§ i3 Vad l och 2 §§ gäller inte vidaresändningarna isägs omsom
från sändareanläggningen endast televisionsprogram jordytanavser

for lägre frekvens l gigahertz.än

vidmakthållaskall tvingas inrätta eller centralantennanlägg-Ingen att en
iDärför föreskrivs vidaresändningama anläggningen endastning. att om

frånfrån sändare jordytan för lägre frekvenstelevisionssändningar 1änavser
tillståndsådana sändningar normalt kräver regeringen,dvs.Ghz, som av

enligt och 2 §§. Detta i huvudsakföreligger inte skyldighetema 1 motsvarar
6 kabellagen, vidare kap. 16.dagens regler i § se

påhjälp radio4 § vidaresänder televisionsprogram medDen avsom
sådani varje kommun där han bedrivergigahertz skallfrekvens 1över

tillhandahålla kanal för sändningarkostnadsfrittverksamhet en av
från kabelsändaiföretag.eller flera lokalatelevisionsprogram ett

innehåller skyldighet distri-nyhet. DenbestämmelseDenna är attenen
från kabelsändarföretag för den sändersändningar lokaltbuera ävenett som

SådanaGhz. sändningar interadio hög frekvens, 1med hjälp äröverav
tillståndspliktiga.

sådanskall juridiskkabelsändarföretag5 § Ett lokalt personvara en
lokala kabelsändningar och kanbildats för bedrivahar att somsom

sinlåta meningsriktningar komma till tals iolika intressen ochantas
verksamhet.

sändningsverksamhetkabelsändarföretag skall i sinlokaltEtt sträva
inforrnationsfrihet.möjliga yttrandefrihet ochefter vidaste

kabelsändarföretagförordnande lokalaTV-verketsRadio- och av
år.skall högst treavse

vilka krav§ kabellagen bl.a.7paragrafenI motsvarar somangessom
fårsådant inte sända reklamkabelsändarföretag. Attlokaltställs ettett

framgår 7 kap. 10av
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6 § Radio- fåroch TV-verket medge undantag från skyldigheterna
enligt 2 och 4 det finns särskilda skäl till det.om

fårLiksom tidigare Radio- och TV-verket frånmedge undantag sändnings-
plikt eller skyldighet bereda för lokal kanal det finnsatt utrymme en om
särskild skäl. I 199192:53 motsvarande bestämmelsesägs iprop. om
6 § andra stycket kabellagen den kan tillämpas kanalatt t.ex. om en ny
tillkommer förhållandeeller i till nätinnehavare fåmed kanaler ellernätav av
mindre omfattning s. 56. Om kanal tillkommer kan det behövas etten ny
visst förpliktelsenuppskov med för möjliggöra tekniska omställningar.att

9 kap. Tillsyn m.m.

1 § Granskningsnämnden för radio och TV övervakar gransk-genom
stårning i efterhand sända i överensstämmelse med dennaom program

lag och de villkor kan gälla för sändningama. Granskningensom om-
fattar dock inte vad reklam i 7 kap. 3-5 §§.sägssom om

Sändningar tillståndsker med stöd till vidaresändning enligtsom av
53 kap. § skall inte granskas nämnden.av

Bestämmelsen i första stycket 17 § första stycket radiolagen.motsvarar
ocksåGranskningsnämnden har uppgifter enligt de övriga radiorättsliga

Någon förhållandetlagarna. ändring i mellan Granskningsnämnden och
såsomRadio- och TV-verket det bestämdes med anledning förslagen iav

199394:16O inte här. Nämnden skall granska sändningarnagörsprop. om
står i överensstämmelse med lagen och med de villkor kan förgällasom
sändningarna. Vilka dessa villkor kan framgår framgår3 kap. Somvara av av

fåravsnitt 15.12 Marknadsdomstolen lämpad bedömaattanses vara mer
vissa regler, alkoholreklamvad Därför föreskrivsär nämn-t.ex. etc. attsom
den inte skall granska efterlevnaden vissa regler reklam. När det sägsav om

nämnden inte skall granska efterlevnaden bestämmelser reklamatt av om
får detta särskild betydelse vid tillämpningen 7 kap. 3 Dennaen av

innehållerparagraf nämligen föreskrifter sådant inte reklam ochärom som
inte heller marknadsföring. Om nyhetsuppläsare uppträder iannan en en

inte reklam i stället i politiskt budskap, dettaär ärutan t.ex. ettannons som
otillåtet enligt kap. 3 Det ankommer Granskningsnämnden för7 radio

sådana frågor.och TV bevakaatt
andra sådanaEnligt stycket skall nämnden inte heller sändningargranska

tillstånd Sådanasker med till vidaresändning enligt 3 kap. 5 sändning-som
någon dåbara vidaresända det Det fullträtt sänt. ärattavser annanar som
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dessa sändningartillräckligt granskas det överhuvudtagetom äratt ett
svenskt intresse.

består2 § Granskningsnämnden för radio och TV ordförandeav en
andra ledamöter. ledamöterna finnsoch För till det antalersättaresex

regeringen bestämmer. Minst ledamöterna eller skallersättarnaen av
ordförande. Ordföranden vice ordförandenvice och skall ellervaravara

varit ordinarie domare.ha
beslutförGranskningsnämnden för radio och TV med ordföran-är

Ärendenordförande ytterligare ledamöter.den eller vice och tre somen
fårinte vikt eller principiell betydelse dockuppenbart störreär av
fårordföranden eller vice ordförande. Regeringen före-avgöras av en

påskall ha fatta beslutskriva tjänsteman hos nämnden rätt attatt en
dock inte beslut innebär den sändandenämndens vägnar, attsom

tillämpningen lag eller de villkor gäller förbrustit vid dennaav som
sändningarna.

överläggning Granskningsnämnden för radio ochdet vid iOm en
föreskrifterna ifram skiljaktiga meningar, tillämpasTV kommer

rättegångsbalken.16 kap.

med § tredje-femte styckenaparagraf helt 17Denna överensstämmer
199394:16O 41radiolagen. Se närmare prop. s.

televisionsprogram satellit eller med3 § och sänderVar översomen
tillstånd årligenregeringen till Radio- och TV-verketskallstöd av av

sådanautgjortsandel verksamhetenredovisa hur stor som avav
i 6 § första stycket.kap. 9program som avses

innehåller förpliktelse§ radiolagenBestämmelsen 7 attmotsvararsom a en
följts. Anledningen Sverigeshur 6 kap. 9 § första stycket harredovisa är

avseende enligt TV-direktivet artikel 4:3,rapporteringsskyldighet i detta se
199293:75 7s.prop.

På TV-verket skall den sänderRadio- och4 § begäran somav
tillståndmed stöd regeringensatellit ellertelevisionsprogram över avav

påföretaget och vilketupplysningar sättlämna ägerom vem som
finansierats.verksamheten

8 § satellitlagen.Paragrafen motsvarar
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På5 § begäran Radio- och TV-verket skall satellitentreprenörav en
upplysningarlämna uppdragsgivare och dennesär adressom vem som

hur sändningen satellit sker.översamt

Motsvarigheten till denna bestämmelse finns i 9 § satellitlagen punkterna l
tidigare skyldigheten föroch Den satellitentreprenör att namneten uppge

de programtjänster uppdragsgivaren såsomsänder har onödig.utmönstrats

På6 § tillståndbegäran Radio- och TV-verket skall den har attav som
fått tillståndsända lokalradio eller regeringen, lämna upplys-som av

ningar sitt innehav aktier företag sådanaeller andelar i harom av som
tillstånd sådanaoch avtal han har träffat med företag harom som som

Påtillstånd. begäran Radio- och TV-verket skall företag ärettav som
tillståndshavare sådanalämna uppgifter innehav aktier ellerom av an-

någonföretaget innebärdelar i och avtal har be-att ettsom ensam
inflytande företaget.stämmande

får tillstånd sådanaha sända lokalradioIngen ocheller sänd-än ett attmer
tillstånd påningar kräver regeringen. Detta omfattar haäven att ettavsom

inflytande sådana tillståndvisst beskrivet bestämmande företag medsätt över
första5 kap. 3 och 4 §§ 3 kap. 4 § stycket. Om Radio- ochse TV-samt

någon möjlighet bestämmelsenverket skall ha kontrollera efterlevsatt att
få tillgång uppgifterkrävs verket kan till aktierägeratt om vem som m.m.

alltså tillståndUpplysningen lämnas den harskall sända änatt annatav som
tillstånd.närradio, dvs. lokalradio eller sändningar kräver regeringenssom

således sådana tillstånd.Uppgiftsskyldigheten omfattar bara

7§ i enlighet 1991:1559Den med 5 kap. 3 lagen med§som
påföreskrifter tryckfrihetsförordningens yttrandefrihetsgrund-och

områdenlagens har spelat in skall begäran Gransk-ett avprogram,
förningsnämnden radio och TV eller Radio- och TV-verket utan

sådankostnad lämna inspelning till respektive verket.nämndenen

gäller förSkyldighet lämna inspelning till Granskningsnämnden när-att
sådan nödvändigvarande enligt alla lagarna. En skyldighet för nämndenär att

Även behöver ibland haskall kunna utföra sin granskningsuppgift. verket
tillgång inspelningar, för verksamheten bedrivstill bedömningt.ex. av om

tillståndet återkallasomfattning därför bör Enligtendast i begränsad och etc.
inspelningar begränsadbestämmelser verkets begära ingällande rättär attnu
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såvissa sändningsfonner,till inte enligt denna paragraf. Det ligger i sakens
myndigheterna fårinte begära in inspelningar i fall dåandra detattnatur än

finns verkligt behov dem.ett av

Återkallelse tillstånd10 kap. av m.m.

tillstånd§1 Ett sända ljudradio- eller får åter-televisionsprogramatt
kallas enligt vad i 2-5 §§.som anges

återkallelse tillstånd fårBeslut meddelas endast detom av om
framstår alltför åtgärd.inte ingripandesom en

Tillstånd fårsända ljudradio eller television liksom enligt gällande lag-att
återkallas. sådanastiftning Första stycket bestämmelser finns.anger var

andra återkallelsemöjlig-Bestämmelsen i stycket principenuttrycker att
försiktighet.heten skall användas med Den förekommer i gällande lag-även

stiftning 28 § andra stycket lokalradiolagen. ocksåse Det innebär att en
avslå återkallelse.i speciella fall kan myndighetsdomstol begäran Seen om

också Radiolagsutredningens remissyttrande förslaget till lokalradiolagöver
126.199293:70 Där bl.a. det ibland skulleprop. signänms stötan-att tes.

tillståndetde drogs med anledning verksamheten bedrivits iattom av
obetydlig omfattning jfr 3 § 2. Bestämmelsen kan den s.k.sägas motsvara
instruktionen i YGL kap. 5 §.1

tillstånd återkallas§ får2 Ett meddelats regeringen till-som av om
ståndshavaren väsentligt brutit denna lag eller villkor för till-mot mot
stånd enligt denna lag.

tillstånd får också återkallasmeddelats regeringenEtt som av om
tillståndshavaren direkt eller företag i vilket han grundgenom av
aktie- eller andelsinnehav eller in-avtal har bestämmandeettensam

Återkallelsensådant tillstånd. dåförfogarflytande, skallöver än ettmer
tillstånd tillståndet.det eller de meddelats efter förstadetavse som

Tillstånd får återkallasmeddelats enligt första stycketregeringensom av
tillståndshavaren eller villkorväsentligt brutit lagen meddelatsmot somom

gäller enligt avtalen. Varjemed stöd lagen. Det vadmotsvararav som av-
återkallelse.föranleda avvikelsenvikelse kan dock inte Det krävs äratt

såvälvilket sikte dess omfattning betydelsenväsentlig, kan ta som av
ytterligare förutsättning regeringenbestämmelsen eller villkoret. En är att

framgår förstaanmält saken, vilket 12 kap. 2 § stycket.av
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Återkallelse kan enligt andra stycket också tillståndshavarenske om
kommit direkt eller indirekt förfoga tillstånd. I det falletöveratt än ettmer
föreskrivs återkallelsen tillståndskall det eller de meddelatsatt avse som
senast.

§ tillstånd3 Ett får återkallassända närradio tillståndshavarenatt om
inte uppfyllerlängre kraven enligt 4 kap. 4
inte utnyttjar sända närradio under varandra följan-rätten att tre

månader,de eller
inte avgift ibetalar ärende närradio inom föreskriven tid, ochom

förelagts betala påföljd tillståndethar den vid åter-kanatt att annars
kallas.

Tillstånd fårsända närradio också återkallas domstol funnitatt attom
innefattat yttrandefrihetsbrott innebär allvarligtett ett ettprogram som

missbruk yttrandefriheten.av

Bestämmelsen i första stycket 13 § närradiolagen, vilken fickmotsvarar
sin lydelse efter förslag i 199293:70, 31 åter-Möjligheten attprop. se s.

tillståndkalla på grund utgivare såsomsaknas har dock utmönstratsett attav
obehövlig. Skyldigheten utgivare straffsanktionerad i 3 kap. 20 §äratt utse
lagen 1991:1559 föreskriftermed tryckfrihetsförordningens och ytt-

områden.randefrihetsgrundlagens
Andra stycket 16 första§ stycket första meningen närradio-motsvarar

Någonlagen. motsvarande bestämmelse finns inte för närvarande för lokal-
sådan.radion. I avsnitt 18.9 har diskuterats införa dettaAv avsnittatt en

framgår också bestämmelsen tillämpasbör med försiktighet.att

425



1994:SOU 105

4 § tillståndEtt får återkallassända lokalradioatt om
tillståndshavaren inte inlett lokalradiosändningar måna-inom sex

tillståndstidensefterder början,
tillståndshavaren2. inte utnyttjat sända lokalradiorätten attannars

eller endast i obetydlig omfattning undersänt sammanhängande tiden
fyraminst veckor,av

tillståndshavaren direkt eller företag i vilket han grundgenom
aktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestämmandeettav ensam

inflytande, förfogar sådant tillstånd, elleröver än ettmer
någon4. landsting, kommun eller tillståndharstaten, ett en som

meddelats regeringen, direkt eller företag i vilket ettsom av genom
sådant på grund aktie- eller andelsinnehav eller avtalorgan av ensam

tillståndet.har bestämmande inflytande, förfogar överett
återkallelsenfall i förstaI stycket 3 skall det eller desom avses avse

tillstånd har meddelats efter tillståndet.det förstasom

paragraf vilka förutsättningar lokalradiotillstånd fårI denna under ettanges
Ãterkallelsegrundemaåterkallas. dem för finnsnärvarande imotsvarar som

fråga28 lokalradiolagen. Liksom i återkalla§ närradio har möjligheten attom
tillstånd grund utgivare saknas utmönstrats.ett attav

tillstånd överlåtelse5 § meddelats enligt dennaHar lag eller har av
tillstånd tillståndshavarenmedgivits saknade behörighet enligttrots att

första får tillståndet återkallas3 kap. 4 § stycket eller 5 kap. 2 eller 3
tillståndet påverkatsendast beslutet eller medgivandet fel-om om av

fråneller ofullständiga uppgifter tillståndshavaren.aktiga

någon tillståndOm kommit förfoga behörighetsbristöveratt ett trots att
tillstånd återkallasförelegat kan komma enligt 2 andra§ stycket eller 4 §ett att

tillståndet återkallasförsta stycket Att skulle kunna grund attav
tillståndsmyndigheten, dvs. regeringen eller Radio- och TV-verket gjort fel
eller helt enkelt ändrat sig skulle oskäligt. Därför föreskrivs här attvara
tillstånd får återkallas tillståndendast beslutet eller medgivandet tillom om

påverkatsöverlåtelse ofullständiga frånfelaktiga eller uppgifterav
tillståndshavaren. motsvarighet till bestämmelsen finnsEn i 28 § tredje

lokalradiolagen.stycket
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6 § förordnandeEtt lokalt kabelsändarföretag får återkallassom om
någon sändningsverksamhet inte förekommit eller sådan verk-om
samhet förekommit endast i obetydlig omfattning under en samman-
hängande tid minst månader.treav

Bestämmelsen nyhet byggerär gammal princip, nämligenen men atten
knappa sändningsresurser skall användas i möjliga utsträckning. Påstörsta

lokalradio- eller närradiotillståndsätt inte användsett kansamma som som
återkallas, kan förordnande lokalt kabelsändarföretagett intesom som

återkallas. Sådanutnyttjas återkallelse kan naturligtvis ocksåske det inteom
någotfinns företag kan förordnande. Kabeloperatörenannat kansom

upplåtavilja sändningsmöjligheten någontill betalar ocksåeller vill hansom
kanske sända själv.

§7 När Radio- och TV-verket återkallabeslutar tillståndatt ett att
sända närradio får myndigheten bestämma årtid högst inometten om

tillståndshavarenvilken får erhållainte tillstånd.nytt
fallI i § får3 andra stycket domstolen bestämmasom attavses

tillståndshavaren får erhållainte tillstånd inom tid högstnytt etten av
år, eller det finns synnerliga skäl, högst år.fem Detta gäller ävenom

tillståndden hade yttrandefrihetsbrottetnär begicks inte harom som
tillstånd sända närradio vid tiden för domen. Domstolen får förordnaatt

beslutet skall gälla för tiden intill dess domen vinneräven laga kraft.att

fårEnligt första stycket Radio- och TV-verket, närradiotillståndnär ett
återkallas årbestämma tid högst inom vilken tillståndshavaren inteetten om

få tillstånd. Bestämmelsenkan 13 andra stycket§ närradio-ett nytt motsvarar
sådanUtan bestämmelselagen. skulle tillstånd återkallatden fått sitten som

dag kunna söka, och räkna få,nästa med tillstånd han uppfylldeatt nytt om
de ikrav 4 kap. 4som anges

Andra stycket de delar 16 § närradiolagen inte finns imotsvarar av som
3 § ovan.

11 kap. Straff m.m.

§ uppsåtligen1 Den eller oaktsamhet sänder utansom av program
tillstånd sådantdär krävs enligt denna lag döms till böter eller fängelse i

månader.högst sex
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Straffbestämmelsen för sända ljudradio- eller televisionsprogramatt utan
återfinnstillstånd här. Den har motsvarighet i 21 § radiolagen där deten

år.straffet dock fängelse straffmaximumhögsta Detär överens-ett nya
enligt radiokommunikationslagenmed vad gäller och18 §stämmer som

norska radio- och TV-lagen.den nya

uppsåtligen från2 § eller oaktsamhetDen sänder radio-som av
luftrummetanläggning havet eller i däröver elleröppna som upp-

sådaninnehar anläggning, döms till böter eller fängelseeller irättar
månader, sändningen avsedd eller kanhögst är att tas tasemotsex om

något anslutet till den europeiskai land överenskommelsenäremot som
frånrundradiosändningar stationer utanförtill förhindrande av na-

territorier, eller sändningen orsakar radioanvändning itionella attom
något påverkad.länder blir skadligtdessaav

begåttlandet brott i första stycket döms,Den utom som avsessom
finns efter lag och vid svensk domstol,han här, denna även omom

inte tillämplig hinder2 eller 3 § brottsbalken och2 kap. är utan av
brottsbalken.§ första och andra styckena2 kap. 5 a

Åtal för sändning, vilken intesvensk medborgare brott rörmot som
eller i Sverige och inte heller orsakaravsedd kanär att tas emot tas emot

åtalpåverkadradioanvändning blir skadligt här, eller utlänningmotatt
får i kap. 5 § väckasi fall 2 brottsbalkenänäven annat som anges

regeringen eller den myndighet regeringenefter förordnandeendast av
bestämmer.

och 5 första stycket l966:78Paragrafen 1 och 2 §§ § lagenmotsvarar
fall rundradiosändning havet har givitsförbud i vissa Öppnamot menom

framgårspråklig utformning. den lagens inledande paragrafAv nyaen annan
Kommunikationträffar sändningar till allmänheten. radioendastdenatt per

således tillträffas aldrig bestämmelsen denmellan enskilda även även-omav
utlandet.skulle radioanvändningen i Detta torde överensstämmastöratyrs

årsenligt 1966 lag.vad gällermed som

uppsåtligen oaktsamhet inte fullgör sin anmäl-3 § ellerDen avsom
enligt kap. 3 § döms till böter.ningsskyldighet 2

underlåterlåtaskyldig registrera sig,någon enligt kap. 3 §Om 2 är attsom
tillkan han dömas böter.detgöraatt
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§4 Egendom föremålvarit för brott enligt 2 § skall förklaras för-som
verkad, det inte uppenbart oskäligt.är I stället för egendomen kanom

Ävenvärde förklarasdess förverkat. sådantutbytet brott skallettav
förklaras förverkat, det inte uppenbart oskäligt.ärom

föremålEtt har hjälpmedel vid brott enligtanvänts dennasom som
fårlag eller dess förklarasvärde forverkat, det nödvändigt forär attom

förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl för det.

Sändare används hjälpmedel vid brott förverkas.kan Bestäm-som som
detta finns förmelser närvarande i 21 § andra stycket radiolagen och i 3 §om

lagen 1966:78 förbud i vissa fall rundradiosändning öppnamotom
Någothavet. behov särskild bestämmelse förverkande sändarenav en om av

för brott l § torde dock inte behövas. tillståndOm saknas enligt dennamot
tillståndlag skall inneha sändare enligt radiokommunikationslagenett att nor-

återkallas förstamalt 13 § stycket 2. Radiokommunikationslagen har en
återkallelseregel i återkallelse18 I de undantagsfall tillståndegen attav

inneha någotsändare inte skall ske, bör behov förverkande heller inteav
föreligga. innehåller såledesParagrafen bara bestämmelse förverkandeen om
för brott 2 De allmänna reglerna förverkande i 36 kap. brotts-mot om
balken påblir tillämpliga förverkande enligt denna lag.

5 § Den brutit de bestämmelser och villkor imotsom som anges
denna paragraf skall betala särskild avgift. Detta gälleren

villkor reklam och annonsering föreskrivits medom annan som
stöd 3 kap. § första förbudet3 stycket, 2. otillbörligt gynnandemotav

kommersiella intressen enligt 6 kap. 4av
bestämmelserna i kap.7 7 och 10 §§,om annonser
bestämmelserna andra reklam i 6 kap. 5 § ochänom annonser

7 kap. 3 eller
bestämmelserna sponsring i 7 kap. och §§.8 9om

fråganVid prövning påförasavgift skall skall särskilträttenav om
beakta överträdelsens varaktighet omfattning.ochart,
Avgiften tillfaller staten.

framgått avsnitt 18.4Som har de sanktioner för brottanvänts motav som
reklam, främst vite,bestämmelserna visat sig mindre lämpliga. I ställetom

införs första stycket särskild avgift för brott vissa uppräknademotgenom en
regler eller villkor reklam och annonsering. Beslutet meddelasannanom av

talan Granskningsnämnden för radio och TV se 12 kap. §länsrätten 4av
första stycket.

omständigheter skallVilka beaktas vid bedömning avgift skallsom av om
framgårutgå andra varaktighetstycket. Dit hör överträdelsens ochart,av
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omfattning. Till omfattningen räknas sändningarnas spridning. Ju delstörre
nås sändningarnaallmänheten desto allvarligare bör överträdelsenav som av

Någon särskild bestämmelse rättelse finns inte. Om denanses vara. om
sändande vid upptäckten han bestämmelse omedelbartöverträttattav en upp-

påverkardetta det rimligen omfattningenhör med överträdelsen ochav
avgiftensdärmed storlek.

Tredje stycket endast avgiften tillfallersäger staten.att

§ avgiften fastställs till lägst fem kronor6 särskilda ochDen tusen
Avgiften inte överstiga tiomiljoner kronor. bör dockhögst procenttre

årsomsättning föregåendeunderden sändandes räken-närmastav
skapsår.

fastställs skall särskilt beaktas deavgiftens storlekNär omstän-
frågantill grund för prövning avgift skalldigheter legat av omsom

erhållitpåföras kan beräknas haintäkter den sändandedesamt som
anledning överträdelsen.med av

föreslås föregående paragraf skall enligt förstaavgift iDen särskilda som
3 miljoner kronor. bör docklägst 000 kronor och högst Denstycket 5vara

årsomsättning underöverstiga tio den sändandesinte närmastprocent av
räkenskapsår.föregående

avgiftens storlek särskiltandra stycket skall vid bestämmandetEnligt av
fråganlegat till grund för prövningbeaktas de omständigheter av omsom

påföras, i 5 § andra stycket, deskall dvs. särskilt deavgift samtsom anges
fått anledningberäknas ha medintäkter den sändande kan över-avsom

så lågt så gårAvgiften aldrig den sändandeträdelsen. bör sättas sägaatt att
otillåtnaintäkterna för det för-dvs. avgiften lägremed vinst, sätts änatt
överstiga tioavgiften därigenom kommerfarandet. Detta bör gälla även attom

årsomsättningen. uppgifter saknas eller överträdelsen skerOmprocent omav
verksamhetsår, får årsomsättning och intäkterprogramföretagets förstaunder

går få. Ledning för bestämrnel-uppgiftermed hjälp deuppskattas attav som
från Marknadsföringsutredningens betänkandetillämpning kan hämtassens

576.marknadsföringslag SOU 1993:59, särskiltNy se s.

någonför radio och TV funnit harGranskningsnämnden7 § När att
andrastöd 3 kap. 2 eller 3 §beslutats medbrutit villkormot avsom
förstai 6 kap. 2 §bestämmelsen beriktigandeellerstycket mot om

påskall lämpligtfår den sändandenämnden besluta sättstycket, att
beslut.offentliggöra nämndens

fårvid vite, inte innebärafår innefatta föreläggandeBeslutet, ettsom
måste sänder.i hanoffentliggörande ske ettatt program som430
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Om den sändande brutit villkor reklam eller be-mot änannat motom
stämmelsen beriktigande i 6 kap. första2 § fårstycket Gransknings-om
nämnden enligt första stycket efter modell 27 § satellitlagen föreläggaav

påhonom lämpligt offentliggörasätt nämndensatt avgörande. Att uppma-
ningen i 6 kap. 2 § andra stycket, beriktigande bör ske i tråd-att ävenom
sändningar, inte sanktionerad framgår kommentarenär till den bestäm-av
melsen.

såsomföreläggandetAtt föreskrivs i andra fårstycket inte innebära att
offentliggörandet måste ske i den sändandes beroreget attprogram
föreläggandet ståskulle kunna i strid med bestämmelsen i 3 kap. 4 §annars
YGL den sänder radioprogram bådedvs. ljudradio och tele-attom som
vision självständigt vad skall förekommaavgör i ochsom programmen
4 kap. 3 § utgivarens bestämma sändningamas inne-ensamrätt överattom
håll. Med den sändande den för lagen följs, dvs. iattavses som ansvarar
fråga tillståndspliktig verksamhet den tillståndet frågahar iochom som om

verksamhet den fårsänder. Nämnden förena sitt föreläggandeannan som
med vite.

8 § Den bryter de bestämmelser i denna paragrafmotsom som anges
får föreläggas följa bestämmelserna. fårEtt föreläggande förenasatt
med vite. Detta gäller bestämmelser om

närradio- innehålloch lokalradiosändningars 6 kap. 6-8 §§,
eller

6 102. beteckningar kap. §,
sändningsplikt eller skyldighet tillhandahålla kanal för lokalaatt

kabelsändarföretag 8 kap. och §§,2 4
4. skyldighet lämna vissa upplysningar till Radio- och TV-verketatt

9 kap. 3-6 §§, eller
skyldighet lämna inspelning 9 kap. 7 §.att

Föreläggande enligt fårförsta stycket 2 och meddelas5 av
Granskningsnämnden för radio och TV. Föreläggande enligt första

fårstycket 3-5 meddelas Radio- och TV-verket.av

fall vite åstadkommaFör vissa alltjämt den lämpligaste metodenär att reg-
efterlevnad se avsnitt 18.7. första stycket paragraflernas I denna iav anges

vilka fall Granskningsnämnden för radio- och Radio-TV eller och TV-verket
får meddela förelägganden följa bestämmelserna, med eller vite.att utanom

innehållgäller brott regler närradio- och lokalradiosändningamasDet mot om
6 kap. sändningsbeteckningar, sändningsplikt eller skyldigheti attom om

för lokala kabelsändarföretag,lämna skyldighet lämna upplys-utrymme att
ningar skyldighetägande lämna inspelning.samt attom m.m.

Andra stycket vilka förelägganden meddelas nämnden ochanger som av
vilka meddelas verket. 431som av
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§ får någon9 Radio- och TV-verket i föreläggande förbjuda att
låtasändningstid närradionöverträda beslut i eller i sittattom annan

sådan fårsändningstid. förenasställe utnyttja Föreläggandet med vite.

återfinnsFöreskriften den i 13 § närradiolagen.1motsvarar som nu a

någon sådana våldsframställ-10 § vid upprepade tillfällen sänderOm
pomografiska bilder i televisionen i 6ningar eller kap. 1 §som avses

sådanafår inteJustitiekanslern förelägga honom sändaatt nytt
får förenas med vite.Föreläggandetprogram.

får våldsframställningar pomografiska6 och bilder inteEnligt kap. 1 §
sådant det finns betydande risk bam kani televisionensändas sätt att att se

ändå försvarligt.inte grund särskilda skäl Skerdet ärprogrammen, om av
tillfällen får föreläggandebestämmelsen vid upprepadeöverträdelse av

sådana sändningar. medupphöra med Vadmeddelas honom att som menas
i 18.6.tillfällen har berörts avsnittupprepade
Justitiekanslern och skall innebära denmeddelasFöreläggande attav

sådanaåläggs Föreläggandet börinte sändasändande nyttatt program.
avsnittinnehålla inte bör undertidsgräns vilken normalt sesättas etten

l 8.8.

får riktasenligt 5 § och föreläggande enligt 8 och 1011 § Talan
sänder satellit inte harsatellitentreprenören den övermot om som

satellitentreprenören den sänderi Sverige. Visarhemvist överatt som
upplåtelsefått tillgång sändningsmöjlighetensatellit till genom av en av

uppdragsgivare satellitentreprenören god-satellitentreprenörens utan att
får stället riktas uppdrags-föreläggandet och talan ikänt det, mot

givaren.

någon lagi Sverige. Trots det kan svenskfinns det inte sändandeIbland
sådant fårfall satellitentreprenörenoch 4 §§. Itillämplig, 1 kap. 3sevara

paragraf följeri dennaföljs. Bestämmelsernabestämmelsernaför attsvara
isatellitlagen. Motiveringentredje styckena ii 29 § andra ochförebildema

Utgångspunkten satellit-vägledning.56 kan199293:75 är attges.prop.
försäkra sigsändande skallavtal med denentreprenören att reg-omgenom

så hålla hos den sändande.sig skadeslösinte sker,följs. Han kan,lema om
10 kap.beräkning särskild avgift enligtorimligt viddärför inteDet är att av
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§ hänsyn till6 den utländske sändandes intäkter. Vad medtas som menas
framgårsatellitentreprenör 2 kap. 3av

kap. Om handläggningen12

Ärenden återkallelse1 § tillstånd Radio- och TV-tasom av upp av
verket.

Är fråga återkallelsedet grund missbruk yttrandefri-om av av
heten, skall i stället allmän frågandomstol talan Justitie-ta upp av
kanslem.

framgårförsta stycketAv det Radio- och TV-verketäratt tarsom upp
frågor återkallelse tillstånd.om av

fråga återkallelseEnligt andra stycket skall grund missbruken om av av
yttrandefriheten dock allmän domstol talan Justitiekanslerntas upp av av
jfr 3 YGL.kap. 5 §

får2 § tillståndet frågan återkallelseHar meddelats regeringen,av om
först efter anmälan regeringen.tas avupp

Är fråga återkallelsedet grund överträdelseom av av
tillståndbestämmelse lag eller villkor föri denna skall granskasav som

Granskningsnämnden för radio och TV enligt 9 kap. 1 § skallav
från Tillståndet fårRadio- och TV-verket inhämta yttrande nämnden.

återkallas endast nämnden finner överträdelsen väsentlig.ärattom

framgår frågaAv första stycket det förutsättning föräratt atten en om
tillståndåterkallelse regeringen skallmeddelatett tas attsomav upp, rege-

till ochanmält saken Radio- TV-verket eller Justitiekanslern.ringen
fråga återkallelsefall det inteI de där grund missbrukär om av av

sådantyttrandefriheten och där saken Granskningsnämnden för radiorör som
och TV skall bedöma enligt 9 kap. skall Radio- och TV-verket inhämtal

Tillståndet får återkallasfrån nämnden. nämnden finneryttrande endast attom
väsentlig. Uppdelningen uppgifterna mellan nämndenöverträdelsen ochär av

verket konsekvens den fördelning uppgifterna beslöts medär en av av som
199394:160 radio-anledning Ny myndighetsorganisation ochprop.av

TV-ornrådet bet. l99394zKU37, rskr. 199394:276. Enligt den fördelning-
tillståndsärendenhandha bl.skall verket medan nämnden sköter alla.en

granskning.
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Justitiekanslern självständigt fråganRadio- och TV-verket och skall pröva
återkallelse skall respektive talan skall föras vid domstolskeom om om

återkallelse.

rättegången mål fråga återkallelsei där grund3 § För är om av
föryttrandefriheten tillämpas bestämmelserna yttrande-missbruk av

frihetsmål. tilltalad, skallVad i nämnda bestämmelser tillämpasrörsom
återkallelse riktar sig prövning skallför talan Jurynsden mot.som om

frågan återkallelse skall ske.omavse

i enlighet med 3 kap. 5 § andra stycket YGL,paragrafen föreskrivsI att
fråga återkallelse missbruk yttrandefriheten,grunddet är avom avom

yttrandefrihetsmål tillämpas 9 kap. § och 8-9bestämmelserna i 1 YGLskall
med föreskrifter tryckfrihetsförordningens ochlagen [l99l:1559]kap.

områden. gäller för tilltaladyttrandefrihetsgrundlagens De bestämmelser som
återkallelsepå riktar sig Den slutligadärvid den talantillämpas mot.omsom
tillståndet återkallasskall eller inte.fråga skall ställning till,juryn ärta om

frågor särskild avgift talan Gransk-4 § Länsrätten prövar om av
ochningsnämnden för radio TV.

fåranspråk särskild avgift beslutasäkerställaFör rättenatt ett om
rättegångsbalken kvarstad förBestämmelserna i 15 kap.kvarstad. om

fordran skall därvid tillämpas.
riktas inteFrågan särskild avgift förfaller den talan motsomom om

två år från överträdelseninom detdelgetts stämningsansökan
verkställighetavgift upphör gälla inteupphörde. Ett beslut att omom

år.inom femhar skett

framgår frågor särskild avgift enligt 9 kap. 5 §första stycketAv att om
Granskningsnämnden för radio och TV.länsrätten talanprövas av av

får i bestämmelserna iandra kvarstad meddelas enlighet medEnligt stycket
irättegångsbalken. med vad föreslagitsDetta15 kap. överensstämmer som

nämnda betänkande SOU 1993:59.Marknadsföringsutredningens tidigare
innehåller preskriptionsbestämmelser för avgiften.Tredje stycket

35 36 §§.Marknadsföringsutredningens betänkande, ochFörebilden finns i
inte begärt det.Bestämmelsen skall beaktas även partom
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Fråga5 § utdömande vite förelagts Justitiekanslernom av som av
10enligt ll kap. § allmän domstolprövas talan Justitie-av av

rättegången sådant målkanslern. Om i gäller vad i 3sägssom
fråganprövning skall dockJuryns vitet skall dömas ut.avse om

Fråga utdömande vite i fall i enlighet med vadprövasannatom av
i allmänhet föreskrivet vite.ärsom om

Frågor utdömande vite förelagts Justitiekanslern enligtom av som av
till målkap. 10 § överklagas allmän domstol, dvs. till tingsrätt.ll Ett om
ändåutdömande vite skulle enligt 7 § lagen 1985:206 viten iprövasav om

tingsrätt. Enligt 8 § lag skulle dock handläggningen rättegångs-följasamma
svårareförbalkens regler brott vilket straff böter föreskrivet.inteän ärom

frågaEftersom här vad enligtdet YGL missbrukär utgör yttran-om som av
defriheten skall saken kunna jury frågaenligt 3 kap. 5 § YGL. Iavgöras av

förfarandet hänvisas därför i första stycket via 3 till§ bestämmelsernaom om
påstående yttrandefrihetsbrott.grundansvar av om

innehåller frågorAndra stycket endast upplysning vite iatten om om
i första stycket, i enlighetandra fall med vad iän prövassom avses som

allmänhet föreskrivet vite, dvs. främst lagen 1985:206 viten.är om om

Överklagandebestämmelser13 kap. m.m.

§ enligt denna lag Radio- och TV-verket meddelandel Beslut av om
tillstånd överlåtelsetillstånd, återkallelse medgivandeoch tillav omav

tillstånd får överklagas hos kammarrätten. Ett omfatt-beslutettav om
sändningsområde får dock inte överklagas.ningen ettav

tillstånd, åter-paragrafenI beslut Radio- och TV-verketattanges av om
tillstånd överlåtelse fårsådantkallelse och medgivande till över-ettav om

omfatt-kammarrätten. Liksom tidigare gäller besluthosklagas ettatt om
sändningsområde fårinte sammanhänger medöverklagas. Dettaningen ettav

tillståndsornråde påverkar till-omfattningen andraomfattningen ettatt avav
omfatt-ståndsområden. Bifall till överklagande skulle leda tillkunna attett

Lagrådetsändningsområden harskulle behövaradningen omprövas.enav
på åter-Lagrådets dennakritik och regeringenskritiserat regleringen. svar

åter-199293:70 55 Om Radio- och TV-verket beslutatifinns oms.prop.
från Granskningsnämn-tillstånd efter inhämtande yttrandekallelse ett avav

frågan överträdel-Granskningsnämndens avgörandekommerden även av om
överinstansens prövning.förekommit underse
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Även2 § följande beslut Radio- och fårTV-verket överklagas hosav
kammarrätten, nämligen beslut om

beteckningar enligt 6 kap. 10
förordnande lokala kabelsändarföretag enligt 8 kap. 2av
återkallelse sådant förordnande enligt 10 kap. 8ett samtav
beslut enligt 8 kap. 6 § frånundantag sändningsplikt ellerom

tillhandahållaskyldighet förkanal lokala kabelsändarföretag.att

paragrafenI vilka beslut Radio- och TV-verket meddelat ochanges som
tillstånd fårinte gäller överklagas. Vilka vitesforelägganden fårsom som som

framgåröverklagas dock 3 Enligt fårdenna paragraf verkets beslutav om
förordnandebeteckningar, lokala kabelsändarföretag återkallelseochav av

sådant förordnande överklagas hos kammarrätten, liksom verkets beslut om
frånundantag s.k. sändningsplikt eller dylikt enligt 8 kap. 2 och §§.4

3 § Beslut Granskningsnärrmden för radio och TV eller Radio ochav
TV-verket förelägganden har förenats med vite enligt 11 kap.om som

får8 § första överklagas7 stycket 1-3 9 § hos kammarrätten.samt
Förelägganden enligt 11 kap. 7 8 § första stycket 2 och 9 §

gäller omedelbart, de överklagas.även om

fårföreläggandenAlla förenats med vite inte överklagas. Uppdel-som
ningen följer den princip föreslagits i 1993942160 43 ochsom prop. s.

fårantagits riksdagen. Enligt första stycket de förelägganden harsom av som
stöd i 11 kap. 7 8 § första stycket 1-3 9 § förenatsoch vitemedsamt som

Sålunda får gåröverklagas. förelägganden vid vite offentliggöraut attsom
beslut Granskningsnämnden överklagas, liksom beslut vid viteav som
tillhåller innehålletden sändande följa vissa bestämmelseratt om m.m

Vissa förelägganden gäller enligt andra stycket omedelbart deäven om
överklagas. Om innebörden detta 199394:160 45av se prop. s.

4 § Andra beslut Granskningsnämnden för radio och TV ochav
fårRadio- och i §§TV-verket de 1-3 inte överklagas.än som anges

fårEnligt denna paragraf inga andra beslut de i 1-3 §§än sägssom
tillhandahållaöverklagas. Det betyder bl. beslut föreläggandeatt atta. om

fårinspelning enligt 9 kap. 7 § inte överklagas. Om vitet döms kan över-ut
dåklagande dock ske. Prövningen följer bestämmelserna i viteslagen

1985:206.
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Vissa avgöranden sker emellertid dom. gällerDet kammar-t.ex.genom
frågaavgöranden irättens särskild avgift eller allmän domstolsom om av-

frågai återkallelsegöranden efter talan NågonJustitiekanslern. be-om av
gränsning i överklaga i målrätten dessa gäller givetvisatt inte. Justitie-
kanslems beslut meddela föreläggande kan inte överklagasatt jfr 12 §om
förordningen [l975: 1345] med instruktion för ustitiekanslemJ

Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den januari1 då1996, lagen 1966:78
förbud i vissa fall rundradiosändning havet, radio-mot öppnaom

lagen 1966:755, lagen 1981:508 radiotidningar, närradiolagenom
1982:459, lagen 1986:3 rundradiosändning finländska tele-om av
visionsprogram, lagen 1991:2027 kabelsändningar till allmän-om
heten, lagen 1992:72 koncessionsavgift på televisionens område,om
lagen 1992:1356 satellitsändningar televisionsprogram tillom av
allmänheten, och lokalradiolagen 1993:120 skall upphöra gälla.att

fråga2. I sändningar fore ikraftträdandet gäller de äldre bestäm-om
melsema.

punkt 2 föreskrivsI sändningarna skett före ikraftträdandet så gälleratt om
äldre bestämmelser. gäller dockDetta inte fullt Om sändning skettut. utan
tillstånd skall den bestämmelsen sänkt straffmaximum tillämpas ävennya om

sändningar foreskett ikraftträdandet enligt de allmänna principersom som
gäller inom straffrätten. Avsaknaden Övergångsbestämmelserandra inne-av
bär tillståndsbeslutbl.a. meddelats enligt äldre bestämmelser fort-att som
farande gällande, liksom frånbeslut undantagär kabeloperatörs skyldig-om
heter.

21.2 Förslaget till lag koncessionsavgift för radio ochom
TV

tillämpningsområdekap. Lagens1

§ I denna lag finns bestämmelser sådana1 koncessionsavgift förom
ljudradio- televisionsprogram tillståndoch bedrivs med stödsom av
enligt radio- och TV-lagen 1995:000.
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Bestämmelsen lagens tillämpningsområde, vilket avgifter föräranger
ljudradio- och televisionsprogram sänds tillståndmed enligt radio- ochsom

sådanaTV-lagen. Alla sändningar emellertid inte avgiftsskyldiga. Konces-är
sionsavgift tillståndskall betalas vissa innehavare meddelatsav av som av
regeringen enligt 2 kap. innehavare lokalradiotillståndoch enligt 3 kap.av
Dessutom finns bemyndigande meddela avgifter för närradio i 3ett att

§ på tillstånd2 Lagen tillämplig den har sända televisions-är attsom
i hela landet under förutsättning han har sändarättatt attprogram

sådanreklam i sändning och denna här i landet.är rättensam om

Bestämmelsen skall betala koncessionsavgift för tele-anger vem som
avgiftsskyldig kan det inte finnasvisionsprogram. Mer vid varje till-än en

fälle. närvarande TV4 denne avgiftsskyldige. BestämmelsenFör är motsvarar
§ koncessionsavgiftslagen.1

3 § myndighet regeringen fårRegeringen eller den bestämmersom
föreskrifter avgift i ärenden närradio.meddela om om

frånBestämmelsen 12 § närradiolagen. Till skillnad konces-motsvarar
sionsavgiftema för televisionsprogram den nuvarande närradioavgiften inteär

och det krävs därför inte de materiellabetrakta skatt be-att attsom en
stämmelserna i lag.anges

sådan4 § Som sändningsverksamhet grundar skyldighet attsom
betala koncessionsavgift skall inte räknas provsändningar tele-av

sådana sändningarvisionsprogram i ringa omfattning eller ljudradio-av
televisionsprogram enligt 2 kap. 2 § tredje stycket radio-och ochsom

får1995:000 ske endast under begränsad tid.TV-lagen en

koncessionsavgiftslagen provsändningarstycket grundarEnligt 2 § andra
koncessionsavgift. Samma sak gäller enligt dennainte skyldighet betalaatt

förutsättningar angesi radio-paragraf. Radio- och TV-verket kan under som
sådana tillståndtillstånd tid. hellermeddela för kortare Inteoch TV-lagen

koncessionsavgift.grundar skyldighet betalaatt
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kap.2 Koncessionsavgift för televisionssändningar

1-9 §§

Bestämmelserna i detta kapitel bestämmelserna i koncessions-motsvarar
avgiftslagen enligt följande:

1 § Koncessionsavgiften för televisionssändningar består fastav en
del och rörlig del frånoch beräknas månadenoch med efter dådenen

påbörjats.sändningsverksamheten

1 § 2 § första stycket koncessionsavgiftslagen.motsvarar

2 § fastaDen delen koncessionsavgiften uppgår till 1674 000 kro-av
för månadvarje under vilken sändningsverksamhet har bedrivits.nor

fastaDen delen avgiften skall för varje kalenderår justeras medav
hänsyn till kvoten mellan konsumentprisindex för oktober månad året
före årdet avgiften och konsumentprisindex för oktobersom avser
månad 1991. Beloppet nedåtavrundas sedan till tusentalnärmaste
kronor.

2 § 3 § koncessionsavgiftslagen.motsvarar

3 § Den rörliga delen koncessionsavgiften beräknas förav ett
kalenderår i sänder. Den beroende de intäkterär vederlagutgörav som

tillståndshavarentill för han sänder och medatt tas utannonser
20 intäkterna till den del de 750överstiger miljonerprocent av men-

inte 000 miljoner1 kronor,
40 intäkterna till den del de överstiger l 000 miljonerprocent av-
inte 0002 miljoner kronor,men
50 intäkterna till den del de överstiger 2 000 miljonerprocent av-

kronor.
intäkterI vederlag för tillståndshavarenutgör sänderattsom annon-

inräknas intäkter tillförts någon framgårdetser som annan, om av om-
sådantständigheterna de tillståndshavaren.vederlag tillutgöratt

Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.
i första stycket angivnaDe beloppsgränsema skall justeras sättett

det i fråga2 § andrasätt stycket i denmotsvararsom som anges om
fasta delen koncessionsavgiften.av

3 § 4 § koncessionsavgiftslagen.motsvarar
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år4 § Radio- TV-verket skall den 31 december varjeoch senast
utgå månadenligt 2 § skall för underfastställa det belopp detsom

kalenderåret.följande
tillståndshavaren Radio-begär det skall och TV-verket beslutaOm

månad sådanförekommithuruvida det under viss har sändnings-en
skyldig betala avgift enligt 2 § för denverksamhet han är attatt

månaden. Radio- och TV-verket inte fatta beslutI övrigt skall om
förbetala avgift enligt 2 det inte behövs verk-skyldighet att om

enligtställighet 4 kap. 3
månadutgångenföre denAvgift enligt 2 § skall betalas av som

avgiften avser.

koncessionsavgiftslagen.5 §§4 motsvarar

årTillståndshavaren 15 februari varje lämnaskall den§5 senast
för fastställauppgifter behövs denoch TV-verket deRadio- attsom

televisionssändning för före-koncessionsavgiften förrörliga delen av
år. sådana uppgifter inte lämnas eller de lämnadegående Om upp-

får och TV-verket förelägga honomRadio-gifterna ofullständiga,är
skyldigheten.fullgöravid vite att

den 1 beslut detmeddelarRadio- och TV-verket senast mars om
uppgårkoncessionsavgiften förrörliga delenbelopp till vilket den av

uppgiftsskyl-år. tillståndshavaren inte har fullgjort sinföregående Om
meddelar Radio- och TV-första meningen,enligt första stycketdighet

full-efter uppgiftsskyldigheten harmöjligt detbeslutverket attsnarast
gjorts.

denkoncessionsavgiften skall betalas 31rörliga delenDen senastav
beslut avgiftenTV-verket har meddelatRadio- och senastommars om

såmånad. avgiften betalas Radio-fall skallIunder snartannatmars
avgiften.beslutTV-verket meddelatoch om

koncessionsavgiftslagen.6 §5 § motsvarar

televisionssänd-koncessionsavgift för§ skall betalas6 Ränta
enligt 6 §bestäms räntelagenfrån förfallodagen. Räntesatsenning

1975:635.
rörliga delenbeslut denhar fattatRadio- och TV-verketOm avom

ändåmånad,utgången skallkoncessionsavgiften efter räntaav mars
från den 31betalas mars.

beslutarRadio- och TV-verket ränta.om
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6 § 7 § koncessionsavgiftslagen.motsvarar

7 § Om den inbetalade koncessionsavgiften för televisionssändning
tillståndshavarenöverstiger vad skall betala enligt 2 § eller eller enligt

beslut Radio- och TV-verket eller domstol, skall det överskjutandeav
beloppet betalas tillbaka till honom.

återbetalas.Ränta skall betalas belopp Räntan beräknas eftersom
motsvarande det riksbanken fastställda diskonto,räntesatsen av som

utgången åretgällde vid årföre det då återbetalningennärmast ägerav
rum.

koncessionsavgiftslagen.7 § 9 §motsvarar

8 § Radio- och TV-verket skall beslut har betydelseompröva ett som
för skyldigheten betala koncessionsavgift för televisionssändningatt

tillståndshavareneller begär det eller det finnsränta, andra skäl.om
tillståndshavarensEtt omprövningsbeslut till fårär nackdel intesom

utgångenefter åretmeddelas det tredje efter år dådet detav ursprung-
liga fårbeslutet meddelades. Ett omprövningsbeslut någotinte i fall

utgångenmeddelas efter åretdet sjätte år dåefter det detav
ursprungliga beslutet meddelades.

Om beslut i första stycket har domstol,överprövatsett som anges av
får frågaRadio- och TV-verket inte denompröva domstolenssom
beslut avser.

8 § koncessionsavgiftslagen.10 §motsvarar

9 § för kontrollRevision koncessionsavgift för televisions-attav
sändning ihar erlagts enlighet med bestämmelserna i denna lag skall
utföras Riksskatteverket eller skattemyndighet. Beslutav av om

efter framställningrevision fattas Radio- TV-verket. Vid revi-ochav
gäller 3 kap. 7-15 §§sion lagen 1984:151 punktskatter och pris-om

regleringsavgifter tillämpligai delar. Härvid gäller de bestämmelser
beskattningsmyndighet i stället myndighetden skallsom avser som

utföra revisionen.

9 § med 13 § koncessionsavgiftslagen.överensstämmer
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lokalradiosändningarKoncessionsavgift för3 kap.

uppgårlokalradiosändningar till minstKoncessionsavgiften för1 §
år rninimiavgiften.20 000 kronor per

efter budgivningtillstånd lokalradio meddelas vidsändaNär att
tillkoncessionsavgiften fastställas det högsta godtagnaskallauktion,

fastställas till belopp motsvarandeavgiftenfall skallbudet. I ettannat
minimiavgiften.

kalenderår justeras med hänsyn till kvotenför varjeAvgiften skall
månad året årföreför oktober detkonsumentprisindexmellan som

månadkonsumentprisindex för oktober 1992.avgiften ochavser
nedåt till hundratal kronor.sedanBeloppet avrundas närmaste

första stycket lokalradiolagen. När32 §16 §§15 ochl § samtmotsvarar
hjälpavgiften skall justeras medtredje stycket talasidet att avom

såväl avgift avgiftsskyldigeden denkonsumentprisindex KPI somavses
basårmedrninimiavgiften enligt första stycket. KPIåtagit betalasig att som

Jämförelseåret således enligt235,1.för oktober 1992 är än1980 ett annatvar
kap. 22

§§2-8
återfinnslokalradiolagen ifinns iauktionsförfarandetreglerDe nusomom

kapitletBestämmelserna ikoncessionsavgift.lagenden motsvararomnya
enligt följande:lokalradiolagenibestämmelserna

tillståndtill sändabehöriga sökandeflera2 § det finnsOm ett att
vissbereda dem tillfälle föreTV-verketRadio- ochlokalradio skall att
tvåfinnsefter den dagen alltjämtOm detansökningarna.samordnadag

till auktion. Ikalla sökandenaskall verketansökningar,eller flera en
deltagande i auktionen.för anmälansista dagskallkallelsen omanges

avvisningbesluthar meddelatTV-verketRadio- ochOm om av en
kraft.vunnit lagahållas förrän beslutet harfår auktionen inteansökan,

behörig sökandebehörig eller endastsökandeOm endast är enen
får tillståndethanskall han underrättasauktion,sig tillanmält attomen

sändes betalar infrån underrättelsentvå detveckorinom uthan attom
sådan betalningminimiavgiften. Sker ingenbelopp motsvararett som

ansökan.förfaller hans

lokalradiolagen.§122 § motsvarar
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3 § Auktionen skall offentlig. Endast sådanavara sökande som
anmält sig till auktionen och behörigaär får lämna bud.som
Budgivningen skall det högsta belopp sökandenaavse villigaärsom att
betalai årsavgift.

Sedan budgivningen avslutats skall den lämnat det högsta budetsom
betala tiogenast beloppet,procent dock lägst beloppav ett motsvarande

minimiavgiften. Radio- och TV-verket kan dock på begäran göra ett
kort uppehåll i handläggningen för honom tillfälleatt anskaffage att
medel för betalningen, uppehållet inte kan medföraom beaktans-antas
värd olägenhet. Om betalning inte sker, skall auktionen fortsätta.

3 § 13 § lokalradiolagen.motsvarar

4 § I beslut lokalradiotillstândett skall Radio-om och TV-verket ange
den årliga koncessionsavgift tillståndshavaren skall betalasom detsamt
belopp skall betalas vid varje i 5 § angivensom förfallodag under det
första kalenderåret.

Radio- och TV-verket skall den 31 decembersenast varje år
fastställa det belopp skall betalas varje förfallodagsom under det
följande kalenderåret.

4 § 17 § lokalradiolagen.motsvarar

5 § Skyldighet betala koncessionsavgiftatt gäller från och med den
dag då sändningar får bedrivas med stöd lokalradiotillståndet. Attav
viss del avgiften skall betalas dessförinnan framgårav 2 och 3 §§.av

Avgiften skall, med avdrag för vad betalats enligt 2 eller 3 §§,som
betalas med lika delar understora kalenderåret den första dagen isenast
januari, april, juli och oktober månad.

5 § 32 § lokalradiolagen.motsvarar

6 § Den får medgivande Radio- ochsom TV-verketav sändaatt
lokalradio efter tillståndsperiodens slut enligt vad framgårnärmaresom

5 kap. 7 § radio- och TV-lagen skallav betala koncessionsavgiften
vad han skullemotsvarar ha betalatsom tillståndet förlängts.om

6 § 10 § sista meningenmotsvarar lokalradiolagen.
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lokalradio gällertillstånd sändaåterkallasFrånträds§ eller7 attett
dagarmed nittiokoncessionsavgiften till ochbetalaskyldigheten att

återkallats.frånträttstillståndet ellerefter det att
efter detaldrig för tiddockavgift gäller attbetalaSkyldighet att

tillståndet.övertagitnågon annan

lokalradiolagen.§33§7 motsvarar

lokalradiosändningförkoncessionsavgifteninbetalade8 § denOm
TV-verketRadio- ochbeslutenligttillståndshavarenvadöverstiger av
återbetalasöverskjutande beloppetskall detbetala,skalldomstoleller
dock inteskall3 §§2 ellerenligtbetalasAvgifttill honom. som

återbetalas.

lokalradiolagen.§378 § motsvarar

bestämmelserGemensamma4 kap.

TV-verket.ochRadio-tillskall skeBetalning§1

frångäller denenligt vadliksombetalning,paragrafen skallEnligt som
koncessions-§Enligt 8TV-verket.ochRadio-tillerläggasjuli 1994,l

dvs. detrundradiokontot,s.k.till detöverförasskallavgiftslagen pengarna
in.från TV-avgiftenbl.a. sättsmedlenvilketochförvaltarSVTkonto som

förordning.iemellertid lämnasföreskrifter kanSådana

myndigheteller denfår regeringenskälsärskildafinnsdet2 § Om
koncessions-betalninganstånd medmeddelaregeringen bestämmer av

denellerfår regeringensynnerliga skälfinnsOm detavgift och ränta.
fråndelvisellerheltbefrielsemedgebestämmerregeringenmyndighet

period.vissföravgift ochbetala räntaskyldigheten enatt

koncessionsavgifts-i 12 §finnsbetalningmedanståndFöreskrifter om
medenlighetiutformatsharBestämmelsenlokalradiolagen.36 §ochlagen

möjligheternamedförvilketkoncessionsavgiftslagen attföreskrivs ivad som
Möjlighetennågotblir attlokalradioärenden större.anstånd imeddelaatt
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lämna beslutenöver till myndighet använder sig frånregeringen den 1 juli
1994 i viss utsträckning enligt 9 § lokalradioforordningenav 1993:126.

3 § Beslut koncessionsavgift och fårränta verkställasom avgiftenom
eller obetaldräntan är och förfallen till betalning. Härvid gäller 5 kap.
16-17 §§ 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifterom i
tillämpliga delar.

Dröjsmålsavgift fordran enligt första stycket skall inte utgå frågai
koncessionsavgift för televisionssändningom .

Första stycket i denna paragraf har sin motsvarighet i 14 § koncessions-
avgiftslagen och 35 § lokalradiolagen. Bestämmelsen i vilka fallanger
avgiften får drivas in.

Att andra stycket endast gäller avgiften för televisionssändningar samman-
hänger med avgifterna har olikaatt konstruktion. Som framgår av prop.
l99l92:78 29 drar företag frågaiett televisionssändnings. på sigom en
betydande förpliktelse betala det interäntaatt betalar i tid. Därförrätt finnsom
inte något behov också dröjsmålsavgiftatt skall utgå. Motsvarandeav
förpliktelse betala gäller inte frågaränta iatt lokalradion. Därför gäller förom
lokalradion bedömning.motsatt

4 § Radio— och TV-verkets beslut koncessionsavgift förom
televisionssändning enligt 2 kap. 5-7 §§, 9 § andra stycket och 10 §

verkets beslut koncessionsavgiftsamt för lokalradiosändning fårom
överklagas hos kammarrätten. Andra beslut Radio- och TV-verketav
enligt denna lag får inte överklagas.

Överklagande beslut enligt denna lag inverkar påinteav skyldig-
heten betala den avgift elleratt ränta överklagandetsom avser.

Bestämmelsen i första stycket uttömmande vilka beslut fåranger som
överklagas och 11 § koncessionsavgiftslagenmotsvarar och 38-39 §§ lokal-
radiolagen.

Föreskriften i andra stycket har gällt tidigare någotuttryckts olika imen
koncessionsavgiftslagen ll § och lokalradiolagen 35 §.

Denna lag träder i kraft den l januari 1996, då lagen 1992:72 om
koncessionsavgift televisionens område skall upphöra gälla.att
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eftersom detinte behövasÖvergångsbestämmelser tordeNågra särskilda
med vadibestämmelserna överensstämmerinnehållet imateriella settstort

lokalradiolagen.koncessionsavgiftslagen ochenligtgällersom nu

1978:763 medi lagenändringtill lagFörslaget21.3 om
alkoholdryckermarknadsföringbestämmelservissa avom

med brukförbundnahälsoriskerde ärtill§ Med hänsyn2 avsom
alkohol-marknadsföringvidmåttfullhet iakttassärskildskallalkohol av

marknadsförings-ellerreklam-särskiltgällerDärviddryck. att annan
elleruppsökandeellerpåträngandefår företas äråtgärd inte somsom

alkohol.bruktill avuppmanar
ljudradio- eller tele-får isändasintealkoholdryckerförreklamAtt

1995:000.TV-lagenochframgår radio-visionsprogram av
får användasstarkölvin ellerspritdryck,marknadsföringVid av

skrift vilkenskrift ellerperiodiskikommersiell annanannons
ord-avseendemedtillämplig ochtryckfrihetsförordningen är som

skrift.periodisk Dettamedjämförbarutgivning ärför dessningen
försälj-tillhandahålls endastskriftfrågaidockgäller somom

dryck.sådanförningsställe

för alkohol-sända reklamföreslås förbuden mot attavsnitt 15.2I att
skall förastelevisionsprogram överochljudradio-itobaksvarorochdrycker

med vissa1978:763framgå lagendärförbörDetTV-lagen.ochradiotill av
sådanförbudalkoholdrycker motmarknadsföring attbestämmelser avom

TV-lagen.ochradio-ifinnsalkoholreklam
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21.4 Förslaget till lag ändring i lagen 1989:41om om
TV-avgift

8 § Den blir innehavare TV-mottagaresom ochav en avgifts-ärsom
skyldig för innehavet, skall 15 dagar däreftersenast anmäla innehavet
till bolaget.

Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln TV-mot-av
skall överlåtarentagare respektive uthyrarenav anmälas till bolaget

inom den tid regeringen bestämmer. Sådansom anmälan skall innehålla
de uppgifter behövs för fastställandesom avgiftsskyldigheten förav
innehavet TV-mottagaren.av

Den förvärvar eller hyr TV-mottagaresom någon enligten andraav
stycket eller den företräder honom skyldigär påsom begäran lämnaatt
överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter denne behöver for full-som att

singöra anmälningsskyldighet.

Bestämmelsens andra och tredje stycke 20 § radiolagen.motsvarar

T
22 § Till böter döms den som

underlåter fullgöra sinatt anmälningsskyldighet enligt 8 § första
eller andra stycket,

2. uppsåtligen eller oaktsamhet lämnar ofullständigaav eller oriktiga
uppgifter i anmälan i 8 § andra stycket,en ellersom avses

uppsåtligen3. eller oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifterav vid full-
görande den uppgiftsskyldighet i 8av § tredje stycket.som avses

Vad i förstasägs stycket 2 och 3 gäller intesom gämingen be-ärom
lagd med straffi brottsbalken.

Bestämmelsen huvudsakligenmotsvarar 22 § radiolagen.
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1991:1559i lagenändringlagtillFörslaget21.5 om
ochtryckfrihetsförordningensföreskriftermed

områden.yttrandefrihetsgrundlagens

inspelningarochexemplarbevarande m.m.Om5 kap. av

ombesörjaskallallmänhetentillradioprogramsänder§3 Den som
också sådanagällerskyldighetDennain.spelasvarjeatt program

tryckfrihetsförord-stycket§ andra7i kap.lradioprogram avsessom
från sänd-månaderi minstskall bevarasInspelningenningen. sex

ningen.
sändnings-bedriverräkningnågonförlandetihärDen annanssom

ocksåskallsatellitkapacitetupplåtersatellit ellerverksamhet över som
dockgällerDettaoch bevaras.inspelasvarjeombesörja att program

stycket.förstaenligtdettaskallnågon görainte annanom
oförändradochsamtidiggäller intestycketförstaenligtSkyldigheten

trådnät.radioprogramvidaresändning genomav

inspelnings-subsidiäradeninnebärÄndringen ochstycket attandraavser
satellit-i 10 §finnsnärvarandeförsatellitentreprenörerförskyldighet som

199293:75innebörd ibestämmelsenshit. Se prop.flyttas närmarelagen om
i Sverigesatellitprogramföretagsaknas somdetförst ettDet50. är oms.

tillämplig.blikanbestämmelsen

tobakslageniändringlagtillFörslaget21.6 om
8 11993

till konsumentertobaksvaramarknadsförnäringsidkare§ En12 som
skrift eller iperiodiskikommersiella annananvändafår inte annonser

tillämp-tryckfrihetsförordningen ärvilkenskriftjämförbardärmed
televi-ljudradio- ellerifår sändasintetobaksvarorförreklamlig. Att

1995:000.TV-lagenochradio-framgårsionsprogram av
någottill konsumenter annattobaksvarormarknadsföringVid av

särskildiakttanäringsidkareskallstycketförstai enänsätt avsessom
marknadsföringellerreklamgällersynnerhetI att annanmåttfullhet.

tobak.bruktillelleruppsökandepåträngande, avfår uppmanainte vara

21.3avsnittikommentarenSe ovan.
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21.7 Förslaget till lag ändring i telelagen 1993:597om

Förbud mot censuringripanden

29 § Myndigheter och andraa allmänna får inte i förvägorgan
granska eller föreskriva förhandsgranskning telemeddelande ochav
heller förbjuda förmedling telemeddelanden på grundav derasavinnehåll, såvida inte följer lag.annat av

I avsnitt 17.3 föreslås den delatt radiolagens censurförbudav rörsom
radiokommunikation och telemeddelanden förs in i radiokommunikations-
lagen respektive telelagen. Begreppen definieras i dessa båda lagar.

21.8 Förslaget till lag ändring i lagen 1993:599om om
radiokommunikation

Förbud mot censur-ingripanden

17 § Myndigheter och andra allmännaa får inte i förvägorgan
granska eller föreskriva förhandsgranskning radiokommunikationav
och heller förbjuda radiokommunikation grund dess innehåll,av
såvida inte följer lag.annat av

Se kommentaren i avsnitt 21.7 ovan.
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Bilaga J

Kommittédirektiv

|ir I985:2l

Översyn den radiorättsliga lagstiftningenav

Dir l985z2l

vidBeslut regeringsszimmanträtle I985-05-l5

Statsrådet Göransson anför

l Mitt förslag

En särskild utredare bör tillkallas för företa denöversynatt en av
radiorättsligzt lagstiftningen.

l ingåruppdraget radiolztgstiftningenöver i systematiskt. termino-att se
logiskt och lagtekniskt hänseende med syfte uppnåbl. klarhetstörreatt a.
och överskådlighet. Lagstiftningen bör utformas så, den kan tillatt anpassas
kommande utveckling inom medieområdet.

Utredaren skall vidare behandla vissa gråinsdragningsfrågor frågorsamt
vidaresåindning satellitprogram i kabelnät. långdistztnsöverföringom av av

run-dradioprogrant. sändningar till satelliter. motverkande radiostörning-av
sanktionerna vid överträdelser radiorättsliga regler. textkommunika-ar. av

tion till allmänheten sändningar på teckenspråk till döva.samt
Utredaren skall lägga fram förslag gränsdragning detmellanom

tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga området trâdsändningztrför i
sådan tid ändrade regler kan träda i kraft den juli 1986. Beträffandelatt

delarövriga uppdraget bör förslag den ianuaril 1987.senastav avges

Bakgrund2

2.1 Allmänt

Möjligheterna överföra radio- och tråndsiintlningzu utvecklasatt n,
mycket snabbt. Genom teknik har överföringskapaciteten ökats kraftigtny
samtidigt ljud- och bildkvalitet kan förbättras. lvlöjligheterna tillsom
duhhelriktzid kommunikation ökar, Exempel denna utveckling är
satellilövcrföring radiosänditingar. kahelnät med hög kapacitet. text-TV.av
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hildsignalerljud- och teledata.iverföring samtdigitalför avsystem
kostnadskráivamde.mindre vilketblivittekniken gördenSamtidigt har nya

Erfarenheterna frånniasskommunikation. andrautnyttjas förden kanatt
fortsåttzi.kommertendensdennaför atttalarteknikområiden att

TV-verksamhetenradio- och kaninnebärteknik attUtvecklingen nyav
ivcrföringeii Sverigesexempel årEttsått. attpåbedrivas avnytt

i landet. skersändaretillTV-såndningar uteRadio-företagens som n.
med hjälpskekan kommaframtidenimarken. attradioläiikztr avgenom

kapacitetslwegränsningzir kantidigarekommunikationssatelliter. Vissa upp-
sålundamedförkapacitetmed högkahelnätUppbyggnaden atthåvas. av

de enskildalistribucras tillkanoch FV-programljudraidio-fleralångt
Kaheltekniken skaparetcrsåintlning.medmöjligtvadhushållen årän som

Ännusåindningzir.lokalautvecklingförförutsåittningzirtekniskaockså enav
konimunikationsformerheltteknikenden år attkonsekvens nyanyaav

Möjligheten tillvidare krets.förtillgängligablirellerutvecklas en
nyhet. olikasådanteledataellertext-TV ärinfornnitionssökning engenom

tcxtöverfêiringelektronisk ärsnabbformer annan.enav
Denförutse.lättateknikenden iiranvändningsområden för attMåingzi nya

tillgodoserochtjänsterockså heltemellertidmöjliggörtekniken nyanya
Två exempeltidigare saknats. ärlösningartekniskavilkaförbehov

påkommunikationståndfå tillvideoteknikmed hjälpmöjligheten att av
radiosändningzir iatt-med hjälpdövaoch mellanteckenspråk till samt av

återgiv-lagstidninghr förinnehållet iöverförasynskadadetilldigital form
tal.syntetisktpunktskrift ellerning som

teknik mycketzinvändningsområden för ärheltKonsekvenserna nynyaav
högalärförställerskisseratharjag hårutvecklingDensvåra förutse.att som

frågaii ställskrav dagDeregelsystemet.radiorättsligzipå detkrav omsom
vändersändningarolikainnehåll mycket förochetahleringsrätt år somex.

ieksái för olika slagssändningar.andrazillmänheten ochtillsig men
betingadeprincipielltSådanaallmänheten.riktas tillsändningar som

påställer krav gränsernaframtiden. Dettaigälla attskillnader hör även
ochgållzi kan klartskallolika reglerför vilka ettverksamhetmellan anges

snabbtgårutvecklingentekniskadå densituationändamålsenligt lsätt. en
kanganskagränsdragningarsådanaemellertid medräkna snartkan attman

kan dåreglergällandeverksamhet efterhetlömninginaktuella. Enbli nyav
ochtillkomsthestämjiielseriizisavsedda vidinteleda resultattill somsom var

framstår rimliga.tidpunktvidhellerinte somsenareen
investeringarställa kravvissa fallteknik kan iInförandet storaav ny
bakgrundendenenskilda. Detoch förbåde företagssekttvrn ärinom mot

felinvesteringardet kan leda tillsådantinteregelverketangeläget är attatt
teknik.val olämpligavgenom ex.
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Sammantaget talar dessa förhallanden enligt min mening för föränd-att
ringar i radiolagstiftningen savitt möjligt lvör ofta och igöras smä alltsteg
eftersom de tekniska ftärutsåittnirigarna förändras. Lagstiftningen hör därför
ha sädan uppbyggnad den fortlöpande kan till sadanaatten anpassas
förändringar. En lösning kan därvid samla grundläggande ochattvara

bestämmelser i lag kompletteras med såirskildzn lagargemensamma en som
för olika slags radioverksamhet.

Innan jag ivergáir till behandla utredningsugvptlrztget vill jagatt ge en
översikt de radioråittsligzt författningarnaöver tidigare utredningarsamt
m. m.

2.2 De radiorättsliga författningarna

Radiolagen l9öhz755. omtryckt l972:24L ändrad 1984: I4 liggersenast
förtill grund den rättsliga regleringen ljudraditw- och TV-verksamheten iav

Sverige. Till lagen ansluter lagar angáende särskilda slagtren. av
sändningar. Dessa lagar kan formellt särskilda undantagshe-sägas utgöra
stämmelser till radiolzlgen. avseende speciella former rundradiosändning-av

l de avseenden inte regleras i de särskilda lagarna gäller radiolagensar. som
bestämnlelser. De lagarna nåirraidiolztgenär 19821459. ändradtre senast
l983:ltl82. lagen l98l:58 radiotitlningzir ändrad 1983:495senastom
och lagen 1984: I5 förséiksxerksznmliet med särskild trädsäntlning.om

Närrzidiolztgen innehåller föreskrifter för vissa sammanslutningarrättom
sända närradio. dvs. radiosändningzir ljudradioprogram i lokalaatt av

rundratlitvsändningar. Lagen kompletteras närradioförortlningenav
l982:l249. ändrad l983:6llocl1 förordningen 1984:463 avgifter iom
ärenden närradio.om

En radiotidning enligt lagen radiotitlningarär för synskadadeom en
avsedd. i rundratliosiintlning sänd version sädan ;allmän nyhetstidningav en

trycks och har dagspresskztraktäi förlagan. Lagen kompletterassom som av
förordningen l98I 1512 radiotitlningar omtryckt l983z499 och förord-om
ningen 1982:669 stöd till radio- och kassettidningzir åintlrad senastom
l985:5l.

Regeringen har nyligen lagt fram särskilda propositioner med förslag till
ändringar-av lagstiftningen radio- kassettitlningznoch l9H-lprop.om
85:l38 och närradio l98485:prop. 145.

Lagen försöksverksanxhet med särskild trâidsiindning tillkommitharom
för n1iliggu2| törsöksverksamhet till är 1985 medtttgåingenatt av
kalvelsäntlningzir frän satelliter i last trafik.programav

kompletteras.Radiolztgcl nämnda: lagar. författ-flertalutöver ettav av
ningar. llit hör kungörelsen l9ö7z44ö radiosändare ändrad senastom
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1978:484 för radiosäitcliting ellerffirortlningenoch mottagare1980:808 om
finnsDet också särskild kungörelse1979:154.ändradträdsändning en

l967:448 användning inom svenskt territoriumochinnehav avom
utländskt fartyg. luft fartyg eller motorfordonpäradiosändare och mottagare

vidare 1978:478lagenradiolagen ansluter avgift1975:91. Tillåindrad om
1984:31 1 och kungörel-ändradtelevisionsmottagareför innehav senastav

överlåtelse eller uthyrninganmälaskyldighet1972:241 om att avsen
televisionsmottzigzire.

kan lagen 196678lagstiftningradiorättslig nämnasövrigBland om
havet denrundradiosändning ippnavissa fallförbud i mot s.

1977220och lagen TV-1972:814ändradpiratradiolagen. senast om
19791333.ändradövervakning

ffirfattningskotnplex reglerarhar detmed radiorättensambandNära som
märks i forsta handllärljudratdio- och TVprogram.iyttrandefriheten

och förordningenändrad 1978:4771966:756.radioansvarigltetslagelt senast
ändrad 1978:483. Vidaredenna lagtillämpningen1967:226 senastavom

1982:521för närradio och lagenansvarighet1982:41(lon1finns lagen om
ändrad 1983:496.kassettidningzirochför radio-ansvarighet

fram förslag lag lokalalagti 198485: 199Regeringen har om en omprop.
bl.a. lagenlagenföreslagna ersättakabelsändningar. Den omavses

propositiontrådsändning. I prop.särskildförsöksverksamhet med en annan
sådana sändning-ansvarigheteit förföreslås särskild lag1984852208 omen

ar.

Radiolagen2.3

dels definieratvå funktioner. nämligendag haRadiolagen kan i sägas att
trådsänd-ochbestämmelser för radio-ochgrundläggande begreppantalett

allmiinrzldions ochgrundläggande reglerna fördels deningar att ange
alhnäntelcvisitwnens verksamhet.

grund för denbegrepp ligger tilldefinieras antall § radiolagcnl ett som
ljudradio- och TV-verksamhcten.allmännarättsliga regleringen denav

i ivriga lagartill grund för bestämmelsernaterminologi ligger ocksåDenna
;ingåendeljudradio- TV-sändnirtgzir.och

följande:aktuella begreppenDe är
sänds med hjälpmeddelanderadiosändniniç: ljud. bild eller annat avsom

och3 gigahertzvågor frekvenser lägre tltltlelektromagnetiska vilkas är än
särskilt anordnad ledare.vilka utbreder sig i rymden utan

meddelande sänds med ltjälptr‘1’l.t(iIuIr1iug.&#39;ljud. bild eller annat avsom
ledare.bundna vid särskilt :anordnadelektromagnetiska vägor vilka är

afttråidsäittlitirtg avseddrunlraIio.windning: radiosändning eller ärsom
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zillnwáiitheten,inottagas direkt sändningen inteav är avsedd endast förom en
sluten krets, medlemmar förenadeärvars pataglig gemenskapgenom en av

slag än intresseannat ett lyssnagemensamt pä elleratt säntlltiltgert.se
.simlr&#39;:anordning för radiosändniiig radiosändare eller trädsändtting

tradsiirttlaure.
anordning för mottagningnmllagrire: radiosändning eller tradsåitttl-av

ning.
rmlirprugrarz: radiosändnings eller tradsåindttings innehall. dettaom

hestär än, angivandeannat utom eller källa,av enkla meddelandenav nanm
tid, väderlek, nyheter eller dylikt.om

Regler innehav och användning radiosändareom i 2§ radiolagen.av ges
Där hl.sägs sädan sändare häratt i riket ellera. svenskt fartygen pa eller
luftfartyg riket fär innehasutom eller användas endast den har fattav som
tillständ regeringen eller myndighet regeringenav hestáiunmer dvs.som
televerket.

Mottagare far enligt 3 § radiolagen innehas och anvåindzis varoch Enav en.
fär dock intemottagare användas pä sadant sätt mottagning pa andraatt

platser Enligt 3störs. § radinlagcn gäller vidare bl. dena iatta. som en
har avlyssnat telefonsamtal.mottagare ellertelegram andra tclemeddelan-

den inte ibehörigen fär föra dem vidare.
§4 radiolagen innehåller bestämmelse radiosändare elleren om mottagare

pä utländskt fartyg. luftfartyg eller motorfordon.
Enligt 5§ första stycket radiolagen bestämmer regeringen vilka företag

programförctag har sändarätt radioprogramatt i rundradiosäntlningsom
frän sändare häri landet. Med stöd denna harregel de fyra lotterholagenav
inom Sveriges Radio-koncernen. dvs. Sveriges Television AB. Sveriges
Riksradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Uthildningsradio AB.
fatt sändningsrätt. Dessa företag alltsaär programféiretzig i radioltngens

imening.
Från regeln endast programfiiretzngatt har sändningsrêitt finns fyra

undantag framgiar 5 § tredje-sjätte styckena i radiolzigen.som Därav anges
radioprogram i rundratliosättdningatt har upptagits trådlöstsom

centralantennanläggning särskilt tillstand farutan sändas vidare till motta-
inom fastighet är ansluten tillgare anláiggningen. Vidare hänvisas tillsom

lagarna ttärradio och radiotitlningar till lagenom försöksverksamhetsamt om
med särskild tradsändning. Lagstiftningen för de särskilda formernatre av
rundradio har ;Illtsái konstruerats undantag fran radiolagens hestäntmcl-som

i 5§ första stycket.ser
I §6 radiolagen finns regler för den programverksamhet bedrivssom av

företag har fatt sändningsriitt med stod 5 s förstasom stycket. Rätten skallav
utövas opartiskt och sakligt. Därvid skall beaktas vidsträcktatt en
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skall råda i rundradion. linformationsfrihet programverk-yttrandefrihet och
grundidéerdemokratiska statsskicketsdetsamheten hävdasskall samt

människansvärde den enskilda frihetochmänniskors likaprincipen allaom
föreskrivsgälla vad i avtalverksamheten skall i övrigtoch värdighet. För som

fårföreskrifterexempel in iföretaget. Somochmellan regeringen tassom
i paragrafen bl.villkor för sändningsriitt nämnssådant avtal och utgöra a.

förbud kommersiellberiktigande och genmälesändaskyldighet motsamtatt
programföretzig. Medbekostasoch änreklam mot annanavprogram som

inom Sverigesprogramföretzlgcnde fyrasistnämnda harstöd av
vederlag tillåtaförbjuditsavtalen mediRadio-koncernen motstaten att

dvs.sponsringi och änkommersiell reklam att annanprogram.avprogram
upplåter sändningsråitten:denersättning tillbolag i koncernen utger som

rundrztdiosäntlningförekommit iradioprogram harFör granskning somav
bestämmelser nämndens§ radiolagen. Närmareradionäinndeii 7finns om

radionäinn-med instruktion förförordningen 1978:482finns iverksamhet
nämnden skall övervakaföreskrivs därändrad IUIS. Detden l979: attatt

§sändningsriitt överensstämmelse medsin i 6programföretztg utövar
tagits i avtalbestämmelser har mellanradiolagen och de närmare som

regeringen och företaget.
tillåtet myndighet eller :illmâint§ det förEnligt radiolagen inte8 är annat

förhandsgranskning radiopro-organ föreskrivaförhandsgranska elleratt av
trådsändning grundradiosändning ellerheller förbjudaoch inte attgram

dess innehåll.av
förverkande för vissaföreskriver straff ochoch §§ radiolagenltl

i rundradio-exempelvis sändning radioprogramöverträdelser lagen, avav
tillstånd till sådan sändning.sändning innehavutan av

2.4 Tidigare utredningar m. m.

detfram förslag inomFlera utredningar har under år lagtsenare
Juområdet. vttrandefrihetsutredningenradiorättsligzt .lag tänker främst

radioråittsutred-U 1978:12.1977210, informationsteknologiutredningcn
Uningen och massmediektvmmitten l982:7.U 1979:05

fråganutredaYllrmileri:olsutredningar: år [977 förtillkallades att enom
yttrande-SOU l983:7 Våirnayttrandefribetsgrtrndlag. l betänkandetny

yttrandefrihetsgrundlagfriheten har utredningen förslaglagt fram somen
beredsbl. skall trådsäntlningztr. Förslagetomfatta i ocheter- n.a. program

inom regeringskzmsliet.
hade tillI;rhrnialiarislcknologgiuirørliinggm, tillkallades år I978.som

;illmänhetenuppgift hur textkommuniksttion tillolika formerprövaatt av
SOUborde betänkandetbehandlas Utredningens förslag irättsligt.
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Will :45 Nya medier följande. Tcxl-TVtext-TV. teledata korthetinnebär i
underskulle den löpande inomzivtalsperioden för programföretagennu

Radio-koncernen,Sveriges underdvs. till utgåingen juni fallaI986.av samma
regler företagens ivriga rundratlioverksanihet. l fraga teledatasom om
föreslog utredningen etableringsfribet och särskild zinsvarighetslztg efteren

ireglerna tryckfrihetsförordningenmönster omtryckt l982:94lav om
fraimställningperiodiska skrifter. Med teledata menade utredningeni text

stillbilder befordrasoch för mottagitiiig telenät sambandöver medutansom
medljud. Utredningen ville denna definition knyta till denan av

radiorättsutredningen föreslagna terminologin.
Lltretlningens majoritet förordade generellt förbud reklam iett mot

teledata. medan minoriteten zinsäg uppsökt reklam borde tillatas.att s.
Med uppsökt reklam avsägs såidan reklam förekommer pä separatasom
sidor. vilka den tittar måste lmeståillzisärskilt för kunna delatt tasom av.

Riksdagen beslöt med anledning ärs1982 budgetproposition prop.av
198]R2:lhi|. l2 169 KrU l8. rskr 201 verksamheten med text-TVatts.
under innevarande avtalsperiod skall bedrivas programföretagen inomav
Sveriges Radio-koncernen OL-ll lyda under radiolagens och avtalens regler.
lnformzitionsteknologiutredningens betänkande i övriga delar överlämnades

regeringen till massmediakommittén.av
Radiorärlxutrødniiigen tillkallades är l979. Den bade till uppgift att

revidera och modernisera radiolagens terminologi, undersöka detatt om
fanns skäl fullt bibehålla tillständskraivet för sända radioprogram iatt ut att
rundradioszindning, utreda möjligheterna låta synskadade delatt att av
dagstidningars innehåll rundradiosåindningzir utredasamt attgenom om
radiolagen måste till framväxande medier text-TV.anpassas nya som
teledata också videotexkallat och telefaksimil också kallat telefax.

Frågan radiosända dagstidningar till behandladesynskadade utred-om
ningen i delbetänkztntlet Ds U lagstidningair.l98:l2 Reidiosåindzi Detta

tillförslag ligger grund för den tidigare nämnda lagen radiotidningar.om
övriga förslagSina redovisade i betänkandet SUutredningen l98l I9:

Översyn radiolagen. Utredningen begreppet rundraçliosåind-föreslog attav
skulle radiolagen radiosändniiigning och medutmönstras ersättas ärur som

avsedd direkt trildsåintlniiig kanallmänhetentasatt emot tassomav resp.
direkt ;illmåinheten Vidare föreslogsi bostäder.emot att termenav

radioprogram skulle delas två ljudradioprogrzuni begrepp, ochupp
televisionsprogrzim. Sistnämndzi begrepp definierades utredningenav som

i trådsändniiiginnehållet radiosändniiig eller rörliga bilder med elleren av
ljud eller zindra bilder stillbilder med ljud. Programkategoriuutan av

stillbilder ljud således enligt utredningen falla utanförskulleutan
televisionsprogrambegrepriet.
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trådsäntlningzirförskulle kråivastillstånd inteföreslog avLltredningen att
inte kunde tastelevisionsprogrztm.och programmenljudradioprogrzun om

tillstånd krävas förskullehellerbostäder. Inteiallmänhetendirektemot av
elektroniskaljud. Destillbilderenbartinnehållande utan nyatrådsäntlningztr

etableringsreglcr.radiolzrgensutanförfallahärigenomskullemedierna
leddercn1isshc|1andl;ulc.slutbetänkandeRadiorättsutrcdningens men

med remissyt-det tillsammansöverlämnadesställetllagstiftning.tillinte
massmediekommittén.tilltrandena

I983 fickfebruari23l982. DenårtillkalladesMassmediatnmmillén
direktiven lursprungligadehelttilläggsdircktiv. ersattekommittén som

aktualise-frågornabehandladede därkonstateradestilläggsdirektiven att
hänvisadesDotlagstiftningen.radioráittsligzidenförändringar ipåkravrade

vidaresåntlning-förkabelnätanvändningenutvidgadedentillalltframför av
ividareKommitténtrådsäntlningzir.andraochsatellitprogram gavsavar

förhållande tilliborderadiolztgstiftningen avgränsashurutredauppdrag att
anvåntlas förickså kanvilkakommunikationssystem.elektroniskanya

fråganbordesammanhangetdetmassmedieändamål. l omänannat
kabelnåilandraocheentralantennzmläggningarmellanavgränsningen

föreslå sådanaövrigtivcksåuppmanadesKommittén attbehandlas.
utvecklingen.tekniskadentillmed hänsynbehövslagändringar som
föreslår massmedie-kabelsatellit ochVial984:65betänkande SOUlsitt

vidaresåintlning idelsförmöjligheterlagstiftning öppnarkommittén som
iegensäiltlningzirdelstrafik.fastsatelliterifrånkabelnätlokala programav

rundradiivpriagraim.trådlöstVidaresändning mottagnakabclnät.lokala av
kommit-enligtluördirektsändande satelliter.marken ellerfrån sändare

tillstånd.särskiltfå skeliksomförslag utanténs n.
radioråittsutrcd-tillzinslutit sigmassmedickommittenfrågor harvissal

har kom-Sålundaförslag.informzitionsteknologiutredningensochningens
iradioprogramsändatillstånd förskall krävasdet inteföreslagit attmittén att
iimc kantrådsändarc. tas emotfrånrundradiosäntlning programmenom

trådsåntlztrefrånrundradiosåindningarföreslagitsVidare harbostäder. avatt
skall tillstånd.ljudstillbilder äga utanutan rum

förordar etable-kommittén;infördadetinnebärBeträffande teledata att
informationsteknologiutretlningensmedöverensstämmelseringsfrihet i

Kommitténinte.föreslåsreklamrestriktioner förNågra rättsligaförslag.
iVideotexföreningenbranschorganisationendet inomhänvisar till att

förekommandeinnebärbl.regleretiskahar lttarbetttts attSverige som a.
infornla-delarsåirskilt. Kommitténsökasendast skall kunnareklam upp

binregleruppfattningtionsteknologiutredningens att ensamansvarom
lvörutredningenfrånskillnadtill systemetattinföras. varamen anser

frivilligt.
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Kommittén skiljer mellan etersåintl och tråidsåintl text-TV. Etersänd
text-TV är avseddsom att tas zillmáinheten skall enligtemot kommitténav
följa gällande Ävenrundradiorättsliga regler. under kommande avtalsperiod

verksamhetenskall zilltsä handhas programftiretageii inom Sverigesav
Radio-koncernen. Kommittén dock det hör möjligtmenar att förvara

landstingskonmiunerkommuner och utnyttja medietatt för lokala och
regionala sändningar. För k. radiotext föreslås regler.s. Kaipacitets-samma
begränsningar dockgör kommuneratt och landstingskoinniuncr inte anses
kunna använda sig detta medium.av

Programtextning på svenska och andra text-TV-säntlniitgztr via kabel som
kompletterar de vanliga kabelsändtt TV-progrzimmen skall enligt kommittén
falla under reglerna för dessa. Fristående text-TV via kabel föreslås däremot
följa reglerna för teledata. Detsamma föreslas för kabelsänd radiotext. l
fraga kabeltext. dvs. textsidorom s. sänds i given följd och intesom en som
kan sökas föreslår kommittén reglernaupp, för lokalaatt sändningar i
kabelnät. egcnsâindningar. skall gälla.s. Det innebär bl. det inteatta.
skall tillåtet med reklam.vara

Kommittén har tidsskäl inte kunnat den begärdagöraav översynen denav
radiorättsliga lagstiftningen. Kommitténs lagförslag har därför utformats

komplement tillett gällandesom radiolag. Enligt kommitténnu finns det
emellertid behovett över denatt radioråittsligztav lagstiftningen.se
Kommittén föreslår regeringen tillsätteratt särskild utredning för dettaen
ändamål med uppgift degöra justeringaratt motiveras den tekniskasom av
utvecklingen. förutsättningar för etableringav nya radio- och TV-av
verksamhet lagstiftningensamt attm. täckerm. av väsentligtnumera ett

områdestörre frånän början meningen.som var
Vid remissbehzmdlingen kommitténs betänkande har förslagetav om

fortsatt utredning vunnit bred anslutiting.
Som jag inämnt det föregående har regeringen nyligen lagt fram en

proposition radio- och TV-sändningar i kabelnät.om Förslaget bygger i allt
väsentligt pä massmediekommittens betänkande. På nagra punkter skiljer
sig emellertid förslagen ät. Bl. föreslår regeringen tillstantl fortfarandea. att
skall krävas för tráitllwundntt rundradiosändnirtgzrr till bostäder.än lnteannat
heller för trädsändiiingztr stillbilder ljud föreslasav utan ändringnagon av
nuvarande rättsläge. Beträffande dessa fragor hänvisas i propositioner till
den kommande översynen den radioråittsligzr lagstiftniirgen. Detav i
propositionen framlagda förslaget till lag lokala kabelsäittlningzit föreslasom
träda i kraft den januaril l98ö.

Den aviserade översynen den radioriittsliga lagstiftningen börav nu
komma till ständ. En särskild utredare bör tillkallas för åindznttillet.
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Utredningsuppdraget3

Allmänt3.1

förtrâidsäntlningxilochradio- samtförreglernagrundläggandeDe
samlade ilandi värt ärtjänstallmänhetensTV-verksamhet iochIjudradio-

utformadereglerLagens ärNoll-talet.mittenvidtillkomradiolagen. avsom
det sketthardessSedandä.raddesituationdeniutgångspunktmed som

konsumentledet.islagit igenomharVideogramteknikenföriiiulriiigar.stora
ochradio-överföramöjligtekonomisktoch attpraktisktblivitharDet

kapacitet.med högkabelnätochsatelliterhjälpmedTV-program av
framlagdanyligeni denochformfunnit sinharNåirratlioverksamheten

Datateknikenregler.föreslagitsregeringen permanentapropositionen av
och förinformationuppsöka attochför lagrai bruktagitsallt atthar mera

leda tillUtvecklingen kan väntas attsyntetiskt tal.och nyabilderframställa
kommerlrädsåintlniiigarochradio-ochframkommerlösningar atttekniska

användningsomräden.utnyttjas föratt nya
emellertiduppbyggnad hargrundläggandeterminologi ochRadiolagens

medier skallochdistributioiisforiiierinnebärletåindrats. nyainte att nya
teknik ellertill dagensanpassadeinteregler ärutifrånbedömas som

föregående. riskdetijagdet. nämntfinnsHärigenommedicsituaxtiian. som
kravelleretableringsråittkonnner frågairesultattillför cx.omatt man

innebäradetkanfallvissa attrimliga. lsigprograminnehåll inte tersom
och iolåitnpliglframstårdettakrävsverksamhetentillstånd för atttrots som

programm-frågaietahleringshåinseende ellerkrav iingafallandra omatt
bedömaockså svårtDetnattlrligt. är attdetställasnehåll kan atttrots vore

rättsosiikerhetDenverksamheter.olikaförskall gällareglervilka nyasom
detsamtidigtinitiativhämmantle pi’:verkakanleder tilldetta somnyasom

utulergrävs.gällande reglerrespekten förrisk förfinns att
lagenforeslzignzidenliksomradiotidningznioch lagenNärradiolzigen om

använderochradiolzigenutgär frankabelsäntlrtingzir sammalokalaom
beståimmelseivissaSamtidigtden. ärterminologigrundläggande som

harFörfattningskomiülexetregler.radiolagensfrånundantagtrtformzidc som
sväröverskiitlligt.ochmnfattzuitlelvädeblikommithärigenom att

systematiskt.iradiolagstiftningenhon‘utredarensärskilde överDen se
Översynens bl.syfte ärhänseeiule. attlagteknisktterminologiskt och a.

sä.bör utformaslagstiftningen attixrerskåitllighet.klarhet ochskapa större
ochmedieoniráidetinomutvecklingenförväntzitledentillden kan anpassas

ocksabörutformningenVidkonnnunikation.teknik förpatillämpas ny
skall kunnafortsättningsvisicksåiansvarighetslagstiftningenbeaktas att

lämpligt sätt.sändningsverksamhetolikatill de slagen ettknytas avan
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Ansvarighetslagstiflningen bör dock inte omfattas utredningsuppdrztget.av
i denna fråga.lag har särskilt samrätt med chefen för justitiedcpzirtemen-

Cl.
Radiolagstiftningens uppbyggnad innebär nämnts frägzin vilkaattsom om

regler gäller för viss verksamhet på grundval definitioneravgörssom en av
finns intagna i lagen. Dessa definitioner delvis tekniskär karaktärsom av

eller förutsätter lvetlönming den använda tekniken. Det tänkbartären av att
anpassning lagstiftningen till den inträffade och förvåintade tekniskaen av

utvecklingen framdelesäven kan ske enligt tillämpade principer. Det ärnu
dock möjligt radiolagstiftning i högre grad denatt än gällandeen som nu
konstrueras med utgångspunkt i syftena med olika slags verksamhet skulle

äntlamåilsenlig. Om den särskilde utredaren det befogat Iiörvara mer anser
han kunna förslag till alternativa lösningar.avge

l det följande skall jag nagra särskilda frågor bör behandlas ita upp som
utredningsarbetet.

gränsdragningsfrågor3.2 Vissa

jagSom tidigare medför den tekniskanämnt utvecklingen dels heltatt nva
elektroniska medier utvecklas. dels redan känd teknik i för:tnsprakatt tas

ändamål. l dessa situationer kan prövning utifran radiolzigens reglernya en
leda till resultat inte framstar rimliga. Det gäller hl. kravsom som a.
tillstånd och regler i fraga sändningarnas innehåll.om

Regeringen föreslagithar prop. I98485:1 lö nuvarande förhands-att
granskning offentligt visad film enligt förordningen 1959:348 medav
särskilda bestämmelser biografföreställningar ändradom senastm. m.
l979:2l3 skull utsträekas till ocksa omfatta videogrztm för offentligatt
visning. Förslaget innebär ;illtsfi regler kommer gälla vidatt attsamma
visning visst innehall oberoende det finns filmettav upptagetav om pa en
eller videograrn.ett

Om det däremot fraga tradsåintlningär gäller radiolagens regler.om en
bl. det förbud förhandsgranskniitg myndighet eller allmäntmota. annatav

finns intaget i Dettah gäller da detäven film ellerärorgan som etten
videogrzim sänds ut.som

Beträffande begreppet IruI.uimIr:ing i radiolagens förarbetensägs prop.
3bl91v:l-l9 skulle kunna gåillzmtle dengöra tekniskaatts. att rentman

innebörden definitionen begreppet OCKSHnnfattar {3erfiriiigai somav av
uppenbarligen inte bör i löreaiziiitlt betraktas tradsåintlningar. Somsom
exempel bl.niinms överföring tal. musikeller fran mikrofon tilla. av sang en

högtalare vid konsert och uppspelning grammofonskivzi elleren ettav en
ljudbantl. Det heter vidare det inte visat sig möjligt komma fram tillatt att en
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tekniskt oantastlig ochlagtext ochlåimpad fordefinition som är pa en gang
larden|i:| innebörd.vida lettradsäntliiingbegreppetutesluterhelt attsom

tolkningen lagensden orimligaleda tilldetta inte far attemellertidsägs att
foiitigaitillämpligui ÖYCIskulleicksatradsändningbestämmelser pavaraom

nåimndzi.desådana som
överföring skallhelt klartalltidinte närdetmeningmin ärEnligt en

dennazmgelägetDetradiolagen.enligt ärtradsämliiiiig attbetraktas sont en
undunrojs.osäkerhet

och icketillstantlsivlikligaimellanhurfraga gränsenaktuell ärEn annan
radiola-lras. llär kommerbörlämpligentradsiiiiiliiiiigaiitillståndspliktiga

blickpunkten.fllllllftldlrMilullfllg ibegreppetdefinition avgens
exempel pa371900:149radiolageittill prop.förarbetenal gess.

skallsadanzi interundradiosåindningar ochutgörasändningar somsom anses
andratillöverföringbegrepp. [etdetta orteriinnefattas att avanges

specialtelevisioiisadanttillkommentarereller evenemang.sportevenemang
betraktasskallpay-TVk.stadsdelar ochbostadsområden ellerför som

specialtelevisioit förvaruhus.Television inomrundradiosåindningzir. ett
skallfärdmedelandraochhatartelevisionellersjukhuspatienter pa

rundradiçisäitdningar.däremot-inte utgöraanses
begreppettolkningendet gällervägledande råiltsfzillet närendaDet av

zivgjorda k.är l97bdomstolenHögstadetrundradiosändning är s.av
TV-sänçlttingzirMillet gällde95.I976Skönstziholmsmålet NJA somoms.

områdets:mordnzithaderadhusomräde överboende ideförening ettaven
inte.ellerrundradiosänçliiingarskullecentralantennanlåiggning somanses

prövade den.lomstolarolika debedömdesRättsfrågan tre somav
har ocksåträdsändningznfrågainnebörd iRundradiobegreppets om

tillsändningar gästernaexempel ärår. Ettunderaktualiserats parsenare
samfiillighetsföreningar.ochbostadsrätts-imedlemmartillhotell och

idrottscvenentangmedi sambanddirektsändningarfråganVidare har om
sändningargällersa detlängeEndastuppmärksamhet.tilldragits sig som

vadmedföljatävlingsplatseiipaåskådarnziförunderlättatill attsyftar att
rundrzitliosåinçl-sigintedet rörsäkerthär sägahänder kan att ommansom

direktsändningarbeträffandehcdonming farMomvarande görasningar. av
liknandeandraochgudstjänster. massmöten evenemang.

inneháills-gälleri sakdetönskvärtmening detminEnligt är att samma
sammankom-vid :illmännabilder återgesrörligaupptagningarregler när av

teknikenzinvåindaden ärtillställitingzir.offentligaoch oavsett omster
lV-program.tradsäittliiingellervideograinuppspelningfilmvisning. avav

förslaglägga frambeaktande häravmedbörutredarensärskildeDen om
tillstaittlsiwliktigzioch icketillstandspliktigzigränsdragninglämpligen

trådsändningar.
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översynen hör resultera i följande:
Tillståintl hör inte krävas för sändningar till kunderna pa- varuhus.ettex.
;vatienterntt pf’: sjukhus ellerett pf:gästerna hotell. liksom inte hellerett till

olika fåirdmetlel.passagerare
Alla direktsändningar frän såidana jag har talat- ievenemang detsom om
föregående till bostäderän hörannat fria fran krav pä tillståndvara eller
särskilda regler för sändningarnas innchall. Däremot hör innehällsregler
kunna göras gällantle för andra slag sändningar till offentligaav
lokaler.
När det gäller sändningar till bostäder lvör dessa i iverensstämmelse- med-
vad fär fallet redan i dagsom omfattasanses vara principielltett kravav-
pä tillstånd bostädernaoavsett innehas med äganderätt.om hyresrätt eller
bostadsrätt.
Utredaren hör kunna pröva olika förvägar na åsyftadedetatt resultatet.

Skulle ändrade definitioner inte erbjuda framkomlig börväg ändringen en av
§8 radiolagen kunna Svervåigais sä denna paragraf inteatt kommer att

omfatta vad bör utgöra [uppspelningsom videogramanses enligtav men som
lagens definition trådsänilningutgör Tvlprogram.av

3.3 Vidaresändning satellitprogram i kabelnätav

Satelliter kan användas för överföra ljudradio-att och TV-program till
allmänheten på i princip olikatvä sätt. De i dag vanligaste satelliterna kallas
ofta kommunikationssaitelliter Överföringaroch används till k. fast trafik.s.
via sådana satelliter sker till bestämda mottagarsttttioner jorden
Eftersom satelliterna harlag såindztrcffckt maste mottagarstzttionernzi ha
relativt avancerad och dyrbar antennutrtistning. För programöverföring till
:nllmåinhetert krävs därför i praktiken varje mottagarstzitionatt betjänar ett
antal Itushall. är anslutna kahelnät.som ettgenom

Det andra slaget Överförit1g2tr. rundradioöverföringarna.av sker via s.
lirektsättdatnde satelliter eller rundracliosatelliter. De har högre sändareffekt

kommunikationssatelliternztän och sänder signal täckerut mindreen ettsom
mnriidc jordvtan.pa Inom detta omrade det möjligtär för enskilda ltushall

satellitsignalenatt ta emot med hjälp förhallatttleis enkel och billigav
zintennutrustning.

Sannolikt kommer emellertid inte hara fran kontmunikzttionssa-program
telliter ocksautan fran lirektsänilztntleprogram satelliter iatt stor
tttsträekning lkni11edlas till allmänheten vidaresäntlningzn i kalvelnåit.genom
De regler gäller i land for sadzmasom vidaresändningarvartn. skiljer sig at
beroende vilket slag satellitöverföringar det fragaärav Signalen franom.

lirektsändande satellit avseddären direkt allmänhetenatt tas ochemot av
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isignalsåidanrund emotOm tasbetraktasdåirför enlvör som en
tredje stycket§enligt 5denfarcentralantennzinläggningtrådlöst en

iSigimlcntillståintl. fransärskiltzmlåiggningenividaresändas utanradiolagen
däremot intejorden ärmottagarstzitionen pätillkommunikationssatelliten

intealltsåDen attzillmänheten. är anse som endirektavsedd emotatt tas av
tillkabelnätiVitlaresäntlning ettradiolzigen.enligtrundratliiisiindning

§ tredjei 5undantagetinteomfattassådan satellitsignzil avallmänheten enav
i denfinnsvitlaresåindningsadanförReglertillstånd.kräverstycket utan

lokala kaIwelsäntlningzir.lagenföreslagna om
satellitsåintlningarvad gällerinnebörd ;dessochbestämmelserRadiolzigens

satellitteknikentiden innanfrånhärrörbakgrund lagenattbör mot avses
allmänheten.tillTV-programochljudradio-iverförztanspråk för li atttogs

reglering-olikartatledenföreslagitemellertid attMassmediekommitten har
kabelnätividaresäntlningztrMedanbestå. avskallsatellitsändningaren av

sålundaskalltillståndskall krävakommunikationssatelliterfrån iprogram
bedrivassatelliterdirektsändzrndefrånvidaresåntlningztr programav

fritt.
programöverfti-medställningstagande attsittmotiveratharKommittén

nationellaolikaiskekommertroligensatelliter attlirektsâintlantleviaringar
sådanförprincipernaochreglernaochregirundradioföretags styras av

förelagitskabelsäntlningzirlokalatill lagförslag somDetverksamhet. om
förslag.kommitténsföljer iriksdagen

möjligheten attpekakommitténmedlikhetemellertid ivillJag l
viaprogrzimöverföringzirförhuvudmannaskapetfrågaiutvecklingen iom

iVidareförutsatta.denriktning änikansatelliterdirektsändande annanen
kommasatelliter attolika slagendemellanskillnadernatekniska avdekan

utsträck-vissiredananvändsKommunikationssatellitersvårabli att ange.
antyddaDenrundratlitwsåindzire.trådlösatillöverföraförning att program
och icketillståndspliktigamellanavgränsningenleda tillkanutvecklingen att
Utreda-sätt.behövakan göras annatvidaresändningartillståndspliktiga

zivgriinsning. Ensådanför görametoderolika attöverväga enbörren
rundradiosändning-tillåtnasändningar utgörutgångspunkt kan att somvara

viaöverförsdefrittvidaresändzisfå oavsett enskallursprungslantlet omiar
kanEventuellt ävensatellit.dircktsåndantlekommunikationsszitellit eller en

skettharrundradiosäridningen avställasbehöva attvillkorandra ex.upp.
utredarenbörlämpligtframstårdetOmruudradioftiretag.nationellt somett

förslag.alternativakunna avge

rundradioprogramLångdistansövcrföring3.4 av

vidare-tillständsfritillregeln rättberördaavsnittföregåendei omDen
gällersändningartratlkistcentralantennanliiggningzir mottagnaisåindning av
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endast sändningar de anläggningen rundradiosänd-i ärnär tas emotsom
eentralantennzinläggningsåledes inte tillåtet iningar. Det är att en
utländskasådanatillståndsfritt vidaresända program.program. ex. som

sådan överföringlångdistansöverföring. En kantagits efter k.har emot s.
inom det områdeha tagitsanordnas efter emotatt altgenom programmen -
vidareursprungliga rundradiosändningen sänds med hjälpdentäcks avsom -

rundradiosändningens täckningsomrä-platser utanförradiolänk tillex.av
har1966149 32 uttalatsförarbetena till radiolixgen prop.de. l atts.

Radios dåvarandeSverigessådana överföringar skulle urholkatillåtande av
rundradiosändning.sända radioprogram iensamrätt att

Satellit- och kabeltekitikensinte längre hållbart.Detta ärargument
tillöverföra ljudradio- och TV-program :allmänhetenutnyttjande för att

kraftig utbudet sådana Vidareleda till ökningkommer att program.en av av
fråga direktsändandeståndpunkt har intagits i satelliterinnebär den som om

från sådana satelliter. inte kommervitlaresändning attatt av program v.
Ytterligare omständighet beakta dct vidsärskilt tillstånd. ärkräva attatten

framförts Önskemål de nordiska grannländernastillfällen harflera attom
nåsvårt de områden dessaspridas i land utanförskall kunna som avprogram

rundradiosändningar.länders
alltså för i centralantennzin-hör möjlighetRadiolzigstiftningen öppna att

tillstånd vidaresäitdzi ocksålokala kabelnät särskiltoch andraläggningar utan
långdistansöverföring.har tagits efteremotprogram som

sådan tillståndskall ske hörför vidaresändningförutsättningEn utanatt
ingårursprungslzmdet i tillåtensig idetdock röratt enprogramom somvara

med vad jag har vidare-l överensstämmelserundratliosáindning. sagt om
också andraeventuellt villkorsatellitprograim kansändning i kahelnät av

rundradioföretzlgdet nationelltställasbehöva äratt somex. en svararupp.
iursprungssâindningen.för

kabelsáindningkahelitâit. En närtalat vidaresäntlningzirihar jagHittills om
alternativtkabelnätet. Ettdem zinslutnzi till sättemellertid endast är attsom

till :illmänhetennordiska grannländernas ärdeöverföra attprogramex.
etersändningzirrundrzitliosäntlningar. Ytterligare:invända sig trådlösaav
för ändamâilet.frekver1siltrnnnegår utnyttja ledigtgivetvis detkräver att att

måstetill stånd emellertidsådana sändningar skall kunna kommaFör att
bemyndigande harregeringensreglerna ändras. Efterockså de radioråittsligzi

1985:03 med uppgiftsärskild utredare Unyligen tillkallatjag atten
Nackasändziren.finländsktförmedlingen TV-program överförbereda ettav

skall läggasändrade regler fram ierforderliga förslagAvsikten är att om
lagstiftningen hörradiorättsligadensärskild ordning. I översynen av

detlagstiftning i samladeinordna sådan särskildemellertid ingå att en
radioråittsliga regelsvstemet.

Övertorneå Tomeå stadHaparanda Sverigeoch kommuner iFrån samt
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och Ylitornio kommun i Finland har redovisats planer bygga ettattpa
kaheI-TV-nåit riksgriittsett. Utredarenöver hör utforma sina lörslzig attsa
samarbete detta slag ttnderlättrts.av

3.5 Sändningar till satelliter

Ljudradio- och FV-program överförs via satellit sänds tillsom en upp
satelliten fran sändarstattion pä jorden Denna kan lmelägenen vara var som
helst inom det inträde fran vilket satelliten kan med signaler.nas

ensEn sändning frän jorden till satellit torde inte satelliten ären om
lirektsâindzinde kunna betraktas rundradiosåindning enligt radiolzt-som en

Detta betyder radiolagen inte reglerar sändningar till satelliter iattgen.
vidare män bestämmelsernaän tillstantlsplikt för innehav ochgenom om
användning radiosändare i lagens 2§. Nagra kravav programmens
innehåll såledeskan inte ställas Det kan endast ske i fragaupp. om
sändningar enligt radiolztgen rundradiosändningztr.ärsom

Europarådets ministerkonmiitté har den 7 december I984 antagit en
rekommendation användningen satellitkztpztcitet för TV och ljudrzidioom av
Recommendation R 84 22 the of satellite capacity for televisionno. on use
and sound radio. Medlemsstaterna rekommenderas iaktta vissa principeratt

satellitkapacitetnär uppläts för sådana ändamåil. Rekommendationen gäller
programbärztntle satelliter och signalerna avseddaäroavsett att tas emotom
direkt allmänheten eller vidarespridas till allmänhetenattav genom
etersändningzlr. kahelsändningztr eller på sätt.annat

Enligt rekommendationen skall ställer satellitkztpzteitet tillstaten som
förfogande för radio- och TV-företag försåikrzt sig deett attom program som
överförs förenliga medär lagstiftning och myndigheter ochstaten att statens
domstolar har jurisdiktion företaget. Omöver medlemsstat ställeren
satellitkztpztcitet till förfogande för medlemsstat. skall de badaen annan

komma denöverens tillämpliga lagstiftningen.staterna Rekommenda-om
tionen i övrigt vissa grundläggande krav pä de överfördaupptar program

innehåller hl. syftande till motverka pornografiskaattmens a. program.-
våldshetonztde och framkallar rashat. Den innehällerprogram program som

regler replikrättäven och infortnzttionsutbyte.om
Enligt l98485:20X bör särskilda regler straffrättsligt ochprop. om ansvar

skadeständsskyltlighct pf’: yttrandefrihetshrtvttgrund inte införas i frägzuav
vitlaresändzi satellitprogram. det gallerNär samtidig och oförändradom

vidaresåindning sådana har nämligen den verkställerav program som
kalvelsåindningen inte tillräckliga kontrollmöjligheter för kunna förhindraatt
yttrantlefrihetslvrott i programmen.

Om sänds till satelliten frän Sverige skulle emellertidprogrammen man
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enskildasaväl deinnehällsmåissigzi krav programmen somställakunna pa
möjliggörradiolzigstiftningen attvälLikasin helhet.isändningarna som
radiolagenenligt ärsändningardefrågaiställskrav somsådana om

möjligt ställameningmin attenligtdetbörrundratliosäitdningar. vara
Sverige. Särskiltfrånskersatellitertillsändningarpåinnehållskrav som

viaavseddasändningar är attsigdet ex.detta rörmotiverat är somomom
publik.svensktillvidaresändaskabelnät

tillförslagframbör läggautredarensärskildedendärförJag attanser
kravställaomfattninglämpligimöjligtdet uppattregler görsom

desatelliter ärtillsändsSverigefrånderedan när omiinnehållet program
vidaresåind-ofiäráirtdradsamtidig ochefterdirekt ellerantingenavsedda att

avseddaendast är tasattFörallmänheten.ning program somemottas av
uppfyllerSverigeinnehållsadanthareglerna attbörutlandeti ettemot
Föreuroparådsrekommendationen.omtalade pro-denenligtkraven nyss

medutformaskravenbörSverigemottagning iavsedda förärsomgram
rundradiosändningarimotsvarande slaggäller förvadutgångspunkt i avsom

skallreglernaefterlevnadenföresla huringåböruppdraget avSverige. l att
tillgripasskall kunnasanktionervilket slag enomdvs.såikerställas. somav

iverträds.regel

radiostörningarMolverkandc3.6 av

tillbl.syftarradiolagenibestämmelsernatekniskagrundläggande a.De
arbetakanradiomottztgareoch utanradiosändareolikamöjliggöra attatt

förhindraövrigtiförreglersärskildaocksåfinns attDetstörning.inbördes
statsrådeterfaritvad jagEnligtmateriel.elektriskfrån avserradiostörningzir

radiosttärningsförord-beslutaregeringenföreslåkortinom attDahl nvenatt
nuvarandedenskall ersättaianuari [986den lfr.ning. m.o.som

förordningenplanteradeEnligt den1972:384.radiostörningsförordningen
elektromag-ratdiostörniitgzirorsakamaterial kanelektrisk genomskall som

Förordningenförelrvggs.störningarsådanaså avsesutförasnetiska vägor att
materialsadankontrollochregistreringbestämmelserinnehålla avvidare om

föreskrivnauppfyllerintematerielsaluförzmdeförbud sommot avsamt om
föreskrivnaförbjudet sättabliocksa attDetradioavstörrtiitg.krav avsesom
ingripafalli andra motmöjligheterNagrastörningsskydd funktion. attur

iintagnabliintemateriel.elektriskorsakaderadiostörningar. avsesav
förordningctt.

konsekven-TV-omnnlet kanochradio-inomutvecklingensnabbaDen
lnörutredarensärskildeDenradiosuiritiiigztr.skyddbehovetför motavser

möjligheterbättre attförändrade reglerbehövsdet att geöverväga om
chefenmedsamråttsáirskiltfragai dennaharJagiaidiostörningzir.motverka

Dahl.statsrådetochkommanikationsçlejvartementetför
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överträdelser radinráittsligzi regler.3.7 Sanktionerna vid av

straffi ltl och §§ och lörverk;nitlcföreskriverRadiolagen nämntssom
iadiiiprograiii rundravhl. sändning iöverträdelser lagen.för vissa avav a.

sändning styckettillstantl till sadan HI § förstainnehavliosåimliiing utan av
4.

oeh de föreslag-radiotidningariiagäller ocksa för närrailioti.reglerDessa
kahelsänilningarna.lokalana

radiolagens niimndai straffheståimmelseVid tillkomsten förekom detav nu
emellertid inte någon rllllll‘2||iUL‘l‘ksillllllcl betydelse i landet änannan av
den Sveriges Radio hedrivna. Tillänipniiigeii radiolagens sanktionslwe-av av

hlandstämmelsei kan kompliceras det reglerna för andra formerattav av
tillåtnarundradioverksamhet finns aterkallelsemöjligheterärsom numera

vid vissa olovliga sändningar.
räckvidd stralllie-vilkenmening hir det därförEnligt min ivervägas en

radiolagen hör ha iden § stycket 4i Ill förstaståimnielse ettsom
Lltredaren höraterkallelseregler.också innehållersanktionssystem som

tillåimpningstiiiirade straiflliestiimmelsenförslag vilketlägga fram omsomom
Utredaren hörlämpligen lvör ha.rundradioverksamhetotillåten vara

föreslå modifieringar delämpligaoförhindrad också i ivrigtatt av
radiorättsligzi sanktionsreglernzi.

Textkommunikation till allmänheten3.8

detTV-program harvanliga ljudrzidio- ochsändningarVid sidan avav
tradhuren textkommu-ochår olika formerunder utvecklats eter-avsenare

nikation till allmänheten.
varvid antingentráidlöst i kabelsåvälkan LlistrihuerasText-TVTV som

det TV-progrannnieti anspråk för vanligaTV-signalen intei tasutrymme som
blir överftäriiigs-också kanal. l det falletanvändas eller lielkan senareen

dettaäverlköraisinformation kan ärkapaciteten mycket Den sättstor. som
zinvåinilais dels för programtextningstillbilder. Tekniken kanenklaochtext

de TV-programinen.kompletterar vanligatextinformzitionoch somannan
valfrittinforimitionssidor kan sökasfriståendedels för överföraatt uppsom

text-TVutrustade med k.TV-tittare vilkas ärmottagare en s.av
dekoder.

harDettaden vanliga lV-såintlniiigeii.Textinformattion kan också sändas i
k;ihelsåintlni.ngat liksom imed lokalahar gjortsskett i vissa de försök somav

dä iilCXlSltlOFlNl sändsTelevision AB.utsträckning i övrigt Sverigesviss enav
åskadaren. För sändningarzilltså sökasbestämd följd oeh kan inte avupp av

l]ll(.&#39;/.inassmediekoiiimittenkahelnät zinvåintlerdetta slag i termen
medtextmeddelantleii tillsznnmaiiswcrfn‘ing::I|Med mdirlr.vl avavses
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den vanliga ljudradiosignalen till ljudradiomottzigare.speciellt utrustade
befinnerSystemet sig annu pa jalaneringsstztdiet.

Teedam eller videotex betecknar iverföringar via i första hand det
telenätet:illmiinnzt till TV-apparater eller andra bildskärmar databaslag-av

grafiskainformationrad i form och andra meddelanden.text Känneteck-av
nande för teledata den mycketär informationsmiingtl abonnentenstora som
har tillgång till och efter fritt val kan söka sig fram Teledata medger också
lubbelriktatl kommunikation.

.lag har tidigare redogjort för massmediekommittens förslag vad gäller
tillståndspliktig och icke tillståndspliktig såindningsverksamhet i kabelniit.
Som jag har kommittén föreslagitnämnt stillbilder ljud skall fåatt utan
sändas fritt. Följden kommitténs förslag skulle bli inte bara teledataattav
och egentlig text-TV med ujvpsökningsläzirzt inforniationssitloi ocksåutan

kablcltextk. skulle falla utanför det onirzule för vilket förprogramreglernas.
lokala sändningar Ijudrzttlio- och TV-program gällde. Ett förbudav mot
kommersiell reklam skulle da svårligen kunna ttppriitthzillzts i denågon treav
verksamheterna.

kanJag instämma i massmediekommittens intentioner beträffande tele-
data och egentlig text-TV. Det emellertid nödvändigtiir de regleratt som

förgaller dessa verksamheter kan fran reglerna för kabeltext.avgränsats som
bör följa regler zindra rundradiosiintlningar. Den särskildesamma som

läggautredaren bör fram förslag härom.

på teckenspråkSändningar3.9 till döva

sitt yttrandel betänkandetöver Ds U I984: VideogramIH för döva tar
Sveriges dövas riksförbund fragan distribution påupp om av program
teckenspråk till döva TV-niitet.över Enligt förbundet skulle distributionen
kunna ske liknande sätt för radiotitlningatr. dvs. attsom programmen
sänds under tid da ordinarie TV-sändningar inte lvlottagztrnzi skulleen pagar.
spela med hjälp titlsinstiilltla videobandsjvelztre.programmen av

Förslagen i betänkandet bereds inom rcgeringskansliet. Som led iettn.
detta arbete bör den särskilde utredaren redovisa tänkbara radioråittsligzi
lösningar skulle möjliggöra distribution slag.nämntsom avav program
Utredaren bör kunna redovisa sina iverviigantleit i denna fraga i särskild
ordning.

4 Utredningsarbetet

Lltredaren bör beakta vad anförs i regeringens direktiv Dir 198415som
till kommittéer och särskilda ittredare. siirskilt vad samtligasägs attsom om
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siix-åil direktaorganisatoriska konsekvenser.ochkostnadsmassigzt som
belysas.skallolika intressenterindirekta. för

samraçl med den särskilde utredareske UDutredningsarbetet lvörUnder
utreda och med förslag tilluppdrag kommatillkallats med1985:01 attsom

utlandsprogranr.Sveriges Radiosorganisatioir förinriktning ochav
avsnitt 3.2jag redogjort för i medbehandla fragabör denUtredaren som

läggas träda kraftändrade regler kan itidfram i sådanförtur. Förslag bör att
den juli I986.l

denförslag föreligga lbörfråga ivriga delar uppdragetI senasteavom
januari I987.

Hemställan5

jag regeringenhemställeranförtvad jag harhåinvisrting tillMed attnu
rörandeföredra ärendenuppgiftstatsråd tilldet harbemyndigar attsom

rundradioverksamhet
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkallaatt aven -

den radioriittsligamed uppgift företa översynl976:ll9 att aven-
lagstiftningen samt

biträde åtochsekreteraresakkunniga.besluta annatexperter.att om
utredaren.

beslutarjag regeringenhemställerVidare att
huvudtitelns kommittéanslag.åttondekostnaderna skall belastaatt

Beslut6

och bifaller hanséivervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.

Utbildrtingsdepartementet
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direktivEG:s 89552EEG gränsöverskridandeom
påtelevision engelska och i översättning

RÅDETSCOUNCIL DIRECTIVE DIREKTIV
of 3 October 1989 den 3 oktober 1989av

the coordination of samordning vissa be-on cer- om av
provisionstain laid down by stämmelser fastställts isom

law, regulation administra- medlemsstaternas lagar ochor
actiontive in Member States andra författningar utför-om

concerning the pursuit of tele- andet sändningsverksamhetav
vision broadcasting activities för television

89552EEC 89552EEG

THE COUNCIL THE EURO- EUROPEISKA GEMENSKAP-
RÅDPEAN COMMUNITIES, ERNAS HAR ANTAGIT

DETTA DIREKTIV
Having regard the Treaty estab-to

lishing the European Economic med beaktande Fördragetav om
Community, and in particular Artic- upprättandet Europeiska ekono-av
les 57 662 and thereof, miska gemenskapen, särskilt arti-

klarna 57.2 och 66 i detta,
Having regard the proposal med beaktandeto kommission-av

from the Commission, förslag,ens
In cooperation with the European i samarbete med Europaparla-

Parliament, mentet,
Having regard the opinion of med beaktande Ekonomiskato av

the Economic and Social Committee, och sociala kommitténs yttrande,
och

med beaktande följande:av
Whereas the objectives of the målDe för gemenskapen som

Community laid down in the fastställts i fördraget innefattaras upp-
include establishingTreaty rättande allt fastare förbundettan even av
union the peoples ofcloser mellan Europas folk, vilket skallamong

fostering closer relationsEurope, främja förbindelsernärmare mellan
the States belongingbetween the de den förenar,to stater garanterasom

Community, ensuring the economic ekonomiskt och socialt framåtskri-
social of its countriesand dande i medlemsländernaprogress genom

action eliminate the åtgärderby förtocommon attgemensamma av-
barriers which divide Europe, skaffa de barriärer delar Eu-som
encouraging the improve- fortgående förbätt-constant uppmuntraropa,

of the living conditions of its ringar levnadsvillkoren förment av ge-
peoples well ensuring the menskapens folk samt garanteraas as att
preservation and strengthening off fred upprätthållsoch frihet och

and liberty; stärks.peace
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for Fördraget föreskriverprovidesWhereas the Treaty att en ge-
marknadof med-establishmentthe upprättas, attmar- mensama common

lemsstaterna sinsemellan avskaffarincluding the abolition, bet-ket, as
hinder för fri rörlighet förobstacles tjänsterMember States, of toween

inför säkerställerfor services ochoffreedom ett systemmovement som
konkurrensen denofthe institution,and attsystem gemen-en-a

marknaden inte snedvrids.competition in thesuring that sammacom-
distorted,market notmon

transmitted Sändningar medWhereas broadcasts över gränserna
various hjälp olika teknikeroffrontiers by är sättett attavmeansacross

mål, åt-of uppfylla gemenskapens ochoftechnologies the waysare one
förgärder bör vidtas medge ochobjectives of the Com-pursuing the att

övergången frånsäkerställa natio-should bemunity; whereas measures
tillthe nella marknaderpermitadopted andto gemensamenensure

produktions- och distributionsmark-from national marketstransition to a
för förand nad ochproduction upprättaattprogramprogrammecommon

konkurrensförhållandenestablish lojalaanddistribution market utanto
påverka i allmännaswith- den roll detfair competitionconditions of att

TV-tjänstema skallintresse till-interestprejudice the publictoout som
godose.televi-discharged by theberole to

broadcasting services;sion
Europarådet har antagit Europa-the Council of EuropeWhereas

konventionen televisionConven- överadopted the Europeanhas om
Transfrontier Television; gränserna.tion on

Fördraget föreskriver direktivforprovidesWhereas the Treaty att
utfärdas samordning bestäm-of directives for theissuingthe om avco-

egenföreta-melser för underlättafacilitateof provisionsordination attto
selfem- gande.of activitiestakingthe asup

ployed persons;
Televisionssändning normaltbroadcastingtelevision ärWhereas

enligt fördragetstjänst inne-normal circumstances,constitutes, sett en
börd.of thewithin the meaningservicea

Treaty;
föreskriver fri rörlighetfor Fördragetprovidesthe TreatyWhereas

för alla tjänster normalt tillhan-of all servicesfree movement somnor-
dahålls betalning, in-provided againstmally utanmotpayment,

of skränkning grund kulturellt el-groundsexclusionwithout avon
innehåll och begräns-and lerothertheir cultural utanannatcontentor

i medlemssta-ning för medborgarenationals ofrestriction ofwithout
etablerade iinStates established ärMember ett annatterna soma

för vilkenEG-land det tjänsternathatother thanCommunity äncountry
avsedda.servicesfor whom the ärof the person

intended;are
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Whereas this right applied Denna rättighettoas den tillämpassom
broadcastingthe and distribution of sändning och distribution te-av

television services also specific levisionstjänster ocksåa är klartett
manifestation in Community law of uttalande i gemenskapsrättena av en

general principle, namely the allmänmore princip, nämligenmer yttran-
freedom of expression enshrined defriheten den fastställtsas isom
in Article 10 1 of the Convention artikel 10. l i Konventionen om
for the Protection of Human Rights skydd för de mänskliga rättigheterna
and Fundamental Freedoms ratified och de grundläggande friheterna,
by all Member States; whereas for ratificerats alla medlems-som av
this issuingthe of directives Ett direktivreason stater. sändning ochom

the broadcasting and distribution distributionon TV-program måsteav
of television därförmust säkerställaprogrammes friaen- programmens

their free in the light rörlighetmovementsure bakgrund nämndamot av
of the said Article and subject only artikel och förbehållto med endast för
the limits by paragraph 2 of that deset begränsningar i styckesom anges
Article and by Article 56 1 of the 2 i nämnda artikel och artikelav
Treaty: 56.1 i fördraget.

Whereas the laws, regulations and Medlemsstatemas lagar och andra
administrative in Member författningar beträffandemeasures TV- och
States concerning the pursuit of kabelsändningar innehåller olikheter,
activities television broadcasters vilka någraas kan hindra den friaav
and cable contain dis- rörlighetenoperators for sändningar inom ge-
parities of which impede menskapen ochsome snedvrida konkur-may
the free of broadcastsmovement inom denrensen gemensamma
within the Community and marknaden.may
distort competition within the com-

market;mon
Whereas all such restrictions Alla sådana restriktioner i frihetenon

freedom provide broadcastingto tillhandahållaatt sändningstjänsterser-
vices within the Community be inommust gemenskapen skall avskaffas
abolished under the Treaty; enligt fördraget.

Whereas such abolition sådantEttmust avskaffande skallgo ske
hand in hand with coordination of jämsides med samordning till-en av

applicable laws;the whereas this lämpliga lagar. Denna samordning
coordination be aimed facili-must skall haat till syfte underlätta de be-att
tating the pursuit of the professional rörda professionella verksamheterna
activities concerned and och, allmänt, det fria utbytetmore gene- mera av

freetherally, of infor- informationmovement och tankar inom gemen-
mation ideasand within the Com- skapen.
munity;

Whereas consequently Det följaktligenär nödvändigtneces- och
and sufficient that all broadcasts tillräckligt allasary sändningar följeratt

comply with the law of Member lagen i den medlemsstat, varifrån de
fromState which they härrör.emanate;
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fastställerdirektiv minimi-Dettadownthis Directive laysWhereas
frihet förförkravenneededminimum rules garanterathe attto gua-

påverkar därförsändning. Det inteinof transmissionfreedomrantee
medlemsstaternas och respektivethereforewhereasbroadcasting;

frågaimyndighetersofresponsibilitytheaffectdoes ansvar om or-not
inklusiveganisationenauthori-theirStates andMember systementhe -

tillståndsgivning, administrativförorganisationregard thewithties to -
fi-auktorisering eller beskattningof licensingincluding the systems -

programinnehåll.ochnansieringauthorisationadministrative taxa-or
kulturella utvecklingens obero-of Denfinancing and thetion content-

och bevaran-ende i medlemsstaternathe indepen-whereasprogrammes;
mångfaldenkulturelladendetthedevelopments inculturalofdence av

förblir därförgemenskapeninompreservationand theStatesMember
opåverkade.Com-diversity in theculturalof

unaffected;remainthereforemunity
markna-Inom dentheinWhereas gemensammanecessary

sänd-nödvändigt alladen detbroadcasts ärthat all attmarketcommon
från ochningar, härrör ärforand intendedfromemanating av-somre-

mottagningför inomseddaandCommunitywithin theception gemen-
i synnerhet deochskapen, ärintended forparticular those somre-
mottagning iföravseddaStateMemberanotherception in annanen

följer den lagmedlemsstat, ärorigi-of thethe lawshould somrespect
avseddasändningar,tillämpligapplicableStateMembernating to

iallmänheten denmottagningförbyfor receptionintendedbroadcasts av
varifrån sändningenmedlemsstat,andMember Statein thatpublicthe

bestämmelserna ikommer,of this Directive: samtprovisionsthe
direktiv.detta

vari-den medlemsstat,Kravettherequirement that atttheWhereas
verifierarhärrör,från sändningarnashouldStateMemberoriginating ve-

nationella lagar,följerdessawithcomplybroadcasts attrify that na-
detta direktiv,samordnade ärthiscoordinated bylawtional genomas

tillräckligtgemenskapsrättenenligtCom-sufficient underDirective
rörlighet förfriförfree garanteraattmunity law movementto ensure

kontrollandrasändningarsecondarywithout utanbroadcastsof en
mottagandei degrundertheingroundsthecontrol sammasameon
mottagandeDenmedlemsstaterna.whereasMember States;receiving

får emellertid undan-medlemsstatenStatereceiving Memberthehowever
särskildaoch undertagsvis omstän-specificunderexceptionally andmay

återut-interimistiskt hindradighetersuspend theprovisionallyconditions
televisionssändningar.sändningbroad-of televisedretransmission av

casts;
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Whereas essential for the Det viktigtär medlemsstaternaatt
Member States the säkerställerto varje handlingensure förhin-preven- att

oftion which dras,acts kan visa sigany skadlig förmay prove som
detrimental freedom of dento fria rörlighetenmovement och handeln med
and trade in television televisionsprogram eller kanprogrammes som

which the creation medförapromote dominerandeor may ställningar
dominantof positions which would skulle leda till begränsningarsom av

lead restrictions pluralism and dento TV-överförda inforrnationenson
freedom of televised information mångfaldand frihetoch och informa-av
of the information whole; tionssektomsector i dess helhet.as a

Whereas this Directive being Detta direktiv, specifiktärcon- som
fined specifically television broad- begränsatto till regler för televisions-
casting rules without prejudice påverkarsändningar,to inte existe-
existing future Community of rande eller kommandeactsor gemenskaps-
harmonisation in particular satisfy åtgärderto beträffande harmonisering,
mandatory requirements concerning särskilt för tillfredsställa tving-att
the protection of and the ande krav skydd förconsumers rör kon-som
fairness of commercial transactions och rimligheten i kommer-sumenter
and competition; siella transaktioner och konkurrens.

Whereas coordination Samordning inte desto mindreärnever-
theless needed make easier for nödvändigto för underlätta föratt per-

and industries producing och företagpersons producerarsoner som
having cultural objec- med kulturelltprogrammes syftea ettprogram att

tive take and their acti-to sigägna sin verksamhet.up pursue
vities;

Whereas minimum requirements Minimikraven för alla offentliga
in of all public private ellerrespect privata televisionsprogram in-or
Community television gemenskapen beträffandeprogrammes om euro-
for European audio-visual produc- peiska, audiovisuella produktioner
tions have been of har varit främjasätta means produk-promo- ett att
ting production independent tion, oberoende produktion och dis-pro-
duction and distribution in the above tribution i de nämnda företagenovan
mentioned industries and och kompletterar åtgärderandraare com- som

other instrumentsplementary to redan vidtagits eller kommer fö-att
which already will be reslås för främjaare syfte.or propo- att samma

favoursed the objective;to same
Whereas therefore Det därförär nödvändigtnecessary att

markets of sufficient size främjapromote marknaderto tillräckligav stor-
television productionsfor in the lek för TV-produktioner i medlems-

Member States to för avkastningrecover staternanecessary att ge
investments only by establishing nödvändiganot investeringar, inte bara

rules opening nationalcommon upprättaup attgenom gemensamma
markets but also by envisaging for regler nationellaöppnar mark-som

productionsEuropean where practi- nader också sådärutan ärattgenom
cable and by appropriate praktiskt möjligt och med lämpligameans a
majority proportion in television medel till europeisk produktionattse

of all Member States; utgör övervägande delprogrammes allaen av
whereas, in order allow the moni- medlemsstaternasto TV-program. För
toring of the application of these tillämpningen dessaatt av
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pursuit of objec- regler skall kunna övervakas och förrules and the these
måldessa skall kunna uppfyllas,Member States will provide thetives, att

skall medlemsstaterna till kommis-Commission with thereport ona
proportions sionen överlämna deapplication of the rapportenreser- om

delar förand inde- europeiskafor European worksved reserveratssom
respektive oberoende produktionerproductions in this Directive;pendent

of enligt detta direktiv. Vid beräk-calculation suchfor thewhereas
ningen proportionerna skall hän-should be takenproportions account av

till den speciella situationen isituation of the Hel-specificof the tassyn
Grekland och Portugal.thelenic Republic and Portuguese

Republic: whereas
måsteKommissionen informerainform theCommissionthe must

medlemsstaterna dessaof theseMember Statesother reports om rap-
sååtföljda där lämpligtappropriate byaccompanied, where ärporter, av

särskiltof, in yttrande hänsyntakingopinion ett taraccount soman
förhållandetill framsteg i till tidigareinachievedparticular, re-progress

år, i sänd-of andelenthe sharelation previousto nya programyears,
ningarna, de speciella villkoren förprogramming,in thefirst broadcasts

denprogramföretag ochofparticular circumstancesthe spe-new nya
lågciella situationen i lander medand thebroadcasterstelevision

produktionskapacitetaudiovisuell el-withof countriesspecific situation a
språkområde.med begränsatcapacity lerproductionaudio-visuallow

restricted language area;or
ändamål bör euro-För dessafor theseWhereas purposes

definieraspeiska produktionerdefinedshould beworks‘European utan
påverkar medlemsstaternasof detpossibilitytheprejudicewithout attto

fastställamöjligheter de-laying downStatesMember att en meramorea
frågadefinition i TV-televi- taljeradregardsdefinitiondetailed omas

jurisdiktionprogramföretag inom sinjuris-under theirbroadcasterssion
artikelöverensstämmelse med 3 1Article 3 iwithin accordancediction

gemenskapsrätten ochi enlighet medCommunitycompliance withl in
till direktivs syf-med hänsyn dettaof thebeing takenandlaw account

of this Directive;objectives ten.
söka efter lämp-viktigtseek Detimportant ärWhereas attto

procedurer iliga medel ochand över-appropriate instruments proce-
med gemenskaps-ensstämmelseCommunitywithin accordancedures

för främja dessa syftenimple-the rättenorder attin attlaw to promote
åt-lämpligaförverkligas ochobjectives withofmentation these atta

vidtas förgärderadopting suitable att uppmuntraview to measures
genomförande och utvecklingand deve-activitythe avto encourage

audiovisuell produktioneuropeiskaudio-visualof Europeanlopment
idistribution, särskilt landerochparti-distributionandproduction

låg produktionskapacitet ellermedcountries with lowcularly in pro-a
språkområde.med begränsatrestricted lan-capacityduction or

area;guage
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Whereas national Nationella stödåtgärdersupport för ut-
forschemes the development of veckling europeisk produktionav

European production be applied kan tillämpas i denmay utsträckning de
far they comply with Com-so överensstämmeras med gemenskaps-

munity law; rätten.
Whereas commitment, where åtagande,Etta där så praktisktär

practicable, certain proportion ofto möjligt,a viss delatt sänd-om en av
broadcasts for independent ningarna skall förpro- obero-reserveras
ductions created by producers who ende produktioner, skapade av pro-

independent of broadcasters, will ducenterare oberoendeärsom av pro-
stimulate of television gramföretag,new sources kommer stimuleraatt
production especially the creation of källor för TV-produktion,nya sär-
small and mediumsized enterprises; skilt små och medelstoraattgenom
whereas will offer företag skapas. Det kommernew oppor- att
tunities and outlets the marketingto öppna möjligheter lanseranya att
of creative talents of employment of kreativa begåvningar inom kulturella
cultural professions and employees yrken och bland påpersonal det

the cultural field; kulturella området.
whereas the definition of the Medlemsstaternasconcept definition av
of independent producer by the begreppet oberoende producent bör
Member States should take hänsyn tillaccount dettata syfte attgenom
of that objective by giving due vederbörligen beakta småcon- och
sideration small and medium-sizedto medelstora producenter och tillåta fi-
producers and making possible nansiellt deltagandeto vid samproduk-
authorize financial participation by tion med TV-företagen.
the coproduction subsidiaries of tele-
vision organizations;

Whereas Det är nödvändigtmeasures are medlemssta-necessary att
for Member States thatto vidtar åtgärderterna förensure säker-a att
certain period elapses between the ställa viss periodatt förflyteren
first cinema showing of work and mellan premiärvisningen på biografa
the first television showing; och TV-premiären.

Whereas in order allow forto För medge aktiv språkpo-attan en
policy in favouractive of specific licy till förmån för specifikt språka ett

language Member States remain free förblir medlemsstaterna fria fast-att
downlay detailed stricterto ställa detaljerademore elleror striktaremera

inrule particular the basis of regler framför påallton grundval av
language criteria long these språkkriterier, så längeas dessaas regler

inrules conformity with Com-are överensstämmer med gemenskaps-
munity law, and in particular rätten och särskilt intenot tillämpligaare är i
applicable the retransmission of frågato återutsändningom av program
broadcasts originating in other Mem- producerats i andra medlems-som
ber States; stater.
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konsumen-säkerställaFörthatorder attin attWhereas to ensure
TV-tittareintressen ärtelevi-ofinterests ternasthe somconsumers as

detfullt skyddadehelt och vä-properly ärfully andviewerssion are
underkastasTV-reklamensentligttelevisionessential forprotected att
standarderminimiregler ochcertain vissasubjectbeadvertising toto a

behållermedlemsstaternaochandrulesof minimum attnumber stan-
detaljeradefastställaMember States rättentheand that attdards mer

vissaregler och understriktareellerthe rightmaintain setto moremust
fastställa olikaomständigheter kancertaininrules andstricterdetailed or

inomprogramföretagförvillkordifferentlay downcircumstances to
jurisdiktion.derasbroadcasterstelevisionforconditions

jurisdiction;theirunder
tillvederbörlig hänsynMedwith dueStates,MemberWhereas ge-

fråga sänd-och imenskapsrättenand inCommunity lawregard omto
for detavsedda enbartningar,solelyintendedbroadcastsrelation egnato

direktkanvilka intelandetwhich emot,territory tasnationalfor the may
flera med-i ellerindirekt,ellerindirectlydirectlyreceivedbe ennot or

medlemsstaternaskalllemsstater,StatesMember mustin moreorone
villkor förolikafastställakunnadifferentdownable laybe to con-

förolikareklaminslag och gränserof advert-insertionfor theditions
för underlättareklamvolymenfor thelimits attdifferentandising

speciella sändningar.dessaorderinadvertisingofvolume to
broadcasts;particularfacilitate these

förbjuda allnödvändigtDetprohibit är attWhereas tonecessary
andraochför cigaretterTV-reklampromotingadvertisingtelevisionall

indirektainklusivetobaksvaror,productsother tobaccoandcigarettes
di-vilka,reklamformer attof advert- utanformsindirectincluding av

sökertobaksvaran,rektdirectly nämnawhilstwhich,ising not men-
reklamförbudetkringgåseek attproducttobaccothetioning to genom

symboler ellermärkesnamn,utnyttjaadvertising bythe bancircumvent on
förkänneteckendistinktaandraother to-symbolsbrandusing ornames
kändaföretag,ellerbaksvarorof tobaccofeaturesdistinctive varspro-

in-verksamheterhuvudsakligaellerwhoseundertakingsofducts or
eller försäljningproduktionnefattarinclude theactivitiesmainknown or

sådana produkter.products;of suchsaleproduction avor
för-nödvändigtDet är även attequallyWhereas tonecessary

medicinskaförTV-reklambjuda alladvertising fortelevisionallprohibit
medicinsk behand-ellerproduktermedicalandproductsmedicinal tre-

med-receptbelagd i denlingprescription äronlyavailable somatment on
jurisdiktioninomlemsstat,whosewithinMember State pro-the varsin

införafaller,gramföretagetand attfalls samtthe broadcasterjurisdiction
fråga TV-reklamkriterier istriktarelatingcriteriastrictintroduce to omto

drycker.alkoholhaltigaforalcoholicofadvertisingtelevisionthe
products;

växandedenbeaktandeMedgrowingof thein viewWhereas av
for finansi-betydelsenthe ñ-sponsorshipofimportance sponsorerav

lämpliga reglerböreringappropriateofnancing programavprogrammes
för detta.fastställaslaid down;beshouldrules
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Whereas is, furthermore, Det vidareär nödvändigtneces- in-att
introduce rulesto the föratosary protect regler för och TV-re-program

physical, mental and moral develop- klam för skydda minderårigasatt
of minors inment and fysiska, mentala ochprogrammes moraliska ut-

television advertising; veckling.
Whereas although Äventelevision bro- TV-programföretagom

adcasters normally bound normaltto skyldigaare ären- att garantera att
that factspresentsure programmes fakta ochprogrammen presenterar

and fairly, is, neverthelessevents händelser på korrektett sätt detär
important that they should be subject inte desto mindre viktigt att pro-

specific obligations withto gramföretagen åläggsrespect to speciella skyl-
the right of reply equivalent digheter med hänsyn tillor tillre- rätten
medies that whose genmäle ellerso any såperson motsvarande att
legitimate interests have been dam- varje legitima intressenperson, vars
aged by assertion made in the har skadats påståendean ettav som

of broadcast television gjorts undercourse TV-program,a effek-pro- ett
effectively exercise tivt kangramme utnyttja dennamay rättighet.

such right remedy.or

HAS HÄRIGENOMADOPTED THIS FÖRESKRIVSDIREC-
FÖLJANDE.TIVE

CHAPTER DEFINITION S KAPITEL DEFINITIONER

Article I Artikel 1
For the of this Directive: I detta direktivpurpose medavses
a television broadcasting’ a TV-sändning: den ursprungligame-

the initial transmission by wire överföringenans TV-programav av-
the air, including that by sedda föror over mottagning allmänhe-sa- av

tellite, in unencoded encoded form tråd ellerten, luftenor in-per genom
of television intended klusive överföring viaprogrammes satellit, i oko-
for reception by the public. in- dad eller kodad form. Den innefattar
cludes the communication of överföring mellan före-pro- av program

between undertakings with för vidaresändninggrammes tilltag allmänhe-
view their being relayed theto Den innefattarto inte kommunika-a ten.

public. does include tionstjänsternot tillhandahåller datacommu- som
nication services providing items of eller andra meddelanden efter-som
information other in- frågas individuellt såsomor telefax,messages on
dividual demand such telecopy- databaser och andra liknande tjän-as

electronicing, data banks and other ster.
similar services;
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varje formTV-reklam:b säntadvertisingtelevisionb avmeans
betalning eller lik-meddelandebroadcastof motform announcementany

utförsersättningnandesimilarfor ettforin som avpaymentreturn or
företag ieller privatoffentligtprivatepublicconsideration by sam-ora

affärsverksamhet,handel,band medwithconnectionundertaking in a
i avsikthantverk eller yrkeprofession att motcraftbusiness,trade, or

tillhandahållandetfrämjabetalningofsupplytheorderin promoteto
inklusive fasttjänster,ellerim-includingservices,goods av varoror

rättigheter och för-elleregendom,andrightsmovable property, or
pliktelser.forinobligations, paymentreturn . ändamåldeförMed undantagof Articlefor theExcept purposes

innefattarartikel 18ioffersdirectincludethis does18, angesnot som
erbjudanden till all-direktaintedettapurchasefor the salepublicthe orto

försäljning,gällermänhetenprovi-for theof productsrental somor
produkter el-uthyrningellerköpforinservicesofsion avreturn pay-

tillhandahållande tjänsterler motavment.
betalning.

presentation i ordSmygreklam:cadvertisingsurreptitiousc
tjänster,bildellerwordsrepresentationthe namn,varor,avormeans

verksamhetervarumärke ellertheservices,of goods, sompictures
tjänstepro-elleractivities utövasthemarktradethe varu-av enorname,

då sådaniducentprovidergoodsofproducer presen-of program,or aa
programföretagettationwheninservices avsesavprogrammesor

dåoch allmänhe-reklam,tjänaintended byrepresentationsuch som
frågaivilseledaskanadvertising tenbroadcaster om presen-the to serve
presentation be-Sådantationensitspublicmislead the art.mightand toas

särskiltavsiktlig,traktasrepresentationSuch omsomnnature.
liknandebetalning ellerdenparti-intentional in görs motheconsidered to

ersättning.forindonecular return pay-
consideration;for similarment or

varje bidrag,Sponsring:dsponsorship somd con-means any
finansiering TV-programförprivatepublicmade bytribution avgesora

privat företagoffentligt ellertelevisioninengaged ettundertaking not av
i TV-verksam-intethe ärin engageratactivitiesbroadcasting sompro-or

audiovisu-produktionihet ellertheworksaudio—visualofduction avto
företagetsfrämjasyfteverk, iella atttelevisionoffinancing programmes

verk-anseende,varumärke,promoting itsviewwith namn,to name,a
produkter.ellersamhetactivitiesitsits image,mark,tradeits

products.itsor
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ALLMÄNNACHAPTER II: GENERAL PRO- KAPITEL BE-
STÄMMELSERVISIONS

Article 2 Artikel 2
Each Member Statel shall Varje medlemsstat skall säker-ensure

televisionall broadcaststhat ställa alla TV-sändningar,trans- att som
mitted sänds

broadcasters under its juris-by programföretag inom dessav- -
diction jurisdiktion, elleror

broadcasters who whileby programföretagnot utanav som——— -
jurisdiction ståbeing under the of någonunder medlemsstatsattany

ofMember State make fre- jurisdiktion använder siguse a av en
satellite capacity granted frekvens eller satellitkapacitetaquency or upp-

låtenby satellite up—link situated in eller satellitupplänk be-or a av en
that Member State lägen i denna medlemsstat,

comply with the law applicable med denöverensstämmer lag-to
forbroadcasts intended the public in stiftning gäller för sändningar,som

that Member State. avsedda för allmänheten i denna
medlemsstat.

Member States shall Medlemsstaterna skall säker-ensure
freedom of reception and shall fri fårställa mottagning och inte be-not
restrict retransmission their terri- återutsändning inom sinagränsaon

of television broadcasts from territorier frånTV-sändningartory av an-
other forMember States dra medlemsstater skälreasons av som om-
which within coordi-fall the fields fattas detta direktiv. Medlems-av

this Directive. Memberby kan interimistisktnated inställastaterna
återutsändningStates provisionally suspend TV-sändningarmay av

retransmissions of television broad- följande villkor uppfylls:om
the following conditionscasts are

fulfilled:
television broadcast cominga a En TV-sändning kommera som

Member frånanother State mani- medlemslandfrom uppenbarli-annat
festly, seriously and gravely in- allvarligt och djupt överträdergen,

Article 22; bestämmelserna ifringes artikel 22.
during the previous 12b b Programföretaget under de fö-

regåendebroadcaster has infrin- månadernamonths, the 12 har överträttt
ged provision least tvåthe bestämmelse vid minstatsame on samma

occasions; tillfällen.priortwo
Member State concerned ifrågathe c Medlemsstatenc skriftli-

notiñed the broadcaster and the har underrättat prograrnföretagethas gen
in writing of allegedCommission the och kommissionen de angivnaom

and of its intentioninfringements överträdelsema och sin avsiktto attom
retransmission återutsändning sådanrestrict should begränsaany om

återsuch infringement again: överträdelse inträffa.skulleoccur
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consultationsd with the Samrådd med den sändzndetrans-
mitting State and the Commission och kommissionen inte harstaten re-
have produced amicable sulterat i uppgörelse i godo inomnot sett-an en

withinlement 15 days of the notifi- 15 dagar efter den skriftliga under-
cation provided for point c, and rättelsen enligt och denc angvna

infringementthe alleged persists. överträdelsen fortsätter.
The Commission shall that Kommissionen skall säkerställaensure

åtgärdernathe suspension compatible with för återut-hindraatt att
Community law. ask the sändningen sker i överensstämmelsemay
Member State concerned med gemenskapens lagar. Kam-to put an

whichend suspension missionen kan angelägetto är-etta con- som
Community law, ende anmoda den berörda medlems-totrary matteras a

of This provision with- åtgärderupphöra medstaten atturgency. som
applicationprejudice the of strider gemenskapens lagar.toout mot

sanctionprocedure, remedy påverkarDenna bestämmelse intetoany or
the infringements in question in the tillämpningen procedurer, gott-av
Member State which has jurisdiction görelser eller sanktioner för över-

concerned. frågathe broadcaster trädelsemai i den medlermstatover
har jurisdiktion det be-översom

rörda programföretaget.
This Directive shall apply Detta direktiv skall inte beröranot

exclusivelybroadcasts intended sändningar uteslutande ärto som av-
otherfor reception in States than sedda för mottagning i andra stater

whichMember States and medlemsstaterna ochän intenotare som
inreceived directly indirectly direkt eller indirekt i ellermottasor one en

fleraMember States. medlemsstater.or more

Article 3 Artikel 3
shall remainMember States Medlemsstaterna skall ha frihet

television broadcastersfree require föreskriva TV-programföreta-attto att
lay downunder their jurisdiction inom deras jurisdiktion faststäl-to gen

rules indetailed stricter the ler detaljerade eller striktareormore mera
Directive. områdencovered by this regler inom de ornfat-areas som

detta direktiv.tas av
Member States shall, by Medlemsstaterna skall, inomapp-

ropriate within för sin lagstiftning,the lämp-means, ensure, ramen
framework of their legislation, that ligt säkerställa TV-program-sätt att
television broadcasters under företagen inomtheir deras jurisdiktion
jurisdiction comply with the uppfyllerprovi- bestämmelserna i detta dir-

of this Directive. ektiv.sions
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FRÄMJANDECHAPTER HI: PROMOTION OF KAPITEL AV
DISTRIBUTION AND PRODUC- DISTRIBUTION OCH PRODUK-
TION OF TELEVISION PRO- TION AV TV-PROGRAM
GRAMMES

Article 4 Artikel 4
Member States shall Medlemsstaterna såskall, därensure
practicable and by appropriate praktiskt påwhere möjligt ochär lämpligt
that broadcasters for säkerställa programforetagensätt, attmeans reserve

withinworks the meaningEuropean övervägande del sinreserverar en av
Article majority proportion of sändningstidof med undantag tida av

their transmission time, excluding för nyheter, täv-sportevenemang,
appointed lingar, reklamthe time och teletexttjänster forto sportsnews,

advertising europeiskaand tele- produktioner definieradeevents, games,
This proportion, artikelservices. hav- i Denna uppnåsandel börtext

gradvising regard the broadcasters in- grundval lämpliga kri-to av
educational,formational, cultural and terier med beaktande programfö-av

responsibilities itsentertainment sin publikto retagets gentemotansvar
public, information,viewing should he achieved för utbildning, kultur

underhållning.the basis of suit-progressively, ochon
able criteria.

proportion laid Om2. Where the den andel isom anges
fårdown in paragraph 1 be punkt 1 inte uppnås,kan den intecannot at-

tained mindrebe lower than the genomsnittet underänmust not vara
ifor 1988 in the Member 1988 den berörda medlemsstaten.average

State concerned. However, in Vad Grekland och Portugalavserre-
of the Hellenic Republic and skall 1988 år 1990.ersättasspect av

the Republic, thePortuguese year
1988 shall be replaced by the year
1990.

FrånOctober 1991,From 3 the och med den 3 oktober
shall provide skallMember States the 1991 medlemsstaterna vart-

årCommission with till kommissionen över-annattwoevery years a
application of thisthe Art- lämna tillämpningenrapportreport on en om

Articleand denna artikel och artikelicle av
shall in particular in-That Rapporten skall innefattareport sta-en

statistical the tistisk uppnåddaclude uppgift denstatementa on om an-
achievement of the proportion refer- delen i denna artikel och isom anges

in this Article and Article 5 for artikel 5 för och de TV-red vart ettto av
of television faller inomeach the den be-programmes program som

within the jurisdiction of the rörda medlemsstatens jurisdiktion,falling
iconcemed, the skälen varje enskilt fall tillMember State attrea- man

uppnåttfailure åt-for the inte denna andel ochin each detocase,sons,
that proportion and the gärder vidtagits förutsesattain ellersom

uppnå målet.adopted envisaged in för attmeasures or
achieve it.order to
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The Commission shall inform the Kommissionen skall informera de
other Member States and the Euro- övriga medlemsstaterna och Euro-

Parliament of the paparlamentetreports, rapporterna,pean om som
which shall be accompanied, då såwhere åtföljaslämpligt skallär ettav
appropriate, opinion.by The yttrande. Kommissionen skall säker-an
Commission shall the appli- ställa denna artikel och artikel 5attensure

ofcation this Article and Article 5 in tillämpas i överensstämmelse med
withaccordance the provisions of the bestämmelserna i fördraget. Kom-

Treaty. The Commission take fårmissionen i sitt yttrande särskiltmay
in its opinion, in particular, beakta de framsteg uppnåtts iaccount som

förhållandeof achieved in relation till tidigare år, andelentoprogress
firstprevious the share of premiärproduktioner iyears, program-

broadcast works in the planeringen, de särskilda omständig-program-
ming, the particular circumstances of heterna för TV-programföretagnya

television broadcasters and the och den speciella situationen i ländernew
lågspecific situation of countries with med audiovisuell produktions-a

audio—visuallow production capacity kapacitet eller begränsat språkom-
råde.restricted languageor area.

The Council shall Rådet4. review the 4. skall vid slutetsenast av
implementation of this Article åretthe det femte efter detta direktivson
basis of from the Com- antagande granska genomförandetreporta
mission accompanied by utgångspunktdenna artikel medany pro- av

frånposals for revision that deem från kommissionen,rapportmay en
åtföljdappropriate later than the end of alla de förslag åtgärdertillno av

fifth from the adoption ofthe den kan lämpliga.year som anse
the Directive. ändamålFör detta skall komrnis-

that end, the Commission sionensTo baserad denrapport,re- av
shall, the basis of the infor- medlemsstaterna enligt punkt 3 till-port on

handahållnamation provided by Member States informationen, särskilt
under paragraph take in hänsyn till utvecklingen inom denaccount ta

ofparticular developments in the marknaden och till detgemensamma
Community and of themarket inter- internationella sammanhanget.
national context.

Article 5 Artikel 5
Member States shall Medlemsstaterna skall sådär ärensure,

practicablewhere and by appropriate praktiskt möjligt och lämpligt sätt
that broadcasters säkerställa programföretagenat attmeans. reserve re-

10 of their transmission time.least % minst 10 % sin sänd-serverar av
excluding the time appointed ningstid, med förundantag tidto reser-

advert- verad för nyheter,sports events, sportevenemang,games,news,
services,ising and teletext alter- tävlingar, reklam och teletexttjänster,or

nately, the discretion of the Mem- eller alternativt, efter medlemsstatensat
least 10 % of their bedömande, minstber State, 10 % sinat pro- av pro-

forgramming budget, European grambudget, för europeiska produk-
by producers who tioner,works created skapade producenterare av som

ofindependent broadcasters. oberoende programforetagen.är av
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This proportion, having regard Denna andel uppnåsbörto gradvis
broadcasters informational,the edu- påoch baseras lämpliga kriterier

cational, cultural and entertainment påmed tanke programföretagets
responsibilities its viewing public, sina tittareto detnärgentemotansvar
should achievedbe progressively, gäller information, utbildning, kulturon

suitablethe basis of criteria: underhållning.och måsteDettamust upp-
be achieved by earmarking nåsad- öronmärkningan genom av en

proportion for works, lämplig andel för produktioner,equate recent nya
worksthat is transmitted d.v.s. produktioner sänds inomto say som

within five of their årproduction. fem efter framställningen.years

Article 6 Artikel 6
Within the meaning of this I detta kapitel medavses euro-

chapter, ‘European works peiska produktionermeans
following:the

a works originating from produktionera frånhärrörsom
Member States of the Community gemenskapens medlemsstater och,
and, regards television broadcas- vad gäller TV-programföretagas som

falling within the jurisdiction of faller inom Förbundsrepublikenters
the ofFederal Republic Germany, Tysklands jurisdiktion, produktioner
works from German frånterritories de tyska territorier där För-
where the Basic Law does apply bundsrepublikens grundlag inte tillnot
and fulfilling the conditions of lämpas och uppfyller villkoren ipara- som
graph punkt

b originating fromworks Euro- b produktioner frånhärrörsom
third States the Euro- europeiska tredjestaterparty to ärpean som an-
Convention Transfrontier Europarådetsslutna till konventionpean on

Television of the Council of Europe gränsöverskridande televisionom
and fulfilling the conditions of och uppfyller villkoren i punktpara- som
graph

originatingc works from other c produktioner frånhärrörsom
European third countries and fulfil- andra europeiska tredjestater och

conditions of paragraphtheling uppfyller villkoren i punktsom
worksThe referred in Med produktioner ito pa- som anges

andragraph I a b works main- punkt sådana1 och b1are a avses pro-
withmade authors and workers duktioner huvudsakligen ärsom

residing in States gjorda tillsammans författaremedone or more re-
in paragraphferred 1 a and b och personal bosatta i ellerto ärsom en

provided theythat comply with flera de i punktstaterone av som anges
followingthe three conditions:of 1 och under förutsättning1 atta

produktionema uppfyller föl-ett av
jande villkor:tre

bya they made gjortsa De har eller fleraare one or more av en
producers established in producenter etablerade iärone or more som en

thoseof States; fleraeller dessa stater.or av
b production of the works b Framställningen produktio-su- av

pervised and actually controlled by har övervakats och styrtsnerna av
producers established in fleraeller producenter, etableradeorone more en
of those States; i eller flera dessa stater.or moreone or en av
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frånofthe contribution co-produ- c Bidrag samproducenter ic
of those States the total dessa övervägandeutgörto staterco- encers

production preponderant and del den totala samproduktions-costs av
co-production controlled kostnaden och samproduktionenthe not

estab- inte eller fleraby producers producen-styrsor more av enone
outside etablerade utanförlished those States. dessater, stater.

referred in produktionerThe works De ito pa- som anges
punkt produktionerragraph I works made exclu- 1c är ut-are c som

co-production with förts i samarbete medsively in producenter,pro-or
fleraestablished in etablerade i eller medlems-ducers enone or more

eller uteslutandeMember States by producers esta- stater, av pro-
flerain European ducenter etablerade i ellerblished enone or more

europeiska tredjestater, med vilkacountries with which the Com-third
in gemenskapen kommer sluta avtalmunity will conclude agreements att

for-of i enlighet med bestämmelserna iaccordance with the procedures
produktioner hu-mainly draget, dessathe those worksTreaty, omare

utförts författareworkers vudsakligen medwith authors andmade
i elleroch personal bosattaresiding in European ärsom enone or more

flera europeiskaStates. stater.
Produktioner inteWorks which European4. ärnot som euro-are

of peiska produktioner enligt punktwithin the meaningworks para-
till-huvudsakligen gjortsmade mainly withgraph but au- men som

med författare ochresidingthors and workers perso-or sammansone
fleranal bosatta i ellerStates, shall beMember ärcon- som enmore

skall betraktasmedlemsstater,be European workssidered toto soman
europeiska produktioner i dencorresponding the ut-toextent propor-

andelensträckningcontribution of Com-tion of the motsvararsom
från gemenskapenstotal bidragco-producers themunity to sampro-pro-

till de totala produktions-ducenterduction costs.
kostnaderna.

Artikel 7Article 7
skall säkerställashall that MedlemsstaternaMember States ensure

TV-programföretag inom derasundertelevision broadcastersthe att
någon bio-jurisdiktion inte sänderjurisdiction broadcasttheir do not

två år förflutit sedangrafñlm innanunlesscinematographic work,any
först biograf irights filmen visadesbetween itsotherwise agreed en

någon gemenskapens medlems-untiland the broadcaster,holders av
såvida inteelapsed since thehave överens-annatstater,two years

mellan innehavarna dis-in kommitsfirst shown in cinemaswork avwas
tributionsrättigheterna ochof theof the Member States program-one

fråga biograffilmföretaget. Iof cinema-Community; in the omcase
medsamproduceratsco-produced by thetographic works program-som
periodföretaget skall dennathis period shall bebroadcaster ettvaraone

år.year.

486



Bilaga 2

Article 8 Artikel 8
Where they consider Om medlemsstaternanecessary detanser

for of language policy the nödvändigtpurposes språkpolitiska skäl,av
Member States, whilst observing kan de vad gäller del eller allaen
Community law, regards från TV-programföretagenmay as program

all of television inomsome sinor jurisdiktion,programmes med beakt-
broadcasters under their jurisdiction, ande gemenskapens lagstiftningav
lay down detailed stricter fastställamore detaljerade elleror strikt-mera
rules in particular the basis of lan- regler, särskilton grundvalare av

criteria. språkligaguage kriterier.

Article 9 Artikel 9
This chapter shall apply lo- Dettanot to kapitel skall inte gälla lokala

cal television broadcasts forming TV-sändningarnot inte ingår isom ett
of national network.part nationellta nät.

CHAPTER IV: TELEVISION KAPITEL 4: TV-REKLAM OCH
ADVERTISING, AND SPONSOR- SPONSRING
SHIP

Article 10 Artikel 10
Television advertising shall be TV-reklam skall lätt attvara

readily recognisable such and kept känna igen sådan hållasas och åt-som
quite from other of theseparate skild frånparts andra delar programmetav

service by optical andor medprogramme optiska ocheller akustiska
acoustic hjälpmedel.means.

2 Isolated advertising shall Enstakaspots reklarninslag skall en-
remain the exception. dast förekomma undantagsvis.

Advertising shall subli-not Reklam får inte användause sub-
minal techniques. lirninalteknik.

4. Surreptitious advertising shall Smygreklam förbjuden.är
be prohibited.

Article 11 Artikel 11
Advertisements shall be in- Reklam skall infogas mellan

serted between Pro- Under förutsättningprogrammes. program. att
vided the conditions contained in villkoren i punkt 2-5 i denna artikel
paragraphs 1 5 of this Articleto uppfylls får reklam också infogas iare
fulfilled, advertisements also be sådant och med hän-may sättprogram
inserted during such till naturligaprogrammes syn samtpauser pro-

that the integrity and value ofa way sändningslängd och karak-rammets
the taking intoprogramme, tär, varkenaccount integritetatt programmets
natural breaks in and the duration och värde eller innehavamas rättig-
and of thenature and heter kränks.programme,
the rights of the rights holders are

prejudiced.not
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In consisting of I består fri-programmes program som av
in stående delar eller iautonomous parts sports sportprogramor pro-

and similarly påstructured och liknande struktureradesättgrammes
performancesand comprising och föreställningarevents evenemang som

intervals, advertisements innehållershall only skall reklampauser, en-
be inserted between the in dast infogas sådanamellan delar el-parts or
the intervals. iler pausema.

ÖverföringThe transmission of audio- audiovisuellaav
visual works such feature films såsomproduktioner spelfilm ochas
and films made for television filmerex- gjorda för TV utom TV-se-
cluding series, serials, light rier, underhållningsprogramlätta ochenter-
tainment and docu- dokumentärer under förutsättningprogrammes
mentaries provided their deras programlagda sändnings-attprogram-
med duration than 45 min- längd 45 minuter, fårär änmore mer av-

be interrupted gångfor each brytas för varje hel periodutes may once en
complete period of 45 minutes. A 45 minuter. Ett ytterligare avbrottom
further interruption allowed their medges den programlagda sänd-om
programmed duration least 20 ningslängden minst 20 minuterärat
minutes longer than tvålängre eller flera komplettaäntwo or more
complete periods of 45 minutes. fyrtiofemminutersperioder.

Where4. other than 4. Om andra deänprogrammes, program som
those bycovered paragraph omfattas punkt 2 avbrytsare av av re-
interrupted by advertisements klam skall period minst 20a en om
period of least 20 minutes should minuter förflyta mellan reklaminsla-at
elapse between each successive ad- i programmet.gen
vertising break within the pro-
gramme.

Advertisements shall be in- fårReklam inte infogas i sänd-not
serted in broadcast of religious ningar gudstjänster. Nyhetspro-any a av
service. News and affairs och aktuellacurrent grarn program om sam-

documentaries, hällsfrågor,reli- dokumentärprogram,programmes, re-
gious and children ligiösa och barnprogram fårprogrammes, pro- program

when their programmed inte avbrytas reklaminslaggrammes, av om
duration less than 30 minutes shall deras programlagda sändningslängd

be interrupted by advertisements. mindre 30 minuter. Om derasär ännot
If their programmed duration 30 programlagda sändningslängd 30är
minutes longer the provisions of minuter eller skall deor mer ovan an-
the previous paragraphs shall apply. givna styckena gälla.
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Article 12 Artikel 12
Television advertising shall TV-reklam får intenot:
a prejudice for human a undergrävarespect respekten för den

dignity; mänskliga värdigheten,
b include discrimination b diskriminera någon på grundany on

grounds of nationality; kön eller nationalitet,race sex or av ras,
be offensivec religious angripac religiösto eller politiskor po-

litical beliefs; övertygelse,
d behaviour prejudi- d beteendeencourage uppmuntra ärett som

cial health safety; skadligt förto hälsa ellerto säkerhet,or
e behaviour prejudi- e beteendeencourage uppmuntra ärett som

cial the protection of the environ- skadligt förto miljön.
ment

Article 13 Artikel 13
All forms of television advertising formerAlla TV-reklam for ci-av

for cigarettes and other tobacco eller andra tobaksvaror skallgaretterpro-
ducts shall be prohibited. förbjudna.vara

Article 14 Artikel 14
Television advertising for medici- TV-reklam för medicinska pro-

nal products and medicinal dukter och medicinsk behandlingtreatment
available only prescription in the skall förbjuden, produk-on vara om
Member State within whose juris- eller behandlingarna till-terna är
diction the broadcaster falls shall be gängliga endast efter ordination i den
prohibited. medlemsstat till jurisdiktionvars

prograrnföretaget hör.

Anicle 15 Artikel 15
Television advertising for alcohol- TV-reklam för alkoholhaltiga
beverages shall comply with the drycker skall uppfylla följande krite-

following criteria; rier:
a he aimed speciñcal fåra Den inte riktanot sig specielltmay
minors in particular depict mi- till minderårigaat eller särskilt skildraor

consuming these beverages; minderåriga intar dessa dryc-nors som
b shall link the ker.not consump-

tion of alcohol enhanced physical b Den skall inte förknippato kon-
performance driving; sumtion alkoholto med förbättrador av

fysisk prestation eller med bilkör-
ning.

c shall the impres- c Den skall inte intrycknot create attge av
sion that the consumption of alcohol konsumtion alkohol bidrar tillav
contributes towards social sexual social framgång.eller sexuellor

d Den skall inte gällandegörasuccess; att
d shall claim that alcohol alkohol har terapeutiska egenskapernot

has therapeutic qualities that eller den stimulerandeär elleratt ettor a
stimulant, sedative of lugnande medel eller medel föra ettor a means att
resolving personal conflicts; lösa personliga konflikter.

489



SOU 1994:105

shall immo- skall intee e Den över-not uppmuntraencourage
consumption of alcohol konsumtionderate alkohol elleror av ge en
abstinence moderation in negativ bild nykterhet åter-ellerpresent or av

hållsamhet.negative light;an
framhållaf shall place emphasis f Den skall inte högnot on en

alcoholic being alkoholhalt positivhigh egenskapcontent as a som en
positive quality of the beverages. hos dryckema.

16Article 16 Artikel
skall inteTelevision advertising shall TV-reklam orsakanot mo-

fysiskmoral physical detriment ralisk eller skada hos min-tocause or
deråriga måste därförshall therefore comply och uppfyllaminors and

for their följ ande kriterier:the following criteriawith
skall inte direktprotection a Den uppmana

minderårigashall directly exhort mi- köpa produkt ellera attnot en
tjänst utnyttja derasbay product service by attto genom oer-nors a or a
farenhet godtrogenhet.their inexperience ellerexploiting or cre-

dulity;
b skall inte direktshall directly Denb not encourage upp-

minderåriga övertala sinaminors persuade their attparents muntrato or
föräldrar eller andra köpa depurchase the goodsothers att ut-to or serv-
annonserade eller tjänsterna.advertised;ices being varorna

skall inte utnyttja detshall exploit the special c Denc not spe-
minderårigaciella förtroende hyserinminors place parents, tea-trust

för föräldrar, lärare eller andraotherchers per-or persons;
shall unreasonably showd not soner.

d skall inte skäl visain dangerous situations. Denminors utan
minderåriga i farliga situationer.

Artikel 17Article 17
skalltelevision Sponsrade TV-programSponsored program-

uppfylla följ krav:the following requi- andeshall meetmes
Innehålla och programläggningrements:

fårof sponsrade under ingathe and schedulinga content av program
förhållanden påverkasinsponsored no av sponsornprogrammes may

inverkarinfluenced by thecircumstances be sättett som program-
affect företagets och redaktionellain such to ansvarsponsor a way as

oberoende avseenderesponsibility and editorial inde-the program.
inof the broadcasterpendence re-

ofspect programmes;
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b they be clearly identified måsteb De klart identifierasmust som
such by the andor logo of sponsrade attas name genom sponsorns

the beginningthe andor ocheller logotyp i bör-atsponsor namn anges
the of theend jan ocheller slutetprogrammes; av programmen.

c they the intec De skall till köpmust not uppmuntraencourage
purchase rental of the products eller förhyming elleror or av sponsorns
services of the third tredje produkter eller tjän-partssponsor or a en

particularin by making special särskilt inteparty, göraster, attgenom
promotional references those speciella säljfrärnjande referenser tillto pro-

services.ducts dessa produkter tjänster.elleror
Television får2. TV-program inteprogrammes may sponsras

be sponsored by natural legal fysiska eller juridiskanot or av personer,
whose principal activity huvudsakliga verksamhet ärpersons vars

the manufacture sale of tillverkningproducts, eller försäljningor av pro-
the provision of services, the tillhandahållandead- dukter elleror av

vertising of which prohibited tjänster förby vilka reklam förbjudenär
Article 13 14. enligt artikel 13 eller 14.or

News and affairs Nyheter ochcurrent tarpro- program som
samhällsfrågor fårbe sponsored. aktuella intenotgrammes may upp

sponsras.
18Article Artikel 18

The of advertising l.Reklamtidenshall skall inte överstigaamount
exceed of daily15 % the 15 % den dagliga sändningstiden.not trans- av

fårmission time. However, this Denna andel emellertid ökas tillper-
be increased 20 för% 20 % innefatta reklam in-centage to to attmay som

nehållerforms of advertisementsinclude such direkta erbjudanden till all-
direct offers the public for the försäljning,mänheten köp ellertoas om

tillhandahål-sale, purchase rental of products hyra produkter elleror av
provision offor the services, lande tjänster, under förutsättningor av

ofprovided the advert- andelen reklarninslag inte över-amount spot att
ising does exceed 15 %. skrider 15 %.not

The of advertising Reklarninslagens längd inomspotamount
within given one-hour period shall given entimmesperiod skall intea en

exceed 20 %. överskrida 20 %.not
påverkarWithout prejudice the provi- Utan det tillämp-to att

sions of paragraph forms of ad- ningen bestämmelserna i punkt 1av
innehållervertisements direct offers skall reklamsuch direktatoas som

public for the sale, erbjudanden till för-the purchase allmänhetenor om
of products for the provi- säljning, köp eller hyra produkterrental or av

tillhandahållandeexceed eller tjänster intesion of services shall not one av
överstiga timme dagen.hour day. en omper
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Article 19 Artikel 19
Member States lay down fårMedlemsstaterna inom sin ju-may

stricter rules than those in Article 18 risdiktion fastställa striktare regler
for programming time and the för sändningstid och föreskrifter förpro-

forcedures television broadcasting programföretagens TV-sändningar,
for television broadcasters under de i artikel 18, i syfte förenaän att
their jurisdiction, efterfrågan påreconcile TV-reklam med all-toso as

fordemand televised advertising mänintresset, varvid hänsyn särskilt
with the public interest, taking skall till:tasac-

in particular of:count
a the role of television in provi- a televisionens uppgift till-att

ding handahållainformation, education, culture information, utbildning,
and entertainment; underhållning,kultur och

ofb the protection pluralism of b bevarandet informationensav
information of mångsidighet.and the media. och mediernas

Article 20 20Artikel
Without prejudice Article påverkarUtan det tillämp-to att

Member States with due ningen fårregard artikel 3 medlemssta-may, av
for Community law, lay down med vederbörlig hänsyn tillterna,con-
ditions other than those downlaid in gemenskapens lagstiftning, fastställa
Article ll 2 5 and in Article 18 andra villkor de fastställts iänto som
in of broadcasts intended artikel ll. 2 11.5 och i artikelrespect som

ifrågasolely for the national territory which 18 sändningar, ute-om som
be received, directly in- slutande avsedda for det nationellaärnotmay or

directly, in other Mem- territoriet och inte kan tas emot,one or more som
ber States. direkt eller indirekt, i eller fleraen

andra medlemsstater.
Article 21 Artikel 21
Member States shall, within the frågaMedlemsstaterna skall, i om

framework of their laws, that TV-sändningar inte överens-ensure som
in the of television broadcasts med bestämmelserna i dettastämmercase
that do comply with the provi- kapitel, inom för sin lagstift-not ramen
sions of this chapter, appropriate ning vidta åtgärderlämpliga för att

applied säkerställa dessa bestämmelserto attmeasures arc secure com-
pliance with these provisions. efterlevs.
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CHAPTER V: PROTECTION KAPITEL SKYDD AV MIN-
OF MINORS DERÅRIGA

Article 22 Artikel 22
Member States shall take Medlemsstaterna skallappro- vidta lämp-

priate thatto tele- liga åtgärdermeasures ensure för säkerställaatt att
vision broadcasts by broadcasters TV-sändningar från TV-programfö-
under their jurisdiction do in- inomnot retag respektive jurisdik-stats
clude which might tionprogrammes inte inkluderarser- all-program somiously impair the physic mental varligt kan skada den fysiska,or men-
moral development of minors, in tala eller moraliska utvecklingen hos
particular those that involve minderåriga, särskiltpor- program somnography gratuitous violence. innehålleror pornografi eller menings-
This provision shall extend other löst våld.to Denna bestämmelse skall

which likely im-programmes utsträckasto tillare gälla andraatt programpair the physical, mental moral kan bedömasor skada densom fy-
development of minors, siska, mentalaexcept eller moraliska ut-
where ensured by selecting the vecklingen hos minderåriga, utom
time of the broadcast by tech- då det kanor säkert,any valanses genom
nical that minors themeasure, tid för sändningen ellerarea av genomof transmission will normallynot tekniska åtgärder, de minderårigaatt
hear such broadcasts. inomor see sändningsområdet normalt inte

hör eller sådana sändningar.ser
Member States shall also Medlemsstaterna skall ocksåensure sä-

that broadcasts do contain kerställanot sändningar inteany att innehål-
incitement hatredto grounds of någotleron hat,som uppammar grun-

religion nationality.race, sex, dat påor kön, religion eller natio-ras,
nalitet.

CHAPTER VI: RIGHT OF RE- RÄTTKAPIT EL TILL GEN-
PLY ..

Article 23 Artikel 23
Without prejudice otherto Utan det påverkarpro- tillämp-att

visions adopted by the Member ningen andra bestämmelser inomav
States under civil, administrative civilrätt, Straffrätt eller administrativor
criminal law, natural legal lagstiftningany antagitsor med-som av

regardless of nationality, lemsstatema,person, skall varje fysisk eller
whose legitimate interests, in parti- juridisk oberoende natio-person, av
cular reputation and good nalitet legitima intressen,name, ivars syn-
have been damaged by assertion nerhet vederbörandesan rykte och goda
of incorrect facts in television har skadats påståendena pro- nanm, av om

have right of replymust felaktigagramme fakta ia TV-program,or haett
equivalent remedies. tillrätt genmäle eller motsvarande.

A right of reply equivalent Rätt till genmäleor eller motsva-
remedies shall exist in relation all rande skallto gälla allagentemot pro-
broadcasters under the jurisdiction of gramföretag inom medlemsstatsen

Member State. jurisdiktion.a
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skall vidta de3.Medlemsstatematheshall adoptStatesMember
förnödvändigaåtgärder är atttheestablishneeded somtomeasures

genmäle ellertilletablera mot-rättenequivalenttheof replyright re-or
fastställa denskallochsvarandethedetermine pro-shallandmedies pro-

forskall följascedur attthefollowed for genom-he somcedure exer-to
säker-deSärskilt skalldetta.förashalltheyparticular,thereof. Incise

med-tidrymdtillräckligställasufficient time attthat enspanaensure
sådana,procedurema ärochprocedures atttheand thatallowed gesare

genmäle ellertilltillfälle motsva-equivalent attrightthethatsuch re-or
fysiskakanvederbörligenrandeappropria-exercised gesbemedies can

ellerborjuridiskaellerresi-legal somnatural personerbytely personsor
medlemsstater.andraetablerade iMember ärotherinestablisheddent or

States.
ellergenmäleEn begäranof 4.exerciseforapplication om4. An
dettaavvisaskanmotsvarandeequivalent omthereplyofrightthe or

villkordeenligtmotiveratintesuch ärrejectedheremedies amay
skulle in-ellerpunkt 1ithe angettsaccordingjustified toreply somnot

ellerhandlingstraffbarnebäraparagraphinlaid downconditions en
civilrättsligtmedföraskullepunishable ansvarinvolve act.would a

skulleellerprogramföretagetförliablebroadcastertherenderwould
allmänföröverskrida gränsernawould an-proceedingslawcivil orto

ständighet.public de-ofstandardstransgress
cency.

fastställasskallBestämmelserformadeshall beProvision
tvistervarigenomförfaranden,fördisputeswhereby toprocedures as

ellergenmäletill motsva-rättenof replyrightof theexercisethe omor
rättsligföremål förblirande kansub-beremediesequivalentthe can

prövning.review.judicialject to

SLUTBESTÄMM-KAPITEL 7:PROVI-FINALVII:CHAPTER
ELSERSIONS

24Artikel24Article
omfattasområden intePåDirective avthiswhich somfieldsIn

på-intedirektivetskalldirektivdettaaffectshallcoordinate notdoes not
rättighetermedlemsstaternasverkaMemberofobligationsandrightsthe

gällandeföljdtillskyldigheterochexisting avfromresultingStates con-
tele-handlarkonventioner omwith telecommun-dealing somventions

rundradio.och-kommunikationbroadcasting.ications or
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Article 25 Artikel 25
Member States shall bring into Medlemsstaterna skall isätta

force the laws regulations and ad- kraft de lagar och andra författningar
ministrative provisions to är nödvändiga förnecessary följasom dettaatt
comply with this Directive later direktivnot den 3 oktobersenast 1991.
than 3 October 1991. They shall De skall informera kommis-genast
forthwith inform the Commission sionen detta.om
thereof. Medlemsstaterna skall till kom-

2. Member States shall communi- missionen överlämna tilltexten cen-
the Commissioncate to the of trala bestämmelsertext i nationell lag-

the main provisions of national law stiftning de inom detantarsom om-which the adopt in the fields råde omfattas dettagov- direktiv.som av
emed by this Directive.

Article 26 Artikel 26
Not later than the end of the fifth Senast vid slutet det femte åretav

after the date of adoption of thisyear efter dagen för antagandet dettaav
Directive and there-two direktiv ochevery åryears däreftervartannat
after, the Commission shall submit skall kommissionen till Europa-

the European Parliament,to the parlamentet, rådet och Ekonomiska
Council, and the Economic and Soc- och sociala kommittén överlämna enial Committee thereport tillämpningena on rapportap- dettaom av
plication of this Directive and, direktiv och, nödvändigt,om ut-

make further proposals arbetanecessary, to ytterligare förslag för att an-adapt developments into the field det till utvecklingen inompassa om-of television broadcasting. rådet TV-sändning.

Article 27 Artikel 27
This Directive addressed the Detta direktivto riktar sig till med-

Member States. lemsstatema.

Done Luxembourg, 3 Octoberat Utfärdat i Luxemburg den 3 ok-
1989. tober 1989.

For the Council På rådets vägnar

The President R. DUMAS

R. DUMAS Ordförande
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Avtal mellan och Sverigesstaten Television AB

Mellan och programföretagetstaten Sveriges Television AB nedan benämnt
SVT har enligt §7 radiolagen 1966:755 träffats följande avtal.

Allmänna bestämmelser

1 §
Detta avtal innehåller villkor för SVT:s sändarätt radioprogram iatt rund-

radiosändning demutöver följer 6 och 18 §§ radiolagensom av
1966:755.

2 §
SVT:s uppgift bedrivaär TV-verksamhetatt för rundradio står i all-som

mänhetens tjänst public service.
Verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till olikastaten,

intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället.

3 §
När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolag tillatt SVTvara
skall SVT jämte Sveriges Radio AB SR och Sveriges Utbildningsradio AB
UR samtligaäga aktier i Radiotjänst i Kiruna AB RIKAB i relation till

påstorleken respektive programföretags medelstilldelning från mndradio-
rörelsens resultatkonto rundradiokontot.
SVT har delägare till RIKAB för RIKAB försom att räkningansvar statens
uppbär TV-avgifter och bedriver avgiftskontroll.

4§
SVT skall i enlighet med särskilda avtal för förvaltningen rund-svara av

radiomedlen och för beredskapsplanering.

5 §
SVT skall sända TV-program i två rikstäckande kanaler, kanalvarav en

skalläven ha regional täckning, text-TV-sändningar tilläggstjänster i densamt
utsträckning behövs för programverksamheten se 199192:140,som prop.

46-48.s.
Med rikstäckning minst 99,8 % den fastatt bosatta befolkningenavses iav

landet kan nås sändningarna.av
Den tekniska kvaliteten på sändningarna skall hög. sändningarnavara

skall ske såmed god säkerhet eventuella sändningsavbrott såatt blir korta
möjligt. Verksamheten skall utformas så densom inte understiger de kvali-att
och säkerhetsnivåertets- rådde försammantaget programproduktionsom och

utsändning årunder 1992.
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6 §

utbildningsprogram ochsändningupplåta försändningstidskallSVT av
Utbildningsradio AB.från Sverigestext-TV

placeringfördelning ochuppstår SVT och URmellanoenighetOm avom
1929: 145skiljenämnd enligt lagenfrågansändningstid skall avgöras av en

skiljemän.om

§7
från Svenskmarksändningarförutsändningstjänsterskall köpaSVT

Rundradio AB.
anskaffas.skallöverföringstjänsterSVT hurövrigtI avgör m.m.

organisationSVT:s

8 §
organisa-avseendefastställtriksdagenriktlinjerdeskall beaktaSVT som

produktion,regionalkanalstruktur,indelning,regionalarbetsordning,tion,
mellan SVT ochsändningstidfördelningutomstående ochanlitande avav

329.KrU28, rskr.1991922140,UR. se prop.

§9
sådanfårdenefterochdistriktsorganisation sträva attskall haSVT enen

speglas. Detkanlandetdelarförhållandena i olikauppbyggnad att av
områdes särprägelrespektivebåde speglautbudet bördistriktsproducerade

mångfalden itillbidraallmänt sättoch programmen.och ettegenart mer

10 §
Äventvå kanalerna.för denyhetsredaktioner text-skall haSVT separata

nyhetsredaktion.skall haTV-verksamheten separaten
omfattningminstiskall förekommanyhetssändningarRegionala samma

verksamhetsåret 1992.undersom

11§
indelningregionalSVT§§ bestämmer8-10följervadUtöver omavsom

organisationen.av

12§
skallrikssändningari SVT:sallmänproduktionen40 % pro-Minst av

distriktsproduceradesändningarnaStockholm.utanför programduceras av
kanal.tillskall koncentreras en

skallprogramproduktioneniutomståendes medverkanOmfattningen av
och järrm.högvara
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Innehållet i sändningarna

l3§
SVT skall hänsyn till televisionensta särskilda genomslagskraft detnär

gäller ämnen och utformning tidenprogrammens för sändningsamt av pro-
grarnrnen.

l4§
SVT skall erbjuda mångsidigtett programutbud kännetecknas högsom av

kvalitet.
Programmen skall utformas så de tillgänglighet mångsidig-att ochgenom

het i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets
Ävenbefolkning. mindre intressen skall i mångörlig tillgodoses vidgruppers

tidpunkter då del befolkningen harstor möjligheten av att se programmen.
Programutbudet skall helhet präglas folkbildningsarnbitioner. Detsom av

skall utformas så mångfaldatt utrymme åsikterolika ochges en av
meningsriktningar såoch hänsyn till olika förutsättningaratt tas hos befolk-
ningen. Förnyelse prograrninnehållet skall främjas.av

mångsidigtEtt utbud språketsvenska skall tillhandahållasav program
och svenska artister och verk svenska upphovsmän skall i betydandeav om-
fattning förekomma i SVT:s sändningar.

Se 199192:140, 53-60 och KrU28, 20-31.prop. s. s.

l5§
Bestämmelserna i 13 och 14 §§ innebär skyldighet for SVT bl.a.att

meddela nyheter kommentera ellersamt belysasätt händelserannat
och skeenden och därvid den allsidiga information medborgarna be-ge som
höver for orienterade och ställningatt i samhälls- och kulturfrågor,tavara

stimulera till debatt kring viktigare samhälls- och kulturfrågor,
granska myndigheter, organisationer företagoch har inflytandesom

beslut medborgarnarör spegla verksamheten inom sådanasamtsom organ
och inom andra sammanslutningar föreningar,och

tillvarata4. och utveckla televisionens särskilda förutsättningar att ge upp-
levelser och stimulera fantasin och därigenom möjligheter till inlevelse,ge

och förströelse,engagemang
främja konstnärlig och kulturell förnyelse bedriva skapande verk-samt

samhet med konstnärliga uttrycksformer,
bevaka och granska händelser och påutveckling kulturlivets olika om-

råden i samspel med det övriga kulturlivetsarnt stimulera förmedlaoch olika
kulturaktiviteter,

i skälig omfattning tillgodose olika intressen frågai bl.a. religion,om
kultur och vetenskap,

särskild hänsyn språkligatillta och etniska minoriteter samt
särskild hänsyn till olikata funktionshindrade.grupper av
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16§

funktionshindrade verksamhetfråga förochI samtprogram omom
minoritetsspråk får sins emellan fördelaSR och URSVT,invandrar- och an-

insatser.för olika slagssvaret
två områdenför undersamlade dessaoch UR:sSVT:s, SR:s ettresurser

områdeför respektive minstskall dockverksamhetsår, uttryckt i fast prisläge,
verksamhetsåret 1992.jämförelse medoförändrade ivara

frågaiSVT, SR och URöverenskommelser mellanEventuella om
funktionshindrade verk-och förföransvarsfördelningen samtprogram om

minoritetsspråk Radionämnden.skall tillställasinvandrar- ochsamhet

17 §

språkvårdsfrågor programverksamheten.beaktas itillSVT skall attse

18§
omständigheternasåsändningföreskallSVT noggrant somprogramav

sakuppgifter ikontrolleramedger programmet.
Ämnesval väsentligt.vadskall sikteframställning äroch ta som

19§
inteprogramverksamheteniskall respekterasprivatlivenskildesDen om

intresse kräveroavvisligt allmänt annat.ett

20§

meddelandeSVT sända ärmyndighet skallPå statligbegäran som avav
lämplig utform-meddelandetskall tillseSVTallmänheten.vikt för att ges en

menligtinverkarellersin omfattning sättdet intening och annatatt genom
programverksamheten.

21§
nämndendet materialRadionämndentillställaskall skyndsamtSVT som

granskningsverksamhet.för sinbehövasiganser

22 §
för beslutlämpligt redogöraåligger i sättSVTDet avatt program

6 radio-bestämmelserna i §har brutitvilket bolagetRadionämnden enligt mot
SVTbeslutRadionämndensavtal. Omeller detta1966:755 attlagen avser

for nämndensredogöraskall bolagetberiktigande,begäranavslagithar omen
för dessa.och skälenslutsatser

beriktigandeochGenmäle

23§
påkallat.sakuppgift dettafelaktig ärberiktiga närskallSVT

till-påstående skall beredasanspråk bemötabefogatharDen ettattsom
genmäle.fälle till
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24§
Begäran beriktigande eller genmäleom skall behandlas skyndsamt. Har

begäran gjorts skriftligen skall SVT, såsom närmare för vissa fall ianges
26 underrätta Radionämnden.

25§
Bifalls begäran beriktigande, skall beriktigandeom såett sändas detsnart

kan ske i för publikenett naturligt sammanhang.
Bifalls begäran genmäle, skall genmäle såom sändasett det kan ske isnart

eller i anslutning till eller likartadprogram karaktärav samma detsom somanmärkningen avser.

26§
Om skriftlig begäran beriktigandeen eller genmäle harom avslagits avSVT skall SVT dels länma information till den berörde förutsättningarnaom

för hos Radionänmdenatt anmäla SVT:s beslut eller SVT:s handläggning avärendet, dels underrätta Radionämnden sitt beslut. Ett beslutom avslagom
skall innehålla uppgifter skälen till avslaget. Underrättelseom till Radio-
nämnden behöver dock endast begärangöras gjorts någonom sakenav som
ror.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller endast frågai sådan begäranom
beriktigande eller genmäle harom kommit in till SVT inom månadersom sex

efter sändningen det anmärkningenav program som avser.

Reklam och sponsring

27 §
SVT får inte sända reklam vederlag ellermot betalning.motprogram

28§
Utan hinder får27 § sändning sponsradeav ske på de villkorav program

nedan i punkternasom 1-4.anges
Med sponsrade heltprogram eller delvisavses bekostatsprogram som avnågon inte är engagerad inom radio ellersom TV eller med framställaatt

audiovisuella verk, under förutsättning sponsorbidraget haratt tillfallit SVT
direkt eller medfört SVT:s kostnaderatt för påtagligt harprogrammet
minskat.

SVT skall i början eller slutet SVTprogrammet, ellerav oavsett om
produceratannan ellerprogrammet, ange ellersponsoms sponsoremas namn

firma. Om SVT finner det lämpligt kan detta såvälske före eftersom pro-
Meddelandengrammet. fårsponsorskap inte lämnas iom Meddelan-pauser.

det skall med beaktande ändamålet medatt meddelandet skallav- attvara
upplysa publiken sponsorskapet sådan utforrrmingom det integes en att-riskerar förväxlas med sedvanligaatt reklaminslag i reklamñnansierad TV.
Sponsoms logotyp får användas endast det kan ske risk för för-utanom
växling med tjänst eller erbjuder till försäljning.vara som Med-sponsorn
delandet skall fårkort inte åtföljassom musik och skallvara i övrigtävenav

neutral utformning.ges en 501
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verk-huvudsakliganågonfår inte sponsratProgrammet varsavvara
alkoholdryckertobaksvaror,försäljningellertillverkninggällersamhet av

läkemedel.receptbelagdaeller
får huvudsak-inteochevenemangskaraktärskallProgrammet vara av

sig tillvändahuvudsakligenellernyhetskommentarerellernyheterligen avse
år.12underbarn

tillställ-offentligellersammankomstallmänskallSändningen4. avse en
bedriverföretagsvensktellerSVTanordnas annatdenna somOmning. av

åtagandeforinom gent-skesändningen ettskallrundradiosändning ramen
eller mot-EBU arrangemangetRadiounionenEuropeiska vara avemot -

Offenligländer.till fleradirektsändasochbetydelse programmetsvarande -
anordnasalltiddockskall annanavtillställning utgör sportevenemangettsom

ochrundradiosändningbedriverföretagsvenskt varaellerSVT annat somän
får inte utgörasProgrammetintresse.internationellt avsvenskt ellerstörreav

förut-underanordnastillställningoffentligellersammankomst somallmänen
den.sänderSVTsättning att

tillbidragstycket,andraenligtsponsringfrågadet ärOm, attutan om
inomengageradintenågon ärlänmatsfinansieringen programmet somavav

upplysningskallaudiovisuella verk,framställa ommedellerTVellerradio att
behöverupplysningSådanslutet programmet.början ellerilämnasdetta av

detsvårighet eller ärerhållaskanuppgiften inte utanlämnasintedock om
tittarna.förbetydelsesaknaskulledenuppenbart att

förutsättningarEkonomiska

29§
verksamheten.förförfogandeSVT:smedel tillställerStaten

prioriteringardeekonomiska göratillgängligadeninomskallSVT ramen
verksamheten.målen meduppfyllaförkrävs attsom

verksamhetenUtvecklingenrationellt.bedrivasskallVerksamheten av
produktivitet.förbättradocheffektivitetökadsyfta tillbl.a.skall

30§
anslags-ingeregeringentillseptember1före denårligen enskallSVT
därpå.åretriksdagentillförslagregeringensförunderlagframställning som

denredovisningarinnehållaskall bl.a. genom-Anslagsframställningen av
visa hurskallanslagsframställningeniRedovisningarnaverksamheten.förda

åtagandensinauppfyllaavsiktforharoch en-uppfyller attprogramföretagen
fastställt förriksdagenriktlinjerde program-enligtochavtaldettaligt som

verksamhet.företagens
Härvidverksamheten.förplanerSVT:singå redovisningarskallVidare av

funktionshindrade.förinsatserflerårig förplanredovisassärskiltskall en
SVTtillmoderbolagupphörABFörvaltnings attRadioSveriges varaNär

redovisningför ävenRIKAB attdelägareövriga enjämteskall SVT svaraav
anslagsframställningen.bifogasverksamhetRIKAB:savseende

81-82.och45140199292:Se s.prop.
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31§
SVT får från rundradiorörelsens resultatkonto måni behov rekvireraav

medel avseende kostnader för mervärdesskatt vid köp programinsarnlings-av
tjänster.

Regeringen fastställer preliminärt beloppett SVT:s medelstilldelningav
hålls inne rundradiokontot försom detta ändamål. Utbetalning rekvire-av

rade medel skall ske enligt utbetalningsregler församma övrig medels-som
tilldelning. Eventuella icke utnyttjade medel under kalenderår får dispone-ett

för verksamheten under påföljande år.ras Eventuella högre rekvisitioner urdet innehållna beloppet betalas tillbaka kvittning årsnästagenom mot
medelstilldelning.

32§
SVT skall tillsammans med SR och UR anslå medel för RIKAB:s kost-

nader i proportion till storleken respektive programföretags medelstill-
delning från rundradiorörelsens resultatkonto rundradiokontot. Detta kan
ske äganillskott ellergenom sätt.annat

33§
Sidoverksamheter till SVT:s sändningsverksamhet skall täcka sina kost-

nader.

Avtalets upphörande m.m.

34§
Om det finns skäl SVT i månanta väsentligatt har brutit 6 § radio-mot

lagen 1966:755 eller detta fåravtal, påkalla utredningstaten i frågan genom
utredningsmän, vilka enligt lagen 1929:145utses skiljemän. Om utred-om
ningen anledning till fårdet,ger säga avtalet.staten upp

35§
Staten får, när avtalet upphör, inlösa byggnader, inredning och utrustning

övriga inventariersamt och installationer, tillhör SVT. Kan överens-som
kommelse träffas lösenbeloppet, skall detta bestämmasom värde-treav
ringsmän, enligt lagenutses 1929:145som skiljemän.om

SVT skall medverka till företagatt bestämmerstaten särskiltsom utan
vederlag får de lokaleröverta SVT förhyrt. SVT medger,som personalatt
anställd för programverksamheten får övergå till anställning sådanti företag

avtaletnär upphörsenast gälla.att

36§
Tvist tolkningen eller tillämpningen dettaom avtal i frågorandra änav

sådana rör programinnehållet,som avgörs skiljemannaförfarandegenom en-
ligt lagen 1929:145 skiljemän.om

503



1994: 105SOU

37§
31och med dentilloch gällerjanuari 1993kraft den liavtal träderDetta

1996.december
utgång.avtalstidensår föreskeskallavtalet ettUppsägning senastav

uppsägning.uteblivengångentvâ vidmedförlängsAvtalet
får varderadet,föranlederavtalsperiodenunderriksdagenbeslutOm ett av

avtal.i dettavillkorenändringförhandlingarpåkalla avomparten

bilaga.protokollsanteckningfogatsavtal hardettaTill somen

mellanutväxladeochupprättade parterna.två exemplaravtaldetta ärAv

denStockholmdenStockholm

Television ABSverigesFörregeringenFör
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Bilaga till avtal
mellan och SVTstaten

Protgkollsanteckning
Protokollsanteckning till 7 §

Parterna är överens utgångspunktenatt för nyttjandeom sändnings-av
kapacitet skall SVT möjlighetattvara Svensk Rundradioges att AB köpaav
utsändnings-, programöverförings- och tilläggstjänster ligger inomsom

för den uppgift SVT harramen enligt detta avtal innan sådansom överkapa-
citet bjuds till andra intressenterut se 199192: 140 46-48.prop. s.
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Avtal mellan och Sverigesstaten Radio AB

Mellan och programföretagetstaten Sveriges Radio AB nedan benämnt SR
har enligt 7 § radiolagen 1966:755 träffats följande avtal.

Allmänna bestämmelser

1 §
Detta avtal innehåller villkor för SR:s rätt sända radioprogram iatt rund-

radiosändning demutöver följer 6 och 18 §§ radiolagensom av
1966:755.

2 §
SR:s uppgift bedrivaär ljudradioverksamhetatt för rundradio står isom

allmänhetens tjänst public service.
Verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till olikastaten,

intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället.

3 §
När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolag till SRatt vara

skall SR jämte Sveriges Television AB SVT och Sveriges Utbildningsradio
AB UR samtligaäga aktier i Radiotjänst i Kiruna AB RIKAB i relation till
storleken på respektive programföretags medelstilldelning från rundradio-
rörelsens resultatkonto mndradiokontot.

SR har delägare till RIKAB för RIKAB försom att räkningansvar statens
uppbär TV-avgifter och bedriver avgiftskontroll.

4 §
SR skall i enlighet med särskilt avtal för beredskapsplanering.svara

5 §
SR skall sända ljudradioprogram i fyra rikstäckande kanaler, varav en

kanal skalläven ha regional täckning, tilläggstjänster i densamt utsträckning
behövs för programverksamheten. SR ocksåsom skall sända ljudradio-

avsedda för mottagning i utlandet. fårSR inteprogram flera frekvenser ita
FM-bandet i anspråk för sina sändningar demän Sveriges Riksradio ABsom
och Sveriges Lokalradio AB underanvänt huvuddelen år 1992. Dettaav
hindrar dock inte sådan utbyggnad behövs fören större andelattsom en av
den bofasta befolkningen skall nåskunna sändningarna från de fyra riks-av
täckande kanalerna. Se 199192: 140, 46-48.prop. s.

Med rikstäckning minst 99,8 % den fastatt bosatta befolkningenavses iav
landet nåskan sändningarna.av

Den tekniska kvaliteten på sändningarna skall hög. sändningarnavara
skall ske såmed god säkerhet eventuella sändningsavbrott blir såatt korta

möjligt. Verksamheten skall utformas så intesom den understiger deatt
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rådde programproduktionförsäkerhetsnivåerochkvalitets- sammantagetsom
år 1992.underutsändningoch

6§
frånutbildningsprogramsändningsändningstid förupplåtaskallSR av

Utbildningsradio AB.Sveriges
och placeringfördelninguppstår och URmellan SRoenighetOm avom

enligt lagen 1929:145skiljenämndfråganskallsändningstid avgöras enav
skiljemän.om

§7
för radio-såsändningarutföra sinaochskall planera att utrymmeSR

omfattningtidsmässigaiså kanbehövs,tidningsverksamhet, sammagesom
verksamhetsåret 1992.undersom

8 §
från Svenskmarksändningarförutsändningstjänsterskall köpaSR

Rundradio AB.
anskaffas.skallöverföringstjänsterSR hurövrigtI avgör m.m.

organisationSR:s

9§
organisa-avseendefastställtriksdagenriktlinjerbeakta deskallSR som

produktion,regionalkanalstruktur,indelning,regionalarbetsordning,tion,
ochSR UR.sändningstid mellanfördelningutomstående ochanlitande avav

rskr. 329.KrU28,l99l92:l40,se prop.

10§
omfatt-minstsändningsverksamhetregionalbedrivaskallSR sammaav

Sverigesverksamhetsåret bedrevs1992underdenning avsomsom
Lokalradio AB.

ll §
får sådanefter dendistriktsorganisation och strävaha attskallSR enen

speglas. Det.landet kanolika delarförhållandena iuppbyggnad avatt
områdes särprägel.respektivebåde speglabörutbudetdistriktsproducerade

mångfalden itillbidraallmänt sättoch programmen.och ettegenart mer

12§
indelningregionalSR§§ bestämmer9-11följervad avUtöver omavsom

organisationen.
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13§
Minst 40 % allmänproduktionen i SR:sav rikssändningar skall produceras

utanför Stockholm.
Omfattningen utomståendes medverkanav i programproduktionen skall

hög och jämn.vara

Innehållet i sändningarna

l4§
SR skall hänsyn till ljudradionsta särskilda genomslagskraft detnär gäller

ämnen och utformningprogrammens tiden församt sändning av pro-
grammen.

15§
SR skall erbjuda mångsidigtett programutbud kännetecknas högsom avkvalitet.
Programmen skall utformas så de tillgänglighetatt mångsidig-ochgenom

het i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos landets
Ävenbefolkning. mindre intressen skall i görlig mångruppers tillgodoses vid

tidpunkter då del befolkningenstor har möjligheten av höraatt programmen.
Programutbudet skall helhet präglas folkbildningsambitioner.som Detav

skall utformas så att mångfaldutrymme olika åsikterges en ochav
meningsriktningar såoch hänsyn till olikaatt förutsättningartas hos befolk-
ningen. Förnyelse programinnehållet skall främjas.av

Ett mångsidigt utbud svenska språket skallav tillhandahållasprogram
och svenska artister och verk svenska upphovsmän skall i betydandeav om-fattning förekomma i SR:s sändningar.

Se 199192:l40, 53-60 och KrU28,prop. 20-31.s. s.

l6§
Bestämmelsema i 14 och 15 §§ innebär skyldighet for SR bl.a.att

meddela nyheter kommenterasamt eller belysasätt händelserannat
och skeenden och därvid den allsidiga informationge medborgarnasom
behöver för orienteradeatt och ställning ivara samhälls-ta och kultur-
frågor,

stimulera till debatt kring viktigare sarnhälls- och kulturfrågor,
granska myndigheter, organisationer och företag har inflytandesom

beslut medborgarnarörsom spegla verksamhetensamt inom sådana
inomoch andra sammanslutningarorgan och föreningar,

4. tillvarata och utveckla ljudradions särskilda förutsättningar att geupplevelser och stimulera fantasin och därigenom möjligheter till in-ge
levelse, och förströelse,engagemang

främja konstnärlig och kulturell förnyelse bedriva skapandesamt
verksamhet med konstnärliga uttrycksformer,

bevaka och granska händelser och utveckling på kulturlivets olika om-råden i samspel med detsamt övriga kulturlivet stimulera och förmedla
olika kulturaktiviteter,
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fråga religion,bl.a.iolika intressentillgodoseomfattningskäligi om
vetenskap,ochkultur

minoriteteretniskaspråkliga och samttillsärskild hänsynta
funktionshindrade.olikatillsärskild hänsyn grupper avta

17§
be-svenskardelsskallutlandettillsändningför somSR:s geprogram

få informationmöjlighetpublikutländsk att omdelsutomlands,sigfinner
kunskapbörSverige. Programmenmedkontakt omupprätthålla geoch

samhället.svenskaförståelse för dettillbidraochSverige
språk-varjeavseendemedtillämpasskall14-16 §§iBestämmelserna

sändning-hoskaraktärenspecielladenbeaktandemedochsigför avgrupp
utlandet.tillama

l8§
på in-verksamhetfunktionshindradeför samtochfrågaI omprogramom

fördelaemellansinsURochfår SRminoritetsspråk SVT, an-ochvandrar-
insatser.slagsolikaförsvaret

områden undertvå ettför dessasamladeUR:sochSR:sSVT:s, resurser
område minstrespektivedock förskallprisläge,fastiverksamhetsår, uttryckt

verksamhetsåret 1992.medjämförelseioförändradevara
frågaioch URSRSVT,mellanöverenskommelser omEventuella

verk-funktionshindradeför samtochföransvarsfördelningen omprogram
Radionämnden.tillställasminoritetsspråk skallochinvandrar-samhet

§19
programverksamheten.ispråkvårdsfrågor beaktastillskallSR attse

20§
omständigheternaså noggrantsändningföre somskallSR programav

sakuppgifter i programmet.kontrolleramedger
väsentligt.vad ärsikteÄmnesval skallframställningoch ta som

21§
inte:programverksamhetenirespekterasskallprivatliv omenskildesDen

kräverintresseallmänt annat.oavvisligtett

22§
med-sändaskall SRmyndighetkommunalellerstatligPå begäran av

meddelandetskall tillseSRallmänheten. att emgesforviktdelande är avsom
på sätttelleromfattning annatsinintedetochutformninglämplig att genom

programverksarnheten.menligtinverkar

23§
nämndenmaterialdetRadionärnnden an-tillställa somskyndsamtskallSR

granskningsverksamhet.för sinbehövasigser
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24§
åliggerDet SR i lämpligtatt redogörasätt för beslutprogram av

Radionämnden enligt vilket bolaget har brutit bestämmelserna i 6mot § radio-
lagen 1966:755 eller detta avtal. Om Radionämndens beslut SR harattavser
avslagit begäran beriktigande, skall bolaget redogöraen förom nämndens
slutsatser och skälen för dessa.

Genmäle och beriktigande

25§
SR skall beriktiga felaktig sakuppgift detta påkallat.när är
Den har befogat anspråk bemöta påståendesom att skall beredasett till-

fälle till genmäle.

26§
Begäran beriktigande eller genmäle skall behandlas skyndsamt.om Har

begäran gjorts skriftligen såsomskall SR, förnärmare vissa fall i 28anges
underrätta Radionämnden.

27§
Bifalls begäran beriktigande, skall beriktigande sändas såom ett detsnart

kan ske i for publiken naturligtett sammanhang.
Bifalls begäran genmäle, skall genmäle sändas såett det kanom ske isnart

eller i anslutning till eller likartad karaktär detprogram av samma som som
anmärkningen avser.

28§
Om skriftlig begäran beriktigande eller genmäle haren avslagits SRom av

skall SR dels lämna information till den berörde förutsättningarna förom att
hos Radionämnden anmäla SR:s beslut eller SR:s handläggning ärendet,av
dels underrätta Radionämnden sitt beslut. Ett beslut avslag skall inne-om om
hålla uppgifter skälen till avslaget. Underrättelse till Radionärnndenom be-
höver dock endast begärangöras gjorts någon sakenom rör.av som

Bestämmelserna i denna paragraf gäller frågaendast i sådan begäranom
beriktigande eller genmäle har kommit tillom SR inom månadersom sex

efter sändningen det anmärkningenav program som avser.

Reklam och sponsring

29 §
fårSR inte sända reklam vederlag ellermot betalning.motprogram
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30§
villkorske desponsradefår sändninghinder 29 §Utan programavav

1-4.punkternanedan iangessom
delvis bekostatsellerheltsponsradeMed avprogram somavsesprogram

framställaeller medeller TVinom radioengageradnågon attinte ärsom
tillfallit SRsponsorbidraget harförutsättningunderaudiovisuella verk, att

påtagligt minskat.harförkostnaderSR:smedförteller programmetdirekt att
ellerSReller slutetskall i börjanSR oavsettprogrammet, annanomav
eller firma.ellerproducerat programmet, sponsoremas namnsponsornsange

eftersåväl föreskelämpligt kan detta programmet.finner detSROm som
skallMeddelandetfår iinte lämnassponsorskapMeddelanden pauser.om -

upplysaskallmeddelandetändamålet med attbeaktandemed varaattav
riskerardet intesådan utformning attsponsorskapet attpubliken ges enom -
Meddelan-reklamfinansierad radio.ireklarninslagsedvanligamedförväxlas

i övrigtskallåtföljas musik ochfår äveninteskall kortdet ges enavvarasom
utformning.neutral

verk-huvudsakliganågonfår inte sponsratProgrammet varsavvara
alkoholdryckertobaksvaror,försäljningtillverkning ellergällersamhet av

läkemedel.receptbelagdaeller
får huvudsak-inteochevenemangskaraktärskallProgrammet vara av

tillvända sighuvudsakligenellernyhetskommentarerellernyheterligen avse
år.12underbarn

offentlig tillställ-ellersammankomstallmänskallSändningen avse en
bedriverföretagsvensktSR elleranordnasdenna annatOmning. somav

åtagandeförinomske gent-sändningenrundradiosändning skall ettramen
ellerEBU mot-Radiounionen arrangemangetEuropeiska vara avemot -

Offenligländer.till fleradirektsändasochbetydelsesvarande programmet-
anordnasalltidskall docktillställning utgör av annansportevenemangettsom

rundradiosändning ochbedriverföretagsvenskteller varaSRän annat som
får inte utgörasintresse. Programmetinternationelltsvenskt eller avstörreav

under förut-anordnastillställningoffentligellersammankomstallmän somen
den.sänderSRsättning att

tillbidragstycket,andraenligtfråga sponsringdetOm, ärattutan om
engagerad inomnågon inte ärlämnatsfinansieringen programmet somavav

upplysningskallverk,audiovisuellaframställamedellereller TV omradio att
behöverSådan upplysningeller sluteti början programmet.detta lämnas av

svårighet eller deterhållas ärinte kanuppgiften utaninte lämnasdock om
for lyssnarna.betydelseskulle saknadenuppenbart att

förutsättningarEkonomiska

31§
verksamheten.förfogande forSR:smedel tillställerStaten

prioriteringardeekonomiska göratillgängligadenskall inomSR ramen
verksamheten.målen meduppfyllaförkrävs attsom

verksamhetenUtvecklingenrationellt.bedrivasskallVerksamheten av
produktivitet.förbättradocheffektivitettill ökadsyftaskall bl.a.
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32§
SR årligenskall före den 1 september till regeringen inge anslagsfram-en

ställning underlag för regeringens förslagsom till riksdagen året därpå.
Anslagsfranrställningen skall bl.a. innehålla redovisningar denav genom-förda verksamheten. Redovisningarna i anslagsframställningen skall visa hur

programföretagen uppfyller och har för avsikt uppfylla sina åtagandenatt en-ligt detta avtal och enligt de riktlinjer riksdagen fastställt försom program-företagens verksamhet.
Vidare skall ingå redovisningar SR:s planer för verksamheten.av Härvid

skall särskilt redovisas flerårig plan for insatser för funktionshindrade.en
När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolagatt till SRvara

skall SR jämte övriga delägare RIKAB förav även redovisningattsvara en
avseende RIKAB:s verksamhet bifogas anslagsframställningen.

Se l99292:l40 45 och 81-82.prop. s.

33§
fårSR från rundradiorörelsens resultatkonto i mån behov rekvireraav

medel avseende kostnader för mervärdesskatt vid köp programinsamlings-av
tjänster.

Regeringen fastställer preliminärt beloppett SR:s medelstilldelningav somhålls inne på rundradiokontot för detta ändamål. Utbetalning rekvireradeav
medel skall ske enligt utbetalningsreglersamma för övrig medels-som
tilldelning. Eventuella icke utnyttjade medel under kalenderår fårett dispo-

för verksamheten under påföljandeneras år. Eventuella högre rekvisitioner urdet innehållna beloppet betalas tillbaka kvittning årsnästagenom mot me-de lstilldelning.
34 §

SR skall tillsammans med SVT och UR anslå medel för RIKAB:s kost-
nader i proportion till storleken respektive programföretags medels-
tilldelning från rundradiorörelsens resultatkonto rundradiokontot. Detta kan
ske ägartillskott ellergenom sätt.annat

35 §
Sidoverksamheter till SR:s sändningsverksamhet skall täcka sina kost-

nader.

Avtalets upphörande m.m.

36 §
Om det finns skäl SR i väsentlig månanta att har brutit 6 § radiolagenmot

1966:755 eller detta fåravtal, påkallastaten utredning frågani ut-genom
redningsmän, vilka enligt lagenutses 1929:145 skiljemän. Om utred-om
ningen anledning till fårdet,ger sägastaten avtalet.upp

37§
Staten får, avtaletnär upphör, inlösa byggnader, inredning och utrustning

övriga inventariersamt och installationer, tillhör SR. Kan överens-som
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värde-skall bestämmasdettalösenbeloppet, treträffaskommelse avom
skiljemän.1929: 145lagenenligtringsmän, omutsessom

särskiltbestämmerföretag utantillmedverka statenskallSR att som
personalmedger,SRförhyrt.SR attlokalerdefårvederlag överta som

sådant företaganställning iövergåfår tillprogramverksamhetenanställd för
gälla.upphöravtalet attnärsenast

38§
frågoravtal i andra ändettatillämpningenellertolkningenTvist avom

skiljemannaförfarandeprograminnehållet, avgörs en-sådana rör genomsom
skiljemän.1929:145lagenligt om

39§
31med dentill ochgälleroch1993januarikraft den liträderavtalDetta

1996.december
utgång.avtalstidensår föreskall skeavtalet ettsenastUppsägning av

uppsägning.uteblivengången vidtvå årmedförlängsAvtalet
får varderaföranleder det,avtalsperiodenunderriksdagenbeslutOm ett av

avtal.i dettavillkorenändringförhandlingarpåkalla avomparten

bilaga.protokollsanteckningfogatsavtal har somdettaTill en

mellanutväxladeochupprättade parterna.två exemplaravtaldetta ärAv

denStockholmdenStockholm l

Radio ABSverigesFörregeringenFör
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Bilaga till avtal
mellan och SRstaten

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning till 8 §

Panema är överens utgångspunkten föratt nyttjandeom sändningskapa-av
citet skall SR möjlighetatt Svenskvara Rundradioges att AB köpaav ut-
sändnings-, programöverförings- och tilläggstjänster ligger inomsom ramen
för den uppgift SR har enligt detta innanavtal sådansom överkapacitet bjuds

till andra intressenterut se 199192: 140 46-48.prop. s.
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Avtal mellan och Sverigesstaten Utbildningsradio AB

Mellan och programföretagetstaten Sveriges Utbildningsradio AB nedan be-
nämnt UR har enligt 7 § radiolagen 1966:755 träffats följande avtal.

Allmänna bestämmelser

1 §
Detta avtal innehåller villkor för UR:s rätt sända radioprogramatt i rund-

radiosändning demutöver följer 6 och 18som §§ radiolagenav
1966:755.

2 §
UR:s uppgift bedrivaär verksamhetatt för rundradio inom utbildnings-

området står i allmänhetens tjänst publicsom service.
Verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till olikastaten,

intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället.

3 §
När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolagatt till URvara

skall UR jämte Sveriges Television AB SVT och Sveriges Radio AB SR
äga samtliga aktier i Radiotjänst i Kiruna AB RIKAB i relation till storleken
på respektive programföretags medelstilldelning från rundradiorörelsens
resultatkonto rundradiokontot.

UR har delägare till RIKAB försom RIKAB förattansvar räkningstatens
uppbär TV-avgifter och bedriver avgiftskontroll.

4 §
Utbildningsprogram skall produceras i första hand för sändning via mark-

sändare. Programverksamheten skall bedrivas inom utbildningsområdena
förskola, ungdomsskola, högskola och vuxenutbildning. Användarna skall

möjligheter framförages att synpunkter och önskemål programverksam-
heten. Denna skall främst inriktas förstärka, breddaatt och komplettera de
utbildningsinsatser görs andra inom desom nämndaav utbildnings-ovan
områdena.

5 §
UR skall sända ljudradio- och TV-program i rikssändningar i regio-samt

nala sändningar. UR skall också sända text-TV. UR skall sända sina utbild-
ningsprogram i SVT:s och SR:s kanaler.
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6 §
och pla-fördelningeller SRSVTochuppstår URmellanoenighet omOm

lagenenligtskiljenämndfråganskall avgörassändningstidcering av enav
skiljemän.1451929: om

7 §
från SvenskutsändningstjänsterSR köpaochSVTsamråd medskall iUR

Rundradio AB.
anskaffas.skallutsändningstjänsterhurURövrigt m.m.I avgör

organisationUR:s

8 §
organisa-avseendefastställtriksdagenriktlinjerdebeaktaskallUR som

produktion,regionalkanalstruktur,indelning,regionalarbetsordning,tion,
SVTochURmellansändningstidfördelningutomstående ochanlitande avav

329.rskr.KrU28,199192:140,SR. seeller prop.

§9
indelningregionalUR§ bestämmer av8följervad omUtöver avsom

organisationen.

10§
skallprogramproduktionenmedverkanutomståendesOmfattningen av

och jämn.högvara

sändningarnaInnehållet i

11§
genomslags-särskildatelevisionensochljudradionstillhänsynskallUR ta

sänd-förtidenutformningoch samtämnengällerdetkraft när progrannnens
ning programmen.av

l2§
högkännetecknasprograrnutbudmångsidigt averbjuda somskallUR ett

kvalitet.
inomuppgiftersärskildaUR:sbeaktandemedskall avProgrammen

mångsidighetochtillgänglighetså deutformasutbildningsområdet att genom
hosoch intressenutbildningsbehovolikatillgodoseromfattningskäligi

mån till-görligiskallÄven intressenmindrebefolkning. grupperslandets
möjlighethar attbefolkningen sedeldåtidpunktervid stor avgodoses en

höraeller programmen.
främjas.skallprograminnehålletFörnyelse av tillhandahållasskallspråketsvenskautbudmångsidigt programEtt av

iförekommaskallupphovsmänsvenskaverkochartistersvenskaoch av
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UR:s sändningar i den omfattning förenligär med UR:s särskildasom upp-gift.
Se 199192:140, 53-60prop. och KrU28, 20-31.s. s.

13§
UR skall i sin programverksamhet särskild hänsynta till olika grupper avfunktionshindrade till språkligasamt och etniska minoriteter.

l4§
I fråga och för funktionshindradeom program om verksamhet påsamt in-

vandrar- och minoritetsspråk får SVT, SR och UR sins emellan fördela an-för olika slagssvaret insatser.
SVT:s, SR:s och UR:s samlade för dessa två områdenresurser under ett

verksamhetsår, uttryckt i fast prisläge, skall dock for respektive område minst
oförändrade i jämförelse medvara verksamhetsåret 1992.

Eventuella överenskommelser mellan SVT, SR och UR i fråga om an-svarsfördelningen för och för funktionshindradeprogram om verksam-samt
het på invandrar- och minoritetsspråk skall tillställas Radionämnden.

15 §
UR skall till språkvårdsfrågoratt beaktas ise prograrnverksamheten.

16§
UR skall före sändning såav program omständigheternanoggrant som

medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
Ärnnesval och framställning skall sikteta vad är väsentligt.som

17§
Den enskildes privatliv skall respekteras i programverksamheten inteom
oavvisligt allmäntett intresse kräver annat.

l8§
UR skall skyndsamt tillställa Radionämnden det material nämndensom

sig behöva för sin granskningsverksamhet.anser

19§
åliggerDet UR iatt lämpligt redogörasättprogram för beslut avRadionämnden enligt vilket bolaget har brutit bestämmelserna imot 6 § radio-

lagen 1966:755 eller detta avtal. Om Radionämndens beslut URattavserhar avslagit begäran beriktigande, skall bolageten om redogöra för nämndens
slutsatser och skälen för dessa.
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beriktigandeochGenmäle

20§
påkallat.dettasakuppgift ärfelaktig närberiktigaskallUR

till-beredaspåstående skallanspråk bemötabefogat etthar attDen som
genmäle.fälle till

21§
Harskyndsamt.behandlasskallgenmäleberiktigande ellerBegäran om

i 23fallför vissasåsomskall UR, närmareskriftligengjorts angesbegäran
Radionämnden.underrätta

22§
så detsändasberiktigande snartskallberiktigande, ettBifalls begäran om

sammanhang.naturligtpublikenforiskekan ett
ikan skeså detsändasgenmäleskall snartgenmäle, ettBifalls begäran om

detkaraktärlikartadeller somsomanslutning tillieller sammaprogram av
anmärkningen avser.

23§
URavslagitshargenmäleellerberiktigande avbegäranskriftligOm omen

förförutsättningarna attberördedentillinformationlänmadels omskall UR
ärendet,handläggningUR:sellerbeslutanmäla UR:s avRadionänmdenhos

skall inne-avslagbeslutEttbeslut.sittRadionänmden omunderrättadels om
Radionämnden be-tillUnderrättelsetill avslaget.skälenuppgifterhålla om
sakennågon rör.gjortsbegäranendast somdock göras avhöver om

sådan begäranfrågaiendastparagraf gälleri denna omBestämmelserna
månaderinomtill URkommit inhargenmäle sexellerberiktigande somom

anmärkningendet avser.sändningenefter somprogramav

sponsringochReklam

§24
betalning.ellervederlag motreklamfår sändainte mot programUR

25§

sponsradefår sändainteUR program.
bekostatsdelvisellerhelt avsponsradeMed somprogramavsesprogram

framställamedellerTVeller attradioinomengageradintenågon ärsom
tillfallit URharsponsorbidragetförutsättningunder attverk,audiovisuella

minskat.harpåtagligtförkostnader programmetUR:smedförtellerdirekt att
tillbidragstycket,andraenligtsponsringfrågadet ärOm, att omutan

engagerad inomintenågon ärlämnats somfinansieringen programmet avav
upplysningskallverk,audiovisuellaframställa ommedellerTVeller attradio

behöverupplysningSådanslutet programmet.ellerbörjanilämnasdetta av
detsvårighet eller ärerhållasinte kanuppgiften utanlämnasdock inte om

lyssnarna.ellerfor tittarnabetydelsesaknaskulledenuppenbart att
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Ekonomiska förutsättningar

26§
Staten ställer medel till UR:s förfogande för verksamheten.
UR skall inom den tillgängliga ekonomiska de prioriteringargöraramen

krävs för målenuppfylla med verksamheten.attsom
Verksamheten skall bedrivas rationellt. Utvecklingen verksamhetenav

skall bl.a. syfta till ökad effektivitet och förbättrad produktivitet.

27§
årligenUR skall före den l september till regeringen inge anslagsfram-en

ställning underlag för regeringens förslag till åretriksdagen därpå.som
Anslagsframställningen skall bl.a. innehålla redovisningar denav genom-

förda verksamheten. Redovisningarna i anslagsframställningen skall visa hur
programföretagen uppfyller och har för avsikt uppfylla åtagandensinaatt en-
ligt detta avtal och enligt de riktlinjer riksdagen fastställt försom program-
företagens verksamhet.

Vidare ingåskall redovisningar UR:s planer för verksamheten. Härvidav
skall särskilt flerårigredovisas förplan insatser för funktionshindrade.en

När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolag till URatt vara
skall UR jämte övriga delägare RIKAB för redovisningävenattav svara en
avseende RlKABzs verksamhet bifogas anslagsframställningen.

Se l99292:140 45 och 81-82.prop. s.

28§
får frånUR rundradiorörelsens resultatkonto måni behov rekvireraav

medel avseende kostnader för mervärdesskatt vid köp programinsarnlings-av
tjänster.

Regeringen fastställer preliminärt belopp UR:s medelstilldelningett av som
hålls inne rundradiokontot för ändamål.detta Utbetalning rekvireradeav
medel skall ske enligt utbetalningsregler för övrig medelstilldel-samma som
ning. Eventuella icke utnyttjade medel under kalenderår får disponeras förett
verksamheten påföljandeunder år. Eventuella högre rekvisitioner det inne-ur
hållna beloppet betalas tillbaka kvittning års medelstilldel-nästamotgenom
ning.

29§
UR skall tillsammans med SVT anslåoch UR medel för RIKAB:s kost-

nader i tillproportion storleken respektive programforetags medelstilldel-
frånning rundradiorörelsens resultatkonto rundradiokontot. Detta kan ske

ägartillskott eller sätt.genom annat

30§
Sidoverksamheter till UR:s sändningsverksamhet skall täcka sina kost-

nader.
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Avtalets upphörande m.m.

3l§

mån 6i väsentlig har brutit § radiolagenfinns skäl UROm det motattanta
fråganfår påkalla utredning i1966:755 eller detta avtal, ut-staten genom

skiljemän. Om utred-enligt lagen 1929: 145redningsmän, vilka utses om
får avtalet.anledning till det,ningen sägastaten uppger

32§

inredning och utrustningfår, byggnader,avtalet upphör, inlösaStaten när
installationer, tillhör UR. Kaninventarier och överens-övrigasamt som

bestämmas värde-lösenbeloppet, skall dettaträffaskommelse treavom
1929:145 skiljemän.enligt lagenringsmän, utses omsom

särskiltbestämmerföretagmedverka tillUR skall staten utanatt som
personalforhyrt. UR medger,får URde lokalervederlag attöverta an-som

sådantfår övergå anställning i företagtillprogramverksamhetenförställd
gälla.avtalet upphörnär attsenast

33§
frågorandraavtal itillämpningen detta äntolkningen ellerTvist avom

skiljemannaforfarandeprograminnehållet,sådana avgörsrör en-genomsom
skiljemän.1929:145ligt lagen om

34§

med den 31och gäller till ochjanuari 1993i kraft den 1avtal träderDetta
1996.december

utgång.år före avtalstidensskall skeUppsägning avtalet senast ettav
gången uppsägning.två vid uteblivenförlängs medAvtalet

får varderaföranleder det,avtalsperiodenriksdagen underbeslutOm ett av
i detta avtal.villkorenpåkalla ändringförhandlingarparten avom

mellanoch utväxladetvå upprättadeexemplaravtal parterna.dettaAv är

Stockholm dendenStockholm

Utbildningsradio ABSverigesFörregeringenFör

522



Bilaga 6

BILDNINGSDEPÅRTEMENTET regeringsbesluttillBilaga
23;1991-11-07, nr

TelevisionNordiskoch ABmellanAvtal staten

Inledning

för avtalets in-Såsom förutsättningargrundläggandeA.
gående antecknas

för staten:

är denNordisk Televisionför ABbolagsordningen somatt
framgår bilaga 1,av

såsom Patricia,huvudägare harTelevision ABNordisk ABatt
rösterna,och 30,6aktierna procentmed 25,4 procent avav

ömsesidigt, med 19 procentFörsäkringsbolaget SPP av
rösterna, Agro,Investment ABoch 2,3aktierna procent av

och rösterna,7,63aktierna procentmed 6,33 procent avav
aktierna ochmed 6,34EkonomiLantbrukarnas AB procent av

Slakteriförbundet FöreningEkonomiskrösterna,7,64 procent
aktierna och 7,63 rösterna,6,33 procentmed procent avav

och6,6 aktiernaKultur medBokförlaget procentNatur av
KinnevikIndustriförvaltningsrösterna8 ABsamtprocent av

rösterna.och 36,2aktiernamed 30 procentprocent avav

Televisiontill Nordisk iangivna huvudägare ABatt ovan
skrivelse åtagit sig verka förtill regeringen att att

låta bygga sändarnätetTelevision kommerNordisk att utAB
att uppnå hushållstäckning enligt nedan angivnaför en

åtagande, eller kommerde inte träffat träffaattatt
påverkar den rösträtt,överenskommelser ägare har isom som

aktieinnehav de ävensitt i övrigtkraft harattsamtav
åtagit för avtaletverka uppfylls ochsig deatt att att
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2

förgrunder regering-antecknashärförutsättningar somsom
mån, påväsentligiförändrasinteingående avtaletavens

framgår 2.bilagasätt avsom

Television AB:Nordiskför

förslagframläggakommerriksdagen attförregeringenatt
tillerlägga staten.skallbolagetkoncessionsavgiftdenom

innehåll.följandehuvudsakha iFörslaget avses

rörligbestå ochfastskallKoncessionsavgiften enav en
kalender-kr.milj.utgör 50avgiftendel. perfastaDen

på degrundvalberäknasskallavgiftenår. avrörligaDen
sändaförerhåller vederlag attbolagetintäkter somsom
över-intäkterde20 %utgöraskall somavDenannonser.

intäkter%40milj.kr.,000 sominte 1750 avstiger men
%och 50milj.kr.0002inte av000överstiger 1 men

räknatalltmilj.kr.,2 000överstiger perintäkter som
förbeloppsgränsernaochavgiftenkalenderår. fastaDen

tidenår skall föroch1992avgiftenrörligaden avser
iförändringartillmed hänsynår justeras1992efter

penningvärdet.

betalninglikställasskallbolaget somtillintäktMed
förhållandensådana attunderbolagetäntillsker annan

sändaförvederlag attsigstår rördetklart attdet om
enligtskall skeintäkternaPeriodiseringen avannonser.

grunder.bokföringsmässiga

tolftedel senastmederläggasskallavgiftenfasta enDen
erläggsmånad. avgiftenrörligavarje Deniden sista

kalenderår avgiftenåret efter detden 31 somsenast mars

avser .

programföretagellerTelevision AB annat somSverigesOm
rikstäckandebedriverandramedsamverkaneller iensamt

524



Büaga 6

tillståndfårmarksändarnäti atttelevisionssändningar
någon koncessionsavgiftskallvederlagreklamsända mot

utgå.längreinte

antecknasVidare att:B.

åtar sigTelevisionNordisk AB

medverka tillverksamhetenorganiserasättet attatt genom
fristående programindustri,uppbyggnaden av en

vecka40 timmarbörjan sändamarksändningarnasvid peratt
tillprogramverksamhetenbyggasuccessivtsedan utför att

därefternivå Avsikten ärnedan.i 6 att§den angessom
öka sändnings-ochprogramambitionenstärkaytterligare

tiden,

låtautgångsläget 40producera minst procentredan i avatt
produktionsföretaghospunkt6 5.aide §avsesprogram som

Stockholms län,utanförär verksammasom

medMalmö 15omgående regionalt ietablera centrumettatt
reguljärakapacitet fördär byggaochmedarbetare upp

Utgångspunkten kvalificerad nyhets-ärdirektsändningar. en
för speglaskapasDärutöver attredaktion. sam-resurser

Sverige,i södraoch kulturhälle

omgående Malmö för bevakningEG-redaktion ietablerat ena
Europa nyhetsdokumentärernyhetsinslag,det genomnyaav

nyhetsmagasin,och

Göteborgkvalificerad nyhetsredaktion ietableraatt somen
resursnivånåpå års tekniskredaktionell ochskasikt3 en

Malmö,den imotsvararsom
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efter detGöteborgtillsportredaktionlokalisera en
imedlemskap EBU,erhållitTelevision ABNordisk

Norrlandinyhetsredaktion somkvalificeradetableraatt en
resursnivåtekniskochredaktionellnåårspå skasikt en5

Malmö,idenmotsvararsom

löpandetecknanyhetsbevakningenregionaladenföratt
storstads-utanförproduktionsbolag20minstmedkontrakt

regionerna,

filmpolitikensvenskadenöversynvidmedverka avenatt
bolagetinnebär attlösningtillmedverka somenattsamt

på ivillkorfilmproduktionen somsvenskatill denbidrar
ochförgälla enkommer att varvadprincip motsvarar som

Television AB,Sverigesikanalernaav

förhandling villkorderegeringen sommed omiträdaatt
ellerkrigikommerSverigesändningarnaförgälla omskall

förhållanden samt,utomordentligaliknandeellerkrigsfara

marksändarenätöver ettsina avlåta sända ut programatt
föranvändssändarnätmed detsamordnat somteknisktärsom

ochsändningarTelevisions somSverigesdistribution av
sådanskallUtbyggnadstakten varaplan.enligtbyggs ut en

kanbefolkning taSverigesandelarföljandeungefär avatt
tidpunkter,olikavidfrån marksändareemot programmen

månader70 %inleds,då sändningarna sex%50nämligen
månader därefter samttolvytterligare%98därefter,

skallUtbyggnadstaktenårutgången 1997.före99,8 % av
uppfyllerTeleverketvilkenitaktdenhögstdock motsvara

förutsättningUndersändningsnätet.förutbyggnadsplansin
sändsgiltighetstid utavtaletshelaunderatt programmen

dBW i44lägstsignalstyrkamedsatellit caavöver enen
sänd-fr.o.m.Television ABNordiskattSverigehela samt

områdendeinombosattaerbjuderbörjan personerningarnas
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nåskommerinteenligt utbyggnadsplanen attSverigei som
från förvärva satellit-marksändareutsändningarna attav

000pris 1 kr,mottagningsutrustning för motsvararett som
årligen 1993 med föränd-januarimed början den 1justerat

föregående år,ringen eller,underkonsumentprisindex omav
från satellit Tele-änsänderNordisk Television AB annan

sådankonsumentpris förför gällande50X, procent av
endast 98 % Sverigesemellertidbehöverutrustning, ca av

från marksändare vidbefolkning kunna ta emot programmen
årutgången 1997.av

enligtNordisk Television har 7 och 17Mellan och ABstaten
träffats följande avtal.1966:755radiolagen§§

Allmänt

1 S

sådanaavtal rundradiosändningar tele-Detta avser av
Television bedrivervisionsprogram Nordisk medABsom

tillstånd. innehållerregeringens Avtalet villkor för

sändningsrätten utöver de följer föreskrifterna 6isom av
radiolagen 1966:755.och 8 15 §§-
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soonsrinaReklam, m.m.

2§

sändaannonstidfår underendastTelevision ABNordisk
betalning.och motvederlag programreklam mot

3 §

på defår sponsradesända programTelevision ABNordisk
styckena.femtetredjeivillkor anges -som

ellerheltett somprogramsponsrat avsesMed programett
engagerad inomnågon ärintebekostatsdelvis har somav

audiovisu-framställamedeller atttelevisionellerradio
träffatharTelevision ABNordiskvilkenmedochverkella

härom.avtal

slutetellerbörjaniskall pro-avTelevision ABNordisk
firma.ellereller sponsorernas namngrammet sponsornsange

skedettakanlämpligtdetfinnerTelevision ABNordiskOm
sponsorskapMeddelandensåväl efter programmet. omföre som

detdärgång i sportprogram,också ifår lämnas pauseren
iieller somprogramlängre pauserförekommer pauser,

publi-förmedellerföreställningar pauserevenemangavser
skeochkortaskallSådana meddelanden genomvaraken.

sponsorskapetangivandetVidStillbild.användande avav
förtypiskärMusikanvändas.logotypefår somsponsorns

får användas.intetillknuteneller sponsornannars

någon huvudsak-får sponsratinte varsavProgrammet vara
försäljningellertillverkninggällerverksamhet avliga

läkemedel.receptbelagdaelleralkoholdryckertobaksvaror,
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får nyheter ellerhuvudsakligeninteProgrammet avse ny-
tillvända sig barnhetskommentarer huvudsakligeneller

år.under 12

Programverksamheten

mångsidigtTelevision skall sändaNordisk AB ett programut-
såProgramutbudet skall utformasbud god kvalitet. attav

skiftande behov ochdet i skälig omfattning tillgodoser
så åtbefolkning ochintressen hos landets att utrymme ges

mångfald åsikter meningsriktningar. Sänd-olika ochen av
innehålla såväl nyhetsprogram och informa-ningarna skall

underhållningsprogram och TV-dramatik.tiva program som
Möjligheten bli ytterligare kanal för opinionsbild-att en

slåbl.a. vaktning skall tillvara denatttas genom om
åsiktsbildningen.fria skall kunskaper ochProgrammen ge

förmedla erfarenheter och skänka god under-upplevelser,
hållning.

på språketrikt utbud svenska skall utgöraEtt programav
minst hälften programutbudet. Verk svenska upphovsmänav av

omfattning förekommaskall i betydande i sändningarna.

Händelser och skeenden olika delar landet skalli av spe-
glas i programmen.

Utländska olikaskall spegla kulturkretsar, inomprogram
och utom Europa.

Nordisk Television skall hänsyn till televisionensAB ta
särskilda genomslagskraft detnär gäller ämnenprogrammens
och utformning tiden för sändningsamt av programmen.
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8

5 §

Tele-Nordiskförskyldighetinnebär4i §Bestämmelserna
bl.a.vision attAB

händelserbelysaochdessakommenteranyheter,förmedla1.
informationallsidiga somdendärvidochskeendenoch ge

orienterade.förbehöver att varamedborgarna

kulturfrågor.ochsamhälls-idebatttillstimulera2.

harföretagochorganisationer sommyndigheter,granska3.
verk-speglamedborgarna samtpå rörbeslutinflytande som

sådanainomsamheten organ.

upplevelserförmedlamöjligheter attmedietsutveckla4.
fantasin.stimuleraoch

6 §

frånårtvåpå sänd-uppbyggnadsperiodsuccessivEfter en
sinauppfyllaTelevision ABNordiskskallbörjanningarnas

attoch S4 §§enligtskyldigheter genom

S0 timmarminstgenomsnitti perundersända1. program
kalenderår.undervecka ett

bestårhuvudsakligensända avdagligen2. somprogram
året högsäsongutgörmånaderde nioUndernyheter. somav

10 timmarunderstigaejdessa perförtidenskall program

vecka.

år.under 12barnavsedda försändadagligen3. program
året skallhögsäsongmånader utgörnioUnder de somav

vecka.timmarunderstiga 5ejtiden för dessa perprogram
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svenska ellerskallövervägande del varaEn programmenav
nordiska.

utgörsåret timmarsända minst 404. under som avprogram
TV-dramatik.nordisksvensk eller

under ipunkt 2,underutöver5. genom-avsesprogram som
antingensändaveckatimmarsnitt minst 15 program somper

frånpå Tele-Nordiskbeställningproduceratsa.
fristående produktionsföretag ellervision AB av

består biograf-haftfilmer harsvenskab. somav
åren ellerfemunder depremiär senaste

består har färdig-svenska kortfilmer somavc.
årenfem ellerdeunderställts senaste

TelevisionNordiskinom AB.produceratsd.

paragraf inräknasi dennasändningstiderdeI avsessom
Nordisk Television säntrepriser ABinte somprogramav

månad sändningstillfälletaktuellaföre detänsenare en
testbild, eller still-heller sändningaroch textinte av

eller ljud.bilder, med utan

7 §

påTelevision begäranskall Nordisknödsituationer ABI av
meddelandesärskild ersättning sändamyndighetstatlig utan

vikt för allmänheten.ärsom av
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8 §

programverksam-irespekterasskallprivatlivenskildesDen
kräver annat.intresseallmäntoavvisligtinte ettheten om

9 §

sakuppgiftfelaktigberiktigaskallTelevision ABNordisk
påkallat.ärnär detta

påståendepåanspråk bemöta ettattbefogatharDen som
genmäle.tilltillfälleberedasskall

10 §

skynd-behandlasskallgenmäleochberiktigandeBegäran om
samt .

11 §

beriktigandeskallberiktigande, ettbegäranBifalls om
naturligtpublikenföriså skekan ettdetsändas snart

sammanhang.

såsändasgenmäleskallgenmäle, ettbegäranBifalls om
tillanslutningeller i avi programskekandetsnart

anmärkningendetkaraktärlikartadeller somsomsamma

avser.

12 §

radionämndenunderrättaskallTelevision genastABNordisk
genmäle har fram-ellerberiktigandebegäran somomom

denTelevisionNordisk ABhosskriftligenställts somav
Televisiontill Nordisk ABinkommitharochsaken rör som

532



Büaga 6

ll

månader efter detsändningeninom programsex av som an-
märkningen avser.

Television med anledningNordisk beslut begäranAB:s av en
stycket skall tillställasi första radio-genastsom avses

Nordisk avslagit begäran,Television skallnämnden. ABHar
innehålla uppgifter skälen till detta.beslutet om

13 §

Television skall skyndsamt tillställaNordisk radio-AB

material nämndennämnden det sig behöva för sinsom anser
granskningsverksamhet.

14 §

påNordisk Television skall i lämpligtAB sättprogram
beslut radionämnden, enligtredogöra för vilket före-av

överträtt bestämmelserna radiolagenhar i eller itaget
detta radionämndens beslutavtal. Om Nordiskattavser
Television har avslagit begäran beriktigande,AB en om
skall Nordisk Television redogöra för nämndensAB slut-

föroch skälen dessa.satser

15 §

åvilarriksdagen skulle beslutaOm de uppgifteratt som
radionämnden i stället skall fullgöras myndighetav annan
skall vad i detta avtal sägs radionämnden i ställetsom om
gälla den myndigheten.nya

Sändningarnas början

16 §

påbörjas utgångenSändningarna skall före februari 1992.av
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Avtalstid m.m.

17 §

1998.utgången februaritillgällerAvtalet av

två år avtals-föreskeskall senastavtaletUppsägning av
gångenåtår vidmedförlängsutgång. treAvtalettidens

uppsägning.utebliven

18 §

verksamhetTelevision AB:sNordiskförförutsättningarnaOm
mån,väsentlig t.ex.i genomförändrasavtaldettaenligt

påskalltelevision, statenpå ireklamskattinförande av
förhandlingarmedverka iTelevision ABNordiskbegäran av

avtal.i dettavillkorenom

19 §

iTelevision ABNordiskskäl attantaattregeringenFinner
ellerradiolagenibestämmelsernamån brutit motväsentlig

förförutsättningargrundläggandedeelleravtal, attdetta
inled-iantecknatsdelingående för statensavtalets som

och ärmån förändrats, parterna oenseväsentliginingen
skrift-förutsättning att statenfår understatenhärom, -

Nordisk förekommandeieller,Television ABanmodatligen
rättel-vidtahuvudägare, attTelevision AB:sNordiskfall

för-ellerfortsattförhindraåtgärder för attvidtase,
fallåtgärder varjeiandraeller deavtalsbrott somnyade

åtgärdersådana vidtagitsejochmå erforderligt attanses
genomfrågan skilje-påkalla iutredningtidskäliginom -

hand-derasoch förskiljemännenutseendeFörmän. av
1929:145gäller lagensakenavgörande omochläggning av
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anledningskiljemän. avgörandeskiljemännensOm tillger
det, eller väsentligär över-attparterna enom ense om
trädelse eller förändring förutsättningarnaväsentlig av

får.statenföreligger, avtalet.säga upp

20 §

fårNordisk Television säga avtalet till omedelbartAB upp
upphörande de grundläggande förutsättningar för avtaletsom
ingående bolagets delför antecknats i inledningen isom

månväsentlig förändrats.

Till detta avtal har fogats bolagsordningen för Nordisk
frånTelevision bilaga skrivelse1, huvudägarnaAB som som

bilaga vissa protokollsanteckningar2 bilaga 3.samt som

tvådetta exemplaravtal är upprättadeAv och utväxlade
mellan parterna.

För Förregeringen Nordisk Television AB
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Büum 7

JLTURDEPARTEMENTET REGERINGSBESLUT
Datum Dnr
1993-12-16 Ku934121Me

Sverigefinska Riksförbundet
Bellmansgatan 15 nb
118 47 STOCKHOLM

tillståndAnsökan till rundradiosändningom av
finländska televisionsprogram

Sverigefinska Riksförbundet anhållithar förnyatom
tillstånd bedriva vidaresändning finländskaatt av
televisionsprogram i rundradiosändning över
Storstockholmsomrádet.

Regeringen Sverigefinskameddelar Riksförbundet
tillstånd enligt lagen rundradiosändning1986:3 om

finländska televisionsprogram ändrad senastav
tiden1993:378 under januariden 1 den 31att -

bedrivadecember rundradiosändning1994 av
televisionsprogram.

tillståndet följandegäller villkor.För

sändningen i1. får användasFör sändare Nackaen
räckviddmed 2-sändaren där deTV samtsamma som

slavsändare mottagning inombehövs för godsom
huvudsändarens täckningsområde.

sändningen2. iskall ske kanal.en

sändningen3. skall bestå vidaresändningav av
samtidigt tidsänds korteller dess-program som
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förinnan i Finlandhar med stöd tillståndsänts av
Finlands regering.från

4.1 Reklam vederlag och betalningmot motprogram
annonstid.får endast sändas under Med reklam avses

radioprogram främjaett är avsett attsom en
näringsidkares avsättning tjänstav en vara, en

nyttighet. annonstideller någon Medannan avses
sändningstid inleds särskildoch avslutassom av en
ljud- bildsignaturoch markerar denattsom som

angivna tiden isänder under den huvudsak dettagör
på uppdrag andra.av

annonstid4.2 sänds under skall detAv en annons som
intresse sändningeniframgå sker.vems

betalning4.3 sänds ellerI mot annatannonser som
intevederlag får det uppträda spelarpersoner som

i radioprogramframträdande roll huvudsak-en som
ligen handlar nyheter eller nyhetskommentarer.om

annonstidmed reklam sänds under4.4 En somannons
inte till fånga uppmärksamhetenfår syfta hosatt

barn under 12 år.

annonstidmed reklam sänds under4.5 I annonser som
inte figurerfår det uppträda ellerpersoner som

i televisionsprogramframträdande rollspelar en som
huvudsakligen sig tillvänder barn under 12 är.

sändningstiden tiodygn får högst4.6 procentAv per
annonstid.under andel beräknasDennaannonseravse

särskilt tidenför mellan kl. 18.00 och 24.00.

sändningstid timme mellan hela4.7 Inom av enen
förekomma under högst åttaklockslag får annonser

i tio minuter.minuter undantagsfall,eller, rena

vid givet tillfälle inteAnnonstiden får4.8 ett
understiga minut, sändningstidensedan för denen
särskilda signaturen frånräknats.har
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4.9 under annonstidAnnonser skall insättas mellan
med reklamAnnonser får intedockprogrammen.

förekomma under annonstiden omedelbart före eller
efter huvudsakligenett sigvänder tillprogram som
barn under 12 ar.

4.10 får dockAnnonser avbryta deett program, om
insätts

i i där detsportprogram, förekommera. pauser
längre ieller ipauser, pauser program som avser
föreställningar eller med förevenemang pauser
publiken,

b. mellan idelar består olikaprogram, som av
avslutade delar varjeoch där del föregås ellersom
följs minst minuter;20av annonser varar annonser
med intereklam får dock förekomma under annonstiden
omedelbart före eller efter del programmeten av som
huvudsakligen sigvänder till barn under 12 ár.

4.11 föreskrivsVad i inte4.1-4.10 gällersom
liknandeoch imeddelanden sökbar text-TV.annonser

Pa regeringens vägnar

Birgit Friggebo

Louise Bonbeck

Kopia till

Svensk RundradioTERACOM AB
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
TV4 AB
Svenska Kabel-TV AB
Trafikministeriet, Helsingfors

Yleisradio HelsingforsAb,Oy
HelsingforsMTV Oy,
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