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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Med stöd regeringens bemyndigande den 28av september 1995 förordnade-
chefen för Kulturdepartementet den 31 oktober 1995 följande tillpersoner
ledamöter i kommittén KU 1995:04 lokal- och närradio, nämligenom
riksdagsledamöterna Kurt Ove Johansson ordförande, Peter Eriksson, Ola
Karlsson, Agneta Ringman, Kenneth Kvist kvalitetsrevisom Helenasamt
Höij, frilansskribenten Ingrid Petersson, f.d. riksdagsledamoten Olle
Wästberg och politiskt sakkunnige Philip Johnsson. Samma dag förordnades

i kommittén departementssekreterarenexpertersom Carina Johnsson,
hovrättsassessorn Lena Hjelmtorp, verksjuristen Peter Schierbeck och
avdelningsdirektören Eva Tetzell.

Till sekreterare i kommittén förordnades fr.o.m. den 15 januari 1996
hovrättsassessorn Ulf Törnblom.

Genom beslut den 19 april 1996 entledigades departementssekreteraren
Carina Johnsson och förordnades departementssekreteraren Eva Lindhé.

Genom beslut den 13 maj 1996 entledigades f.d. riksdagsledamoten Olle
Wästberg och förordnades riksdagsledamoten Birgit Friggebo.

Kommittén slutför sitt uppdrag dir 1995: 123nu överlämnaattgenom ett
betänkande benämnt Den lokala radion. Till betänkandet fogatär reservationer
och särskilda yttranden.

Stockholm i november 1996

Kurt Ove Johansson

Peter Eriksson Helena Höij Birgit F riggebo

Philip Johnsson Ola Karlsson Kenneth Kvist

Ingrid Petersson Agneta Ringman

Ulf Törnblom
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Sammanfattnin g

Direktiv

Kommittén har haft till uppdrag lägga fram förslagatt ändrade regler förom
lokala ljudradiosändningar. Enligt direktiven skall de reglerna förbättranya
möjligheten förverkliga de ursprungligaatt intentionerna i fråga lokal-om
radions mångfald och lokala förankring möjliggöra närradionsamt utveck-att
las till livskraftig radio med lokal anknytning och demokratisken förankring.

Kommittén har inlett sitt arbete med kartläggning förhållandena ien av
lokalradion. Kommittén har också analyserat förhållanden och regler i andra
länder. Särskilt har kommitténs arbete inriktats överväga regleratt vadnya
gäller tillståndsgivning, ägande och programinnehåll.

Även för närradion har arbetet inletts med kartläggning de nuvarandeen av
förhållandena. Enligt direktiven skall kommitténs förslag syfta till lokalen
demokratisk radio i form livskraftigär och samtidigt tillvarataren som före-
ningslivets intresse. I uppdraget har ingåttäven finna enkelt och effek-att ett
tivt administrativt förfarande för fastställa närradionsatt sändningstider och
för behandla avgiftsärenden.att

frågaEn kommittén haft särskildägna uppmärksamhetsom att i vilkenär
omfattning regler kan tillämpas för redan meddeladenya tillstånd och vid vil-
ken tidpunkt det möjligtär införa de reglerna.att nya

Lokalradion

Nuläge

De faktiska förhållanden kommittén kunnat iakttaga vid kartläggningensom
lokalradion avviker inte på något väsentligtav frånsätt vad beskrivitssom

problem i direktiven och i Konstitutionsutskottetssom betänkande 1994/95
KU25. Till övervägande del de lokalaär stationema starkt beroende ellerav
del centrala gramnätverk. Omkring hälftenav tillståndshavamapro förmed-av
lar rikssändningar med i bästa fall smärre regionala eller lokala fönster. Pro-
gramutbudet i lokalradion består till mindre del med lokal in-en av program

Ägandetriktning. koncentrerat.är I kontrollerarnätenett starkpar ägareav en
i realiteten alla tillståndsbolagen och i ytterligare dominerarnätett starkpar en
ägare ägarandelar i många tillståndsbolagen.genom av

Sammantaget kan detsägas är mycket litenatt del tillståndshavamaen av
verkar under förhållanden i alla delarsom sammanfaller med tankarnasom

bakom reformen.
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programmaterialanvändning gemensamtökadTendensen avmot en
centralaägamätverkendetvåutnyttjar sammaexempel storabestår. Till avnu

successivt. DeägandetikoncentrationenSamtidigt ökarprogrammaterial.
ellerbolagnärståendeolika övertari de nätenägarbolagen genomstarka

direktaOm över-tillståndshavarbolagen.iandelarallt störreprivatpersoner
etableraderedanderegelmässigtköparnatillhörtillstånd ägerlåtelser rumav

ägargruppema.

tillstånds-nuvarandeefterunder ochlagstiftningenförändraMöjligheterna att
period

lag-egenskapikanStatentillstånd.vilar avlokalradio ettsändaRätten att
verksamhet.tillståndshavamasförförutsättningarnaändralagstiftare genom
verkningar,ochomfattningberoendeemellertid,kanNormgivningen
principiellalagstiftarensbegränsarrättsreglermedkonfliktikomma som

debl.a.regler utgörsDessaintressetenskilda avdetskyddarochsuveränitet
ochkonventionerinternationellainförlivade avmedgrundlagarnanationella

finnslagstiftningsåtgärdergenomgripandealltförVidEG-rätten.iprinciper
vidtalanförtillståndshavarnaersättningsskyldigblirrisk omstatenatten

svår förutse.domstolsprövning är atteventuellUtgångendomstol. enav
mellanvägning statensbestämshandlingsutrymme engenomLagstiftarens

ochställningbibehållenintresseenskildesoch denändringar avintresse av
kom-förgrundtillliggerintresseavvägningsådanregler. Enoförändrade

tid-vilkenvidochmöjligaförändringar ärvilkabedömning sommitténs av
genomföras.kanförändringarnapunkt

till-styrkasådanhar attenskilda intressetdetfunnithar enKommittén att
underförändringarskyddrättsligtgrad mothögåtnjuterståndshavarna aven

förelagändringargenomföramöjlighetStatenstillståndsperiod. attlöpande
därför begrän-tillstånden löper ärnuvarande utde2001år närutgången av

sad.
nuvarande ägar-deneftersomuteslutnaÄndringar ägandegäller ärvad

Endessa.tillämpningenochreglergällandeefter avharbilden anpassats
de ikonsekvenserdrastiska attfå sådanaskullereglernaskärpning av

tillstånd.återkallelsemedjämställapraktiken skulle avattvara
förreglersärskildaochtillståndsgivningförmodellInförandet nyenav

perspektivlegalttillståndsperiod ärlöpandeunder urentillståndshavarenya
Vidare ärtillståndshavarna.förutseskunnatinteförändring avtveksam som
regelsys-parallellamedkompliceratgranskningsmässigtochlagteknisktdet

frånträdelsermedordningnuvarande avinomkomplikationerförRiskentem.
därtill iskulleupplåtelserparallellaSådanabliskulletillstånd stor.m.m.

få till-tämligengällaskulledeteftersombetydelsemindreblipraktiken av
giltighetstid.kortmedstånd



Sammanfattning

Vad slutligen gäller programregler det legalt möjligtär med för-smärre
ändringar under löpande period. En rimlig och samtidigt effektiv förändring

föreskrivaär den andel framställtsatt att särskilt för denprogram som egna
verksamheten skall sändas under dagtid.

Efter utgången nuvarande tillståndsperiod det möjligtär ändra lag-av att
stiftningen och fullt genomföra kommitténs förslag.ut De nuvarande till-
ståndshavama skall kunna försteg flera sökanden ellerär mindreges om mer
jämbördiga.

Förslag

Auktionema tillstånd skall med urvalsförfarandeersättas varigenomav ett
bl.a. ägarförhållanden och programverksamhetens inriktning betydelse.ges
Urvalet skall ske utifrån sökandens förslag och inte baseras på beställ-egna
ningar och anbud.

Urvalet i konkurrenssituation skall vila på huvudsakliga kriterieren tre -
programverksamhetens inriktning, ägarförhållanden och finansiering. Fördel-
ningen skall syfta till mångfald i det totala medieutbudet inom sändnings-
området och spritt ägande. En hög andel egenproduceradeett och ettprogram
lokalt ägande bör typiskt premieras. En finansiering viss eko-garanterarsom

uthållighetnomisk skall grundläggandet krav. Tillståndsgivningenettvara
skall handhas nämnd knuten till Radio- och TV-verket. Nämnden skallav en
tillsättas regeringen och bestå med oberoende ställning ochav av personer
med särskild kompetens för uppgiften.

De nuvarande generella reglerna ägande skall behållas. Vid tillstånds-om
givningen skall myndigheten således först sökandenpröva överhuvudta-om

behörig få tillstånd.är Därefter skall ägarförhållandenaget att beaktas som en
omständighet betydelse for urvalet.av

Tillstånden får inte överlåtas och ägarförändringar under tillståndsperioden
omfattningfår endast i begränsadäga efter myndighetens godkännande.rum

Förändringar programverksamhetens inriktning får ske efter myndighetensav
godkännande. iEn grunden restriktiv inställning till förändringar ägandeav
och programprofxl under löpande tillståndsperiod nödvändig,är bl.a. för att
motverka sökanden skaffar tillståndsig lämnaatt felaktigaattgenom upp-
gifter. Om förändring inte godkänns myndigheten skäl kanen ettav vara-
hänsynen till de konkurrerat tillståndet- kan möjligheten frånträdasom om att
och i konkurrens söka tillståndet på användas. Förändringar ägandenytt av
och programproñl skall tillståndsnämndenprövas inom Radio- och TV-av
verket.

Regeln tredjedel skallatt framställda särskiltom en av programmen vara
för den verksamheten behållas.skall Emellertid skall dessaegna program
sändas under dagtid, kl. 06.00-18.00.



1996: 176SOU

tillstånd skall kunnahafttidigareår.i fem DenTillstånden skall löpa som
Sändningsområdena skall generellttillståndsgivning.vidförsteg varages

sändningsområdensammanfaller med dedeeftersträvasskallDetstörre. att
regionalaRadio AB:soch Sverigesljudradiondigitalaför dengällersom

sändningsområde fler.tillstånd i varjeskall antaletSamtidigtsändningar. vara
förutsättningar för till-ekonomiskaberedadettaskälen till ärEtt attav

rikta sina sänd-konkurrensskäl tvingasellersjälva villståndshavare avsom
någotbli färre.totaltTillstånden kommermålgrupper.smalaretill attningar

självständigaantalet egentligenmedföradockkommerreglernaDe attattnya
öka.tillståndshavare kommer att

nyetableringar,för underlättai dag, bl.a.lägreskallAvgifterna än attvara
sändningsområdet.ibefolkningsunderlagetpåberäknasoch

formellkompletteras medbehållas ochskallsanktionemanuvarandeDe en
förändringarägarförändringar ellertillståndåterkallamöjlighet när pro-avatt

TV-verkets godkän-Radio- ochinriktning skettgramverksamhetens utan
Återkallelse alltför ingripande.framståråtgärdenfår inte skenande. somom

följafår uppgifttillradio och TVförGranskningsnämnden att upp
förhållande tillFörsumlighet iprogramverksamhet.tillståndshavarnas

tillståndshavarenmedföraavseenden kani andraprogramintentioner och att
period.kommandetillstånd underförsteg tillsittförlorar nytt

omedelbart eftersombörja gällalängrekan inteTillståndsgivningsbesluten
överprövning.ändras vidbeslutblikanskadeverkningarna ettstora enom

rättsligalåsessändningsverksamhetenundvikaFör processeratt genomatt
Övriga myndig-till regeringen.överklagastillståndsgivningsbeslutenskall

Förvaltningsdomstol.överklagas till allmänliksomhetsbeslut skall nu

Närradion

Nuläge

tillbakagångenochförsvagatsmodell hartraditionellFöreningsradion av
med den kom-direkt sambandingetEmellertid har dettafortsätta.tycks

samband med lokalradiostarten.iförekomnärradionmersialisering somav
bruten. När-enskilt vinstintressedriven inärradio ärUtvecklingen mot en

verksamhet. Enkommersiellduglig försig mindrevisatradioformen har
starkarevuxit sig alltförtecken harideellaortsradio medform allmänav --

faktiska användarnaform dedennaproblem mednärradion. Ett ärinom att
tillståndshavama.formelladeofta andra änär

sändaMöjlighetenhar minskat.närradionReklamanvändningen i att
problemnågra beaktansvärdai dag inteskaparsponsradeochreklam program

saknarreklammöjligheterNärradionsreklamfria.ochreklamanvändanemellan
lokalradion.betydelse förpraktisk
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Sammanfattning

Förslag

Närradion skall i fortsättningenäven förbehållen lokala ideellavara samman-
slutningar. Rätten sända skall dock vidgas till kretsatt störreen attgenom
tillstånd skall kunna till lokala ideellaäven föreningar bildats förges attsom
sända närradio. Det nuvarande kravet verksamhet under minstorten ett
år skall upphävas. Förändringen syftar till vidgad yttrandefrihet ochen en
livskraftigare närradio bättre kan utnyttja det sändningsutrymmesom som av-

för ändamålet.satts
Tillståndsgivningen skall skötas centralt Radio- och TV-verket. Deav

verksamma sammanslutningarna skall bedriva sändningarna under till-eget
stånd och med ansvarig utgivare. Fördelningen sändningstider skallegen av
kunna ske frivilliga överenskommelser mellan tillståndshavarna.genom

tillståndshavamaEnbart inte kannär fördelningen skall verket fattaenas om
beslut. Radio- och TV-verkets kännedom det gällande sänd-ortenom
ningsschemat bör i första hand erhållas samarbete med den lokalaettgenom
närradioföreningen. Det skall dock finnas skyldighet för den enskilde till-en
ståndshavaren begäran lämna verket upplysning sinaatt sändnings-om
tider. Verket skall kunna förena sådan begäran med vite.en

Avgifterna för sända närradio skall avskaffas.att
Om Radio- och TV-verket finner intresset för närradiosändningaratt en

tillgångenklart på sändningstidär större än skall verketort oftare i dagän
kunna frånundantag principengöra endast sändningsmöjlighet förattom en
närradio får finns i kommun. Verket skall det finns synnerliga skälen om

tillåtakunna sändningsområden kommun.är större änsom en
Förbudet sändning centralproducerat programmaterial i närradiomot av -

det s.k. riksförbudet behållasskall oförändrat. Närradioföreningarnas-
sändningsrätt skall i fortsättningenäven begränsad.vara

Rättigheten sända reklam och sponsrade i närradion skall be-att program
hållas.

Kostnader och konsekvenser

De statsñnansiella effekterna förslaget uteslutandeär nästan hänförliga tillav
vilken avgiftsnivå väljs för lokalradiotillstånden.som

Förslaget neutralt eller i detär neutralt vadnärmaste gäller kostnaderna för
myndigheterna. Genom borttagande närradioavgiftema förlorarav staten en
intäkt 1-2 miljoner kronor. Uttaget avgiften dock förbundetär medav
höga särkostnader. Ett finansiera bortfalletsätt avgifter för lokalradion,att av
80-90 miljoner årligen,kronor uppstår år 2001 då upplåta 2-3är attsom
tillstånd för nationell kommersiell radio.

Förslaget har obetydliga eller inga konsekvenser för regionalpolitik eller
anpassningen till medlemskapet i EU.
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1996: 176SOU

Övergångsbestämmelser ikraftträdandeoch

utvecklingenoönskadedenbrytareglerde motHuvuddelen attavsersomav
infö-lokalradion kaninomprogramnätverknationellaochägarkoncentration

sändningstillstånd skallauktionerVidarejanuari 2001.den 1först avras
och sedans.k. stopplagenförlängning denförhindras, först genomavgenom

lokalradiolagen.iövergångsbestämmelsesärskilden
januariikraft den lträdanärradio bör kunnaAlla förändringar rörsom

Även redan under lö-möjligabedömtslokalradioförändringarde1998. som
ettårig1998. Enjanuarii kraft den 1trädaskulle kunnatillståndsperiodpande

harmoniserar meduteslutas. Förslagenemellertid intevilandeförklaring kan
bibehållentills vidareinföras ibörändringarnaTV-lagenradio- och enmen

lokalradiolag.

12



Författningsförslag

Förslag till1

ändring i lokalradiolagenLag 1993: 120om

1993:1201frågaHärigenom föreskrivs i lokalradiolagenom
dels 10, 12, 38 §§13, 14, 16 och skall upphöra gälla,att att
dels rubriken framför 12 § skall utgå,närmastatt
dels 11, 15, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37 ochatt

39 §§ rubriken före 18 § skall ha följande lydelse,närmastsamt
dels rubriken före 14 § skall före 12närmast sättas närmastatt a
dels det i lagen skall införas paragrafer, 12 13 § ochatt tre nya a a

29 § följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

4§2

sända lokalradio krävsFör För sända lokalradio krävsrätt rättatt att
tillstånd Radio- och TV-verket. tillstånd Radio- och TV-verket.av av

Beslut tillstånd återkallelseochom
tillstånd Radio-fattas och TV-av av

tillståndsnämnd.verkets Nämnden
ärenden rörande för-prövar även

ändringar ägarförhållanden ochav
programverksamhetens inriktning.
Tillståndsnämnden består ord-av en
förande andra ledamöter.och sex

ledamöternaFör finns tillersättare
det bestämmer.antal regeringen

ledamöternaMinst elleren av er-
skall ordförande.vicesättarna vara

Ordföranden ordförandenoch vice
skall eller ha ordinarievaritvara
domare.

Tillståndsnämnden beslutsförär
med ordföranden ord-eller viceen
förande och ytterligare ledamöter.tre

1 Senaste 10§ 1994:404, 12§ 1994:404lydelse 13§ 1994:404.ochav
2 Senaste 1994:404.lydelse

13



SOU 1996:176

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

det vidOm överläggning till-ien
ståndsnämnden skilj-kommer fram

tillämpasaktiga meningar föreskrif-
rättegångsbalken.16i kap.terna

sådanabedriva sändningar kantillstånd innebärEtt rätt tas emotatt som
sändningsområde tillståndet.ihörbarhet inommed god ett som anges

5§3

lokalradio lämnas till fysisk eller juridisk ochTillstånd sändaatt personen
sändningsområde. sig direkt ellerkan,omfattar endast Ingenett vare genom

aktie- eller andelsinnehav eller avtalföretag i vilket han grund ensamav
tillståndtillstånd. kanbestämmande inflytande, Flerahar än ettett mer

sändningsområde.förlämnas samma
be-och TV-verket be- När Radio- och TV-verketRadio-När

sändningsområdenassändningsområdenas stämmerstämmer om-om-
fattning skall det beaktaskall det beaktafattning

tekniskt möjligttekniskt möjligt vadvad ärär attatt somsom
frånnå lämpligt lägefrån med lämpligt läge, sändare mednå sändare

ochhur möjligheterna emotatt ta
på håll hur möjligheternapåverkas andrasändningar att ta emot

påverkas håll.sändningar andraoch
vad naturliga lokalaärsom

intresseområden.
Radio- skallSändningsområdena och TV-verket efter-skall utfor-

sändningsområdenatillstånd tillså antal kan sträva attstortatt ettmas
tillståndantalomfattning ochlämnas. ger

varieradförutsättningar för pro-en
gramverksamhet.

Sändningsområdena skall, om
särskilda skäl föreligger, hainte en

sådan sändningarnastorlek kanatt
nå 150minst 000 personer.

sändningsområde skallI finnasett
tillståndbestämt antalett

3 1994:404.Senaste lydelse
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Fötfattningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8

tillståndsperiod TillståndsperiodenVarje skall skall femvara vara
år. periodenåtta skall årDen första räknas frånoch och med den l ja-

frånräknas och med den januaril nuari tillstånd2001. Ett gäller till ut-
tillstånd gäller till gången1993. Ett den tillståndsperiod underut- av

gången tillståndsperiodden under tillståndetvilken meddelats.av
tillståndetvilken meddelats.
tillståndshavaren begär detOm
tillståndsperiodsföre slut, skallen

Radio- vid utgångenoch TV-verket
tillståndsperioden förlänga till-av

ståndet med tillstånds-ytterligare en
period. tillståndshavareSom skall

också den sändnings-anses vars
område ändrad indelningefter enligt

genomgått endast sådana§ för-9
ändringar, sändningsområdetatt
framstår detsammaväsentligensom

den ändrade indelningen.föresom
Tillståndet dockskall förlängas,inte

det grund återkallelsefinns förom
tillståndet enligt 28av

9

Vid utgången varje tillstånds- utgångenVid tillstånds-varjeav av
fårperiod Radio- och TV-verket period får Radio- och TV-verket be-

besluta förändrad indelning sluta förändrad indelningom en om en av
sändningsområden. be-Om sändningsområden.av en

rörd tillståndshavare sigmotsätter en
förändring, får den dock vidtasviss

endast ändrade förhål-tekniskaom
landen föranleder det den be-eller

indelningenfintliga framstårannars
olämplig.som

4 ÄndringenSenaste 1994:404.lydelse i första stycket träder i kraft den 1
Ändringenjanuari 2001. i andra stycket träder i kraft l 1998.den januari

5 Senaste 1994:404.lydelse
15



1996:176SOU

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

indelningändradBeslut avom
fårsändningsområden fattasinte se-

tillstånds-månadertvå föreännare
utgång.periodens

skallTV-verket förRadio- och
ingårsändningsområde ivarje som

två må-indelningenden senastnya
löpandedenutgångennader före av

meddela särskilttillståndsperioden
skallbeslut somansessomom vem

Om kantillståndshavare. ingen an-
skall till-tillståndshavareses som

sândningsområdet kungö-stånd för
Kungörelseledigt enligt 11ras

sedan beslutet vunnitfår ske först
laga kraft.

l1§5

sändnings-tillstånd försändnings- Närtillstånd för ettNär ettettett
ansökan skallområde ledigt tillblirskallansökanområde ledigt tillblir
kungöra detta.Radio- och TV-verketdetta.TV-verket kungöraRadio- och

skall sänd-kungörelsensänd- IskallkungörelsenI angesanges
årligningsområdets omfattning,dagomfattning, sistaningsområdets av-

och förstadag För ansökandå sistadag gift,och förstaansökanför
tidigast får bedri-då sändningardagmed stödfår bedrivassändningar av

tillståndet. Vidaremed stöddet i kungö-skalltillståndet. Vidare avvas
kungörelsen upplysasskall det idenupplysasrelsen omatt som an-om

tillståndansökerdenförklarattillstånd hasöker att an-omsomansesom
beredd betalasigha förklaratårligbetala avgiftbereddsig attatt sesen

den årliga angivits iavgiftgällande minimi- sommotsvararsom
kungörelsen.avgift.

behörig skall verketintesökandeTV-verketRadio- och ärFinner att av-en
visa ansökan.

6 1994:404.Senaste lydelse
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Författningsförslag

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

12a§
sökande deOm antalet flerär än

tillstånd sänd-utlysts inom ettsom
ningsområde Radio-skall och TV-

besluta fördelning till-verket om av
stånden.

Nämnden skall eftersträva for-en
delning medför det lokalaattsom
medieutbudet präglas mångfaldav

såväl innehåll ägande.till som
Vid urvalet skall programverk-

ägarförhållan-samhetens inriktning,
tidigareden finansieringoch samt

lokalradioverksamhet beaktas.
Sökande tidigare lokal-haftsom

vidradiotillstånd kan förstegges
fördelningen.

13a§
Tillståndshavaren skyldigär att

medbedriva enlighetverksamhet i
den förklaring programverksam-om

under dehetens inriktning och ägar-
förhållanden grundlegat till försom
tillståndsgivningen.

sändningstillståndbeslutEtt om
innehålla denskall programforkla-

denoch uppgift ägarför-ring om
hållanden vidlämnats ansök-som
ningstillfället.

17



1996:176SOU

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

15§
får tillstånd enligt dennafår tillstånd enligt denna DenDen somsom

årligskall betala avgift tillårlig avgift till lagbetalalag skall enen
Radio- skalloch TV-verketstaten.staten.

årligtillstånd fastställaför varje en
under tillstånds-gällaavgift att

beräknas påperioden. skallAvgiften
förhållandebefolkningens storlek i

tillståndshavare sänd-till antalet i
ningsområdet, antaletattgenom
innevånare tillstånd multiplicerasper
med bestämd kontakt-i förvägen

Kontaktkostnadenkostnad. skall
denbestämmas ellerregeringenav

bestäm-myndighet regeringensom
mer.

kalenderårskall för varjeenligt AvgiftenMinimiavgiften och annan
hänsyn till kvotenfastställd för justeras meddenna skalllag avgift

konsumentprisindex för ok-mellankalenderår med hän-varje justeras
årmånad året före dettoberkonsument-till kvoten mellan som av-syn

konsumentprisindexmånad året ochgiftenoktoberprisindex för avser
månad Beloppetoch för oktober 2000.avgiftenårföre det avsersom

nedåtsedan tillför oktober avrundaskonsumentprisindex närmaste
avrundas hundratal kronor.månad 1992. Beloppet
hundratalnedåt tillsedan närmaste

kronor.

Överlåtelse ägande ochtillstånd Förändringar avm.m.av
programinnehåll m.m.

18
får överlåtas.överlåtas tillståndfår tilltillstånd Ett inteEtt

upplåtaTillståndshavaren fårRadio-någon TV- inteochannan om
åtmed- sändningsrättendet. Sådantmedgerverket annan.

Förändringar ägarförhållandengivande skall lämnas förvärva- avom
erhållitinflytandetillstånd.behörig Om och i företagär att somren

begränsadöverlåtelsen, tillstånd fårmedger ske i omfatt-verket inte är
med-Radio-denna och TV-verketden enligt lag. ningverkanutan om

det.ger

7 1994:404.Senaste lydelse
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F örfattningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den tillståndförvärvar Förändringar medförettsom attsom pro-
överlåtarens rättigheter ochövertar gramverksamheten från denavviker

skyldigheter enligt denna lag programförklaring legat tillsom som
påbelöper tiden beslutetefter grund tillståndetför får skeom om

medgivandet. Radio- och TV-verket medger det.
Om föreläggande enligt §30ett
meddelats den tidigarehar inne-mot

gäller föreläggandethavaren, även
den innehavaren. Radio-mot nye

och TV-verket skall samband medi
det medger överlåtelsen under-att

det.honom Sker detinterätta ärom
föreläggandet gällandeinte denmot

innehavaren.nya

21
Om tillståndshavaren avlider Om tillståndshavaren avlider upp-

tillståndetupphör gälla måna- hör tillståndet gälla månaderatt tre att tre
efter dödsfallet.der Har ansökan efter dödsfallet.en
medgivande till överlåtelserom en-

ligt 18 § kommit till Radio-in och
tillståndetTV-verket innan förfallit

den dockskall alltid prövas.

22§
Under minst tredjedel Under minst tredjedelen av en av

sändningstiden varje dygn skall sändningstiden varje dygn skall
sådana sändas fram- sådana sändas fram-program som program som
ställts särskilt för den verk- ställts särskilt för den verksam-egna egna
samheten. heten. Denna skyldighet skall

uppfyllas under tiden 06.00-18.00.

8 Senaste lydelse 1994:404.
19



1996:176SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

enligtsändertillstånds- DensändningarDe programsomsom
använda sådanskalldenna lagskall haförhavaren enegenensvarar

sändningarbeteckning sinaförminstskallbeteckning. Denna somanges
Radio- TV-godkänts ochharsändningstimme.gång varje aven

skallBeteckningenverket. anges
sändningstimmegång varjeminst en

mellanmöjligt,detta inteeller, ärom
programmen.

28
får återkallaTV-verketRadio- ochfår åter-TV-verketochRadio-

lokalradiotillstånd sändalokalradio,sändatillstånd attkalla om,att
llståndshavarenom

inletttillståndshavaren intesändningsverksam-inlettinte
inomsändningsverksamhetenefter till-månaderinom sexheten sex

tillståndstidens början,månader efterbörjan,ståndstidens
utnyttjattillståndshavaren inteutnyttjatinte rätten attannars
endast isända eller säntobetydligi rättenendast attsända eller sänt

underomfattningobetydligunderomfattning en sam-samman-en
fyraminstmanhängande tidveckor.fyraminsthängande tid avav

veckor,
överlåtit till-tillståndshavaren

sändningsrättenupplåtitståndet eller
åt annan,

ägarförhållan-förändringar i
inflytande företagden ioch som er-

tillståndhållit har ägt utanrum
medgivande,Radio- TV-verketsoch

eller
medförförändringar attsom

frånavvikerprogramverksamheten
legat tillden programförklaring som

tillståndetgrund harför ägt utanrum
medgivande.Radio- och TV-verkets

aktie-grundhani vilketföretag,ellernågon direktFörfogar avgenom
inflytande,bestämmande överharavtalellerandelsinnehaveller ettensam

återkallaTV-verketochskall Radio-lokalradio,sändatillståndän attettmer
tillståndet. Förfogardet förstaeftermeddelatstillstånd hardedet eller som

tillstånd enligt 2 kap.medprogramföretagellerkommunlandsting, ettstaten,
företag,eller1996:844 direktTV-lagenradio- ochstycket§ första2 genom

9 1996:857.Senaste lydelse
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Författningsförslag

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

sådant andelsinnehav ellergrund aktie- eller avtalvilketi ett av en-organ
tillståndinflytande, sända lokalradio,har bestämmande över ett attettsamt

återkalla tillstånd.dettaskall verket

har Om Radio- och TV-verket harRadio- och TV-verketOm
tillstånd lokal-tillstånd sända lokal- meddelat sändameddelat ett attett att

överlåtelse radio förelåg behörig-medgivit detellerradio, atttrots enen
6 får till-sådant tillstånd det hetsbrist enligt 5 elleratttrotsettav

ståndet återkallas med stöd andraförelåg behörighetsbrist enligt 5 aven
återkallas tillstån-får tillståndet stycket, bara besluteteller 6 om om

påverkatsmedgivandetbara det ellerstöd andra stycket,med avomav
felaktiga eller ofullständiga uppgiftertillståndet eller med-beslutet om
från tillståndshavaren.ellerpåverkats felaktigagivandet av

från till-uppgifterofullständiga
ståndshavaren.

skälenfår meddelas endast det i betraktandeåterkallelseBeslut om avom
framstår alltför ingripande.åtgärden inteFör som

§1029

tillståndshavare skalltillståndshavare EnskallEn upp-upp-
maning Radio- och TV-verketRadio- och TV-verketmaning avav

innehavlämna uppgifter sittuppgifter sitt innehavlämna om avom av
aktier eller andelar i företag hari företag haraktier eller andelar somsom
tillstånd lokalradiolokalradio och sända ochtillstånd sända attatt omom

träffat med avtal han har träffat medhan haravtal ettett somsom
sådant företag. företagEttsådant företag. Ett företag ärär somsom
tillståndshavare ocksåockså skalltillståndshavare skall upp-upp-
maning verket lämna uppgifteruppgiftermaning verket lämna avav

sådanaeller innehav aktier ellersådana innehav aktier om avavom
andelar i företaget eller avtali företaget och avtalandelar om avsom

be- betydelse i företaget.någon för inflytandeinnebär haratt ettensam
stämmande inflytande i företaget

enligttillståndshavaren inte sig efter uppmaning förstaOm rättar en
får Radio- TV-verket förelägga vite.stycket, och

10 1994:404.Senaste lydelse
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29a§

tillstândshavare påskallEn upp-
Radio- och TV-verketmaning av

Granskningsnämnden radioeller för
lämna nöd-och TV uppgifter ärsom

vändiga bedömningen sändaför om
med denstämmer överensprogram

programförklaring legat tillsom
grund tillståndet.för

tillståndshavarenOm inte rättar
enligtefter uppmaning förstasig en

får Radio- och TV-verketstycket
Granskningsnämnden radioeller för

föreläggaoch TV vite.

§113a

tillståndshavare brytertillståndshavare bryter OmOm motmot enen
fårbestämmelsen 22 Gransk-bestämmelse 22 eller 24-27 §§, iien

för radio ochfår ningsnämnden TVGranskningsnämnden för radio
följafölja förelägga honom bestämmel-förelägga honomoch TV attatt
fårfår Föreläggandet förenas medFöreläggandetbestämmelsen. sen.

vite.förenas med vite.

§1232

betala avgift gällerbetala avgift gäller SkyldighetSkyldighet attatt
då beslutetdå sändningar från och med den dagfrån den dagoch med om

sändningstillståndettillståndet. lagafår bedrivas med stöd har vunnitav
betalasdel skall kraft.Att avgiftenviss av

framgårdessförinnan 12 ochav
§§.13

med avdrag Avgiften skall betalas med likaAvgiften skall för
kalenderåretvad betalats enligt eller delar under12 senaststorasom

januari, juliförsta i april,lika delar den dagenbetalas med13 stora
kalenderåret oktober månad.under den första ochsenast

påskall betalas avgiftendagen i januari, april, juli och okto- Ränta
be-förfallodagen.månad. från Räntesatsenber

enligt 6 § räntelagenstäms
1975:635.

11 1994:404.Senaste lydelse
12 Ändringama 2001.1 januarii första andra styckena träder i kraft denoch

Ändringen itredje 1998.träder i kraft 1 januaristycket den
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33§

Frånträds återkallaseller till- Frånträds återkallaseller till-ett ett
stånd gäller skyldigheten betala stånd gäller skyldigheten betalaatt att
avgiften till och med nittio dagar avgiften till och med nittio dagar

tillståndetefter det frånlrätts eller efter det tillståndet frånträtts elleratt att
återkallats. återkallats.

Skyldighet betala gälleravgiftatt
aldrigdock tid det någonför efter att

tillståndet.övertagitannan

36§

ifråga dennaenligt lag detavgift Om finns särskilda fårskälom
bestämmelsernatillämpas Radio- och TV-verket meddelaom an- an-

stånd befrielse frånoch stånd med betalningavgift i avgift ochom av
5 §kap. 3 och 9 kap. § lagen denna4 enligt lag. detOmränta finns
1984:151 punktskatter synnerliga fåroch skäl medge be-verketom
prisregleringsavgifter. frielse helt eller delvis från skyldig-

betalaheten avgift och förräntaatt
period.vissen

§1337

Om den inbetalade avgiften Om den inbetalade avgiften
tillståndshavarenöverstiger vad överstiger tillståndshavarenvaden- en-

ligt beslut Radio- och TV-verket ligt beslut Radio- och TV-verketav av
eller domstol skall betala, skall det eller domstol skall betala, skall det
överskjutande beloppet återbetalas överskjutande beloppet återbetalas
till honom. Avgift betalats till honom.som en-
ligt eller § dock12 13 skall inte
återbetalas.

13 Senaste 1994:404.lydelse
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§1439

beslutRadio- och TV-verkets om
tillstånd får överklagas till rege-
ringen.

Radio- TV-verketTV-verket Beslut ochRadio- ochBeslut somsom
fårfår hos all- har meddelat överklagasmeddelat överklagas i övrigthar

allmän förvaltningsdomstol.förvaltningsdomstol. Verkets hosmän
sändningsområdenas sändningsom-Verkets beslutbeslut omom-om

fårrådenas omfattning dock intefår inte överklagas.fattning dock
överklagas.

föreläggandeGranskningsnämnden för radio och TVBeslut somomav
får överklagas hos allmän förvalmingsdomstol.förenats med vitehar

överklagande tillPrövningstillstånd krävs vid kammarrätten.
får överklagas.enligt 31 § dock inteBeslut

såvitt 8 § andra stycket 10, 12, 13,träder i kraftlagDenna samtavser
januari 1998 och i§§, § tredje stycket och 36 § den 130 3214, 22 samt

januari 2001.övrigt den 1
fårtillståndsmyndighet föreför lokalradion dockmyndighetDen ärsom

åtgärdertillståndsbeslut och vidta andra förjanuari 2001 meddeladen l att
från januari 2001.tillståndshavama skall kunna sändningsrätten den lutöva

Äldre fårmeddelande tillstånd sända lokalradiobestämmelser attavom
1998.den l januariinte tillämpas efter

14 1996:857.Senaste lydelse
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Författningsförslag

tillFörslag2

1996:844ändring i radio- och TV-lagenLag om

fråga radio- och TV-lagen 1996:844föreskrivs iHärigenom attom
3 §9 och 10 §§, 10 kap. 9§ ll kap. skall§§, 9 kap.4kap. 4 samt

följande lydelse.ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Närradio4 kap.
2 §

sammanslutningkan Om kanOm sammanslutning somsom enen
såså få tillstånd enligt 4 § önskar ochtillstånd 4 § önskar ochfå enligt

tekniskt möjligt, skall det fm-möjligt, skall det fin- detteknisktdet ärär
möjlighet sända närradio-sända närradio-möjlighet attatt nas ennas en

Om finnsOm finns i kommun. deti kommun. det program enprogram en
sändningstid fårbehovsärskilda får samtidigt särskiltskäl det sän- ett av

i det samtidigt sändasnärradioprogramdas än när-än ettett mermer
radioprogram i kommunen.kommunen.

Sändningsområden för närradioSändningsområden för närradio
påpå diameter cirka tiocirka tio skall haskall ha diameter enen

fårfår Radio- ochTV-verket kilometer. TV-verketkilometer. Radio- och
besluta sändnings-särskilda fall beslutai störrestörre omom
områden. Utanför storstadsområde-sändningsområden. Utanför stor-

eftersträvas sändning-stadsområdena det eftersträvas bör detbör attna
i hela kan i hela kommunen.sändningarna kan emottas emot tasatt arna

fårdet synnerliga skälOm finnskommunen. ett
sändningsområde större änvara en
kommun.

3 §

Radio- och TV-verket bestämmerRadio- och TV-verket bestämmer
fårfår vilka sända närradio.vilka sända närradio och somsom

sändningarna fårunder tidvilken
ske.

TillståndTillstånd sända närradio gällersända närradio gäller attatt
tid.viss tid. för vissför i
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

så långt detSändningstiden skall Om tillståndshavare inte kan enas
fördelas de fördelningenmöjligt enligt sökan- sändningstidär om av

önskemål bestämmerdes önskemål. deras Radio-Om och TV-verket
åt söndningstiderna. tillstånds-skall förturinte kan förenas, Denges

den sökande bedöms bedömsha havare ha in-störst störstsom som
få sända vid sändaviss vid tidpunktintresse vissatt tresse attav en av

tidpunkt. Beslut sändningstid skall Radio-förtur. och TV-ver-om ges
dock längst för beslutgäller tills vidare, kets sändningstid gällerett om

år. får år.Radio- och TV-verket tills vidare, dock längst för ettom-
fårfördelning TV-verketbeslut Radio- och omprövapröva ett om av

sändningstid, det finns särskilda beslut fördelning sänd-ett om avom
ningstid, det finns särskildaskäl. om
skäl.

4§

tillståndEtt sända närradio kanatt
juridiskaendast till följandeges per-

soner:
Lokala ideella föreningar som

bedriver verksamhet inom sänd-
ningsområdet.

föreningarLokala ideella som
har bildats för i närradio sändaatt

led i den verksam-ettprogram som
riksorganisation bedriverhet som en

sändningsområdet.inom
Församlingar inom Svenska Församlingar och kyrkliga

kyrkan. samfälligheter inom Svenska kyr-
kan.

Obligatoriska sammanslut-
ningar studerande vid universitetav
och högskolor.

Sammanslutningar fleraav
tillståndshavare i sändningsom-ett
råde för närradio-gemensamma
ändamål närradioföreningar.

ideellaLokala föreningar som
bildats sändaför i när-att program
radio.



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ideellaLokala föreningar som av-
får meddelasi 1 och 2 tillståndses

sända närradio endast före-att om
ningsverksamheten bedrivitshar i
sändningsområdet åri minst föreett
dagen för tillstånd.ansökan Omom
det särskildafinns fårskäl till-ett
stånd ändå meddelas.

9 Granskningkap. och tillsyn

9 §

På begäran Gransknings-av
nämnden radioför Radio-och TV,
och TV-verket och Konsument-
ombudsmannen skall den fåttsom
tillstånd sända närradio lämnaatt
upplysningar sändnings-sinaom
tider.

10 kap. Straff avgifteroch m.m.

9 §
Den åsidosätter de bestäm-som

melser i denna paragrafsom anges
får föreläggas följa bestämmel-att

föreläggandeEtt får förenasserna.
med vite. Detta gäller bestämmelser
om

närradiosändningarnas inne-
håll 6 kap. 6 och 7 §§,

beteckningar 6 kap. 9 §,
sändningsplikt eller skyldig-

het tillhandahålla kanal för lokalaatt
kabelsändarföretag 8 kap. 2 och

§§,4
4. skyldighet lämna vissaatt

upplysningar till Radio- och TV-
verket 9 kap. 4-7 §§, eller
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

inspel-lämnaskyldighet att
8 §.9 kap.ning

upplys-lämnaSkyldighet att
närradiosändningstider iningar om

radioGranskningsnämnden förtill
ochRadio- TV-verketochTV,och

Konsumentombudsmannen. kap.9
§9

stycketförstaenligtFöreläggandestycketförstaenligtFöreläggande
får meddelasoch 52meddelasfår5och av2 av

radio ochGranskningsnämnden förradio ochförGranskningsnämnden
förstaenligtFöreläggandeTV.förstaenligtFöreläggandeTV.

Radio-får meddelas3-5stycketRadio-får meddelas3-5stycket avav
enligtFöreläggandeTV-verket.ochenligtFöreläggandeTV-verket.och

meddelasfårstycket 5första ävenmeddelasfår5stycket avävenförsta
Före-Konsumentombudsmannen.Konsumentombudsmannen.av

får6stycketläggande enligt första
Granskningsnämndenmeddelas av

Radio- TV-ochradio TV,ochför
Konsumentombuds-ochverket

mannen.

10§
får före-iTV-verketochRadio-får i före-TV-verketochRadio

tillståndshavareförbjudaläggande attnågonförbjuda över-läggande att
isändningstidbeslutöverträdaisändningstid när-beslutträda omom

Radio-meddelatsnärradioni sittnågonlåtaradion eller avsomatt annan
någonlåtaellerTV-verketochsändningstid.sådan attutnyttjaställe

tillståndshavarensutnyttjamed vite.får förenasFöreläggandet annan
fårFöreläggandetsändningsrätt.

med vite.förenas

Återkallelse tillstånd11 kap. av

3§

fårnärradiosändatillståndEtt att
tillståndshavarenåterkallas om

uppfyller kraveninte längre
44 kap.enligt

sändautnyttjatinte rätten att
föl-på varandraundernärradio tre

månader, ellerjande
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

betalat3. inte har avgift i ett
ärende närradio inom föreskri-om

tid, och har förelagts betalaven att
den vid påföljd tillståndetatt annars

återkallas.kan
Tillstånd sända fårnärradioatt

också återkallas domstol funnitom
innefattat yttrande-att ett ettprogram

frihetsbrott innebär allvarligtettsom
missbruk yttrandefriheten.av

Denna lag träder ikraft den l januari 1998.
Beslut sändningstider fattats Radio- och TV-verket före dagenom som av

for lagens ikraftträdande gäller tills vidare, dock längst år.ett
11 kap. 3 § 3 gäller fortfarande i fråga avgifter härrör frånom som

sändningar före den januaril 1998.
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Bakgrund

Historik1 och reglering

Ljudradions1.1 utveckling

När ljudradiosändningar inleddes i Europa i seklets början ansågs hand-att
havande det mediet krävde särskild eftersom dessav nya omsorg genom-
slagskraft skulle bli med samtidiga sändningar till hela befolkningen.stor
Radioverksamheten organiserades statligt lämnade monopol. Tillstånds-som
havaren fick särskilda förpliktelser uppdragsgivaren och allmänheten.mot
Dessa skyldigheter kom benämnas public service, innefattandeatt bl.a. att
hela landet nåsskall sändningar med god hörbarhet, skallav att programmen
ha hög kvalitet saklighet, opartiskhet och respekt församt att den personliga
integriteten skall iakttas i programverksamheten.

Även televisionen kom organiseras monopol utifrån publicatt service-som
tanken.

SverigeI Sveriges Radio monopol för ljudradio- och televisions-gavs
sändningar. Under de följande årtiondena utvecklade Sveriges Radio och
monopolföretagen i andra länder sina tjänster. I övrigt skedde inga för-större
ändringar.

Först i slutet 1970-talet bröts Sveriges Radios monopol för-av genom
söksverksamheten med närradio. Möjligheten för vissa sammanslutningar,
främst kyrkorna och det etablerade föreningslivet, i lokalt mycket begrän-att

områdensade sända närradio blev lagstiftning i börjanpermanent genom av
1980-talet.

Under delen 1980-talet förändrades medievärlden kraftigtsenare av genom
satellitsändningamas genombrott. I slag ändrades förutsättningarna förett de
statliga monopolen i Europa. Satellitsändningama möjliggjorde kabelnätens
utbyggnad och kabelnäten kunde den enskilde del sändningargenom ta av
från andra prograrnföretag publicän service-företagen. Riksdagen årantog
1986 kabellagen reglerade sändningar via kabelnäten. I kabelnäten komsom

sändasäven radioprogram denna funktionatt litet intresse för denmen var av
enskilde. Den etersända radion i form närradio och frånav programmen
Sveriges Radio därmed ingenmötte egentlig konkurrens i kabelnätens
radiosändningar.

Den förändrade mediesituationen ñck till följd radio- och TV-reklamatt
inte varit tillåten i public service-verksamheten nåddesom den enskilde.

31



1761996:SOU

beslutriksdagenår 1991ochförändradesreklamen togtillInställningen om
verksamhet medsinfinansieratillätsTV-kanalmarksändtredje somen

service-karaktär.publicunder kravdocklämnadesTillståndetreklam. av
träddeyttrandefrihetsgrundlaguttryck i dentillkomändrat synsätt somEtt

Även enlighetitelevision skulleljudradio ochinom1992.årunderkrafti
Principenetableringsfrihet.rådaskrifterför trycktagällde ommed vad som

vadkundemångfaldochyttrandefrihetgagnandetilletableringsfrihet av
fåskäl intepraktiskadockljudradioochtelevisiontrådlösmarksändgällde av

prioriteringarkrävdebegränsade frekvensutrymmetgenomslag. Detfullt
marksändetableringarochrundradioanvändningolikamellan avtyper av

någon formfortsättningenidärförförutsattetelevision ävenoch avljudradio
reklamfinansieradbeslutriksdagenssamband medtillståndsgivning. I om

ocksåpåbörjadesyttrandefrihetsgrundlagen ettmedarbetetochtelevision
ljudradio-reklamñnansieradelokalamöjliggöratillsyftadearbete attsom

förfrekvensmässigadet utrymmetutrönaförstasändningar. Det attsteget var
tekniskautredningdirektiv förår 1991Undersändningar.sådana omengavs

till allmän-televisionochradiosändningarutökadeförförutsättningar av
förförutsättningarnafrekvenstekniskaredovisa deUppdragetheten. attvar

delbetänkande iavlämnadeUtredningenljudradiosändningar. ettytterligare
andraförgrundenlade1991:108 steg motettSOUår 1991slutet somav

Kulturdepartementetinominnefattadevilketreklamradio,etablering enav
1992:22.privatradio Dsförvillkorochreglerpromemoriaframtagen om

Utifrån dettanärradion.förslag förockså vissainnefattadePromemorian
oktoberiremisser ladesvidframkommitsynpunkteroch deunderlag som

leddeFörslaget1992/93:70.lokalradioprivatproposition1992 fram omen
och ändringar1993:120SFSlokalradiolagbl.a.i formlagstiftningtill enav

1993.kraft den l apriliträddelagstiftningenDennärradiolagen.i nya
lokalradioförordning. Enmed dettasambandiutfärdadeRegeringen nyen

till-handhaförtillsatteslokalradiotillstånd,för attStyrelsenmyndighet,
harMyndighetsuppgiftemalokalradiofrågor.andraochståndsgivningen

radio ochförGranskningsnämndenochTV-verketochRadio-övertagits av
underområdet ägdemyndigheternaombildningefter den rumsomTV av

1993.åri slutetinleddeslokalradiosändningamaförstaår 1994. De av
förslaglämnamed uppdragutredaresärskild attår 1985 tillsattesRedan en

Radiolags-underbedrevsArbetet,radiolagstiftning. namnettill somen ny
1994junidelbetänkanden. Iantalåren iunderresulteradeutredningen, ett
TV"radio ochlagstiftningslutbetänkande "Nyutredningenframlade omett

propositioniresulteratremissbehandlingefter1994:105SOU ensom
1996.månadjuniiriksdagenantagitslagförslagl995/96:l60 med avsom

sammanförförändringarfå verkliga ett stortinnehållerlagenDen mennya
TV-lag.radio- ochområdet tillinomantal lagar en

kommitténnärradion ärochlokal-denanledningMed översyn somavav
lag-detlyftslokalradionbestämmelserde rör utharutsedd göra ursomatt
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textförslag till radio- och TV-lag beslutats riksdagen. Istället harny som av
ändringar harmoniserar med radio- och TV-lagen införts i lokalradio-som

Ändringamalagen. främst reklam, sponsring och sanktioner.rör
ocksåDen tekniska utvecklingen har medfört behov ochutrönaett att

möjligheten till digitala radio- och TV-sändningar. Genom änd-öppna smärre
ringar i radiolagen SFS 1995:633, 1994/95: 170 och regeringensprop.
förordning 1995:1020 digitala ljudradiosändningar har grunden lagts förom

försöksmässig verksamhet med digital radio.en
En särskild utredare fick augusti månadi 1995 uppdrag olika aspek-att ur

övergångredovisa till digital teknik för televisionssändningar. be-Ettter en
"Fråntänkande benämnt massmedia till multimedia digitalisera svenskatt-

television" SOU 1996:25 lämnades i februari 1996. Efter princip-en
överenskommelse mellan socialdemokraterna, och folkpartietcentern attom
utveckla digitalt marknät har arbetsgrupp tillsatts Kulturdeparte-ett en av
mentet.

Yttrandefrihetsgrundlagen1.2

Yttrandefrihetsgrundlagen YGL trädde i kraft den 1 januari 1992. Lagen
reglerar skyddet för yttrandefrihet i radio, television, filmer, videogram och
ljudupptagningar byggerLagen grundsatser tryckfri-m.m. samma som
hetsförordningen TF vilket innebär bl.a. principerna censurförbudatt om
och etableringsfrihet med vissa undantag gäller för hela det moderna mass-
medieområdet. Lagen dock för lagstiftning förhands-utrymmeger om
granskning filmer och videogram skall visas offentligt.av som

Varje svensk medborgare och svensk juridisk har enligt 3 kap.person
§ första YGL1 stycket sända radioprogram till allmänhetenrätt att genom

tråd. Något krav tillstånd för sända tråd får därför inteatt program genom
ställas. Föreskrifter kan dock meddelas skyldighet för nätinnehavare attom

för vissa behövs med hänsyn till allmänhetens in-utrymmege program som
tillgång till allsidig upplysning. Etableringsfriheten hindrar intetresse av

heller det i lag meddelas föreskrifter ingripanden fortsatt sändningatt motom
utbud inriktats våldsframställningar, pornograñska bilder ellerettav som

hets folkgrupp 3 kap. l § andra stycket YGL.mot
Rätten sända radioprogram tråd får enligt 3 kap.sätt änatt annat genom

2 § första YGLstycket regleras lag innehåller föreskriftergenom som om
tillstånd och villkor för sända. Det har tidigare tekniskanämntsatt som av
skäl uppnåomöjligt fullständig etableringsfrihet för radiosänd-ansetts att
ningar. allmänna skall enligtDet bestämmelses andra efter-styckesamma

anspråkradiofrekvenser i leder till vidastesträva möjligasättatt tas ett som
yttrandefrihet och informationsfrihet
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lagstiftning begränsningar i sändningsrätten gäller vad före-Vid somav
begränsningar grundläggande fri-i regeringsformen RF ochskrivs avom

rättigheter.

Lokalradiolagen1.3

lagen. gällerendast översikt Detsammaavsnitt lämnasI detta över genom-en
Rörande de delar lagstiftningengången närradioregleringen nedan. av somav

ingående redovisninganledning finns gäl-kommittén haft övervägaatt en av
och 6.i kapitel kapitlen 5lande rätt senare

innehåller föreskrifter lokala rundradiosändningarLokalradiolagen om av
sådanagäller inte för sändningar be-i ljudradio. Lagenradioprogram som

eller närradiolagen.radiolagendrivs med stöd av
tillstånd tillståndmeddelar för Iokalradio. Ett inne-TV-verketRadio- och

med god hörbarhetsådana sändningar kanbedrivabär rätt tas emotatt som
fåtillståndet.sändningsområde i kanIngeninom det än ettmersom anges

sändningsområde. Vidaretillstånd endast omfattatillstånd kanoch detta ett
få tillstånd.direkt eller indirekt kanvilka varkenlokalradiolagen somanger

tillståndprogramföretag med enligtkommun,landsting,Dessa är staten, ra-
åtta årTillståndsperiodemanågon dagstidning. ärdiolagen eller utger ensom

tillståndsperiod under vilket detutgången dentillstånden tillgälleroch av
tillståndsperioden från den l januariräknasden förstaEftersommeddelats.

Tillstånden skall för-utgången år 2000.tillstånd tillsamtliga1993 gäller av
tillståndsperiod tillståndshavaren begär dettaytterligaremedlängas omen

slut.tillståndsperiodsföre en
sändningsområdenas omfattning ochTV-verket bestämmerRadio- och om

Ändringar fårsändningsområdena barasändningsområdena.förändringar i av
tillståndshavare sigberördtillståndsperiodemas slut. Om motsätterske vid en

förhållanden föranleder dettekniskaändradefår sådan bara skeändring om
framstår olämplig. Om ändringarnaindelningengällandeeller den somannars

framstårsändningsområdet efter dessaomfattande vä-inte änär att sommer
tillståndshavarskapetindelningen skallföredetsammasentligen ansessom

Är sändningsområdetgenomgripande skalländringarnaoförändrat. mersom
ledigt.utlysas som

till-Radio- och TV-verket kungörinleds medTillståndsgivningen attatt
inkommer skalltvå eller fler ansökningaransökan. Omståndet ledigt förär

såOm inte kansamordna ansökningarna.tillfällesökandenaverket bereda att
erbjuder sigauktion varvid dentill offentligde sökandekallasske attsom

sändningstillståndeterhåller hanårlig avgiftibeloppbetala högst mot att ge-
årligen med hänsyn till kon-Avgiften justeras% beloppet.betalar 10nast av

årliga avgiften liksom sänd-tillståndet skall densumentprisindex. I anges
ningsområdets omfattning.34
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tillstånd får överlåtas någonEtt till Radio- och TV-verket med-annan om
Sådantdetta. medgivande skall lämnas förvärvaren behörig fåärger attom

tillstånd. överlåtarensFörvärvaren rättigheterövertar och skyldigheter. Ett
tillstånd frånträdaskan varvid det ånyo utlyses ledigt för ansökan.som

finnsI lagen bestämmelser vad händer med tillståndet vid konkurssom m.m.
Under minst tredjedel sändningstiden skall sändasen av program som

framställts särskilt för den verksamheten och varje tillståndshavaresegna
sändningar skall ha beteckning. Särskilda finnsregler rörandeen egen om-
fattningen utformningenoch reklam och sponsring.av

Av sanktionsbestämmelsema framgår verket får återkalla tillståndatt ett att
sända tillståndshavarenlokalradio inte utnyttjar sändningstillståndet i till-om
räckligt omfattning, det inte finns någon utgivare eller denstor sän-om om

Återkallelsedande inte längre behörig. grundär tidningsföretagatt ettav
direkt eller indirekt förvärvat tillstånd får emellertid inte Utifrånske. för-ett
delningen myndighetsuppgifter Radio- och sådanaTV-verket förav ansvarar
sanktioner tillståndssidan och Granskningsnämndenrör för radio ochsom

för sanktionerTV med anledning programinnehållet inte överensstäm-attav
med lokalradiolagen. Myndigheterna kan förelägga tillståndshavaren vidmer

vite iakttaga bestämmelser i lagen, lämna särskilda uppgifter och inge s.k.att
referensband sändningarna.av

myndigheternaBeslut gäller omedelbart inte förordnas. Beslutav annatom
myndigheterna kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Verketsav

sändningsområden fårbeslut dock inte överklagas.om

1.4 ärradioregleringenN

bestämmelserDe tidigare funnits i närradiolagen har inarbetats i densom nya
radio- och TV-lag träder ikraft den 1 december 1996.som

Med närradio trådlösa ljudradiosändningar med begränsad räckvidd.avses
Sändningsområdet undantagsvis inteär än den kommun därstörre änannat
sändningarna Radio- och TV-verketäger beviljar tillstånd. Tillstånd fårrum.
inte till sammanslutning tillståndhar sända lokalradio ochattges en som ett
närradiotillstånd upphör tillståndshavarengälla beviljas lokalradio-att ettom
tillstånd.

Möjligheten erhålla tillstånd sända närradio begränsad till lokalaatt äratt
ideella föreningar, församlingar inom Svenska kyrkan, studentorganisationer
vid högskola och närradioföreningar. För närradioföreningar som avses vara

sammanslutning för alla tillståndshavare för hanteringortenen av gemen-
frågor sändningsrätten dock begränsad.ärsamma

Tillstånd få först efter tillståndshavarendet anmält ansvarig utgivareattges
till verket.
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sändningsområde till-vilkavarjeförbestämmerTV-verketRadio- och
får ske.sändningarnatidunder vilkenfå sända ochskallståndshavare som

önskemålenönskemål. OmtillståndshavarnasefterfördelasSändningstidema
tvisten.verketförenasinte kan avgör

reklam ochreglergällertillståndshavarenärradionsFör spons-samma om
tillståndshavare.lokalradionsförring som

utgår för densändningstimmepåbörjadkronorAvgift med 15 somper
från avgif-befriaskansänder reklamintenärradion. Denreklam isänder som

intereklamdeklaration sänts.ingivandeefter attten omenav
material, detcentralproduceratsändningförbudnärradio gällerI motett av

får i be-programutbud inte,tillståndshavares änriksförbudet. En annats.k.
denframställts enbart förharinnehålla material inteomfattning,gränsad som

verksamheten.egna
närradioföreningarsförbegränsningar finns nämntsSärskilda pro-som

ochinnehålla uppgifter när-får endastgramutbud. Detta program omom
för till-intressesändningarradioverksamhet ortensgemensamtorten, av

provsändningarverksamhet ochkommunalinformationståndshavare, om
sammanslutningar saknarfrånmånaderunder högst somtre programav

sändningstillstånd.
närradio,tillstånd sändaåterkallafårTV-verketRadio- och attett om

tillstånd sänderfå ellerförkravenuppfyllerinte längresammanslutningen att
verksamhetbristandevidfinnsutgivare inteanmäld samtatttrotsprogram

avgifter.betalninguteblivenvidoch av
Även förutsättningsändningstillståndet underåterkalla attdomstol kan

yttrandefrihetsbrottinnefattatnärradionifunnitdomstolen ettettatt program
yttrandefriheten.missbrukallvarligtinneburit avsom

myndig-mellanmyndighetsuppgifter fördeladelokalradionförLiksom är
tillståndsgivningen ochförTV-verketochså Radio-visheterna att svarar

innehålletövervakarradio och TV överens-förGranskningsnämnden att
vitetillståndshavaren vidkan föreläggaMyndigheternamed lagen.stämmer

refe-och inge s.k.särskilda uppgifterlagen, lämnabestämmelser iiakttaatt
från sändningarna.rensband

förordnas.inteomedelbartgällermyndigheternaBeslut annatomav
förvaltningsdomstol.allmänöverklagas hoskanBesluten

lagstiftningÖvrigochTV-lagenochRadio-1.5

Radio- TV-lagenoch

radio-sammanförts. Dessalagar ärhar sjuoch TV-lagenradio-denI nya
televi-finländskarundradiosändningarlagennärradiolagen,lagen, avom

tele-satellitsändningarlagenradiotidningar,lagensionsprogram, avomom
36
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kabelsändningarvisionsprogram till allmänheten, lagen till allmänhetenom
lagen förbud i vissa fall rundradiosändningar havet.öppnamotsamt om

bestårRadio- och TV-lagen gäller verksamhet i sända ljudradioattsom
och televisionsprogram riktade till allmänheten. lagen finns ocksåI bestäm-
melser vidaresändning vissa skyldigheter för satellit-samtom av program om
entreprenörer.

Principen etableringsfrihet huvudregel i lagen. deVad gällerärom en
trådlösa marksändningarna sändningar frekvenser 3 GHz till-är över
ståndsfria sändningar lägre frekvenser tillstånd.medan kräver

tillståndsfria sändningarna gäller registreringspliktde för denFör en som
Även s.k. satellitentreprenörerbedriver verksamhet. skyldiga anmälaär att

registreringensig för registrering. Syftet med det skall kunna fastställasär att
för verksamheten.ansvarigärsomvem

tillstånd.Radio- TV-verket eller regeringen lämnar Regeringen lämnaroch
tillstånd för sändningar i hela landet eller till utlandet i vissa specialfall.samt

få.tillståndsärenden Radio- ochDessa tämligen TV-verket lämnarär som
tillstånd bl.a. för närradio- och lokalradiosändningar. Gransknings-nämnts

för radio och TV övervakar efterlevnaden de regler gällernämnden av som
innehåll.för sändningamas

tillstånd meddelats regeringen gäller för viss tid med möjlighetEtt som av
innehållettill förlängning. För dessa sändningar gäller dels de regler för som

också regeringen ställainskrivits i lagen, dels kan villkor i det enskildaupp
tillståndsärendet rörande vissa frågor räknats i Ordningenlagen.som upp

tillståndsvillkor med avtal mellanmed har det och till-ersatt system staten
ståndshavaren Tillståndsvillkorentidigare gällt. kan sändnings-rörasom

omfattning, för och hörselskadade,verksamhetens viss sänd-program syn
ningsteknik m.m.

innehållsregler inskrivitsVad gäller de i själva lagen dessa områ-rörsom
Sverige EES-avtal EG-direktiv upprätthålladen där enligt och skyldigtär att

minimistandard för televisionssändningar, såsomviss viss andel europeiska
våldoch begränsningar vad gäller och pornografi, reglersamtprogram om

reklam och sponsring. Dessutom finns för de sändningar sker efter till-som
stånd regeringen allmänt stadgande programverksamheten skallett attomav

det demokratiska statsskickets grundidéer,präglas principen alla män-av om
niskors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.

innehållsreglersärskilda gäller för närradio- och lokalradiosänd-De som
ningar redovisatshar ovan.

har den sedan tidigare gällande skyldighetenI lagen i kabelnät vidare-att
bibehållits.sända vissa s.k. carry-skyldighetDenna innebärmust attprogram

innehavarna kabelnät skall till de marksända TV-programmenatt utanav se
kostnad för själva mottagningen kan de boende i anslutna fastig-tas emot av

omfattar hushåll.heter. Skyldigheten gäller inte tio eller färrenätetom
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tillstånd meddelatsåterkallelseförutsättningarna förreglerarLagen somav
återkallelsebestäm-deTV-verket. Tidigare harRadio- ochregeringen ochav

närradio och lokalradiotillstånd förverket lämnadegäller förmelser som av
berörts.

tillstånden i korthet följande:lämnade gällerregeringendeFör av
lagen eller villkorväsentligt brytersänderOm den sätt motmotettsom

tillstånd fårsådant till-ytterligaresändningstillståndet eller förvärvarfor ett
framstårfår meddelas endast detåterkallelseåterkallas. Beslutståndet omom

Ärenden återkallelse handläggsåtgärd.alltför ingripandeinte omsom en
Ärendena efterfår förstöverträdelsensberoendeolika sätt tasart. upp an-

allmänJustitiekanslern talan iärenden förfrån regeringen. Vid vissamälan
fattas beslutet Radio-återkallelsebeslutet, i andrafattahardomstol att avsom

TV-verket.och
må-tilleller fängelsestraffbelagda med böterförfarandenVissa är sexupp

sådanttillstånd krävs.därexempelvis sändningargällernader. Detta utan
exempelvis rörande reklam ochbestämmelser,åsidosätter vissaDen som

Även Justitie-avgift tillsärskildåläggas betalasponsring; kan staten.att en
vitesförelägganden.utfärdakanslern kan

från och allmän domstolmyndigheternabesluten är över-Huvuddelen av
återkallelse sändnings-exempelvis avgörandengällerklagbara. Detta om av

beslut sändnings-beslut finns förutomöverklagbaratillstånd. Bland inte om
vissa vitesbeslutområden lokalradionför även

radiøkommunikationLagen om

radioanlägg-och användninginnehavinnehåller bestämmelserLagen avom
radiovågor kommunikationföranvändningochningar m.m.avom

det i Sverigetillståndsförfarande vilket innebärRegleringen bygger attett
önskar bedrivaför dentillståndsgivningmed dubbelråder ett system som

tillstånd förochtelevisionssändningar. Dels krävstrådlösa ljudradio- ett
dels krävsreglerna,de redovisadeprogramverksamheten enligtsjälva ovan
behövs förden teknikTelestyrelsen rörandetillstånd från ochPost-ett som

förverkliga sändningarna.att
internatio-enligtregleringenför den tekniskaUtgångspunkten är att staten

frekvensanvändningen.övergripande föråtaganden har detnella ansvaret
främja effektivtsyftar tillradiokommunikationslagenBestämmelserna i ettatt

radiokommunikation. harI lagenmöjligheterna tillnyttjande noterats attav
informationsfriheten skallför yttrande- ochradiokommunikationens betydelse

tillämpning.särskilt vid dessbeaktas
svenskt fartyg eller luft-således tillstånd för i landet ellerkrävsDet att

använda radiosändare.inneha ellerutomlandsfartyg
tillstånd skall meddelas. Inriktningenframgår grunderefter vilkalagenAv

ha behov radio-och sigenligt förarbetenaskall att avsom anservar envara38
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användning bör beviljas tillstånd. Myndigheten har olika verka försättatt
tillstånd skall kunna beviljas. Avslag ansökan radioanvändningatt kanom

endastlämnas det i det särskilda fallet brister i någon de förutsättningarom av
angivits i lagen.som
lagen framträderI den tillståndsgivningendubbla i påkravet radio-att

användning förutsätter tillstånd från myndighet, exempelvisettsom annan ett
lokalradiotillstånd från Radio- och TV-verket, först kan beviljas sådantnär
tillstånd föreligger.

Tillståndsbeslutet skall gälla bestämd radioanvändning. Det skall dess-en
innefatta de villkor skall gälla för radioanvåndningen. Tillståndetutom som

får måni den det behövs, förenas bl.a. med villkor angående frekvens, an-
eller radiosändarens beskaffenhet, skall belägentennens antennenvar vara

och skyldighet dela frekvensutrymme.att

EG

För ljudradio finns inom den europeiska gemenskapen inga bestämmelser.
Behov direktiv för ljudradio liknande det finns för televisionen harettav som
diskuterats något direktiv tycks inte aktuellt inom den närmastemen vara
framtiden. Medlemsstaterna har naturligtvis vid lagstiftning och myndig-att
hetsutövning beakta EG-rättens skydd för principerna de fyra frihetema.om
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Lokalradion2

Verksamheten2.1

Tillstånd sändningaroch

från Skellefteåsändningsområden i till Malmö i söder finns 8540Inom norr
Samtliga tillstånd utgången årtillstånd för lokalradiosändningar. gäller till av

tillstånd bedriver med något2000. Innehavarna dessa undantag sänd-av
tillstånd frånträddalämnade finns fem tillståndVid sidan dessa ochningar. av

tillståndlämnade förberedda blivitantal inte vilande denett men som genom
upplåtelserantagits tillfälligt för vidare lokalradiotill-lag stoppom avsom

utgången juni månadstånd. s.k. stopplag gäller till 1997.Denna av
tillståndtvå lämnats inom varje sändningsområde.Vanligen har I Stock-

tillstånd.dock givits 10 5 vissa landetoch Göteborg har I delarholm resp. av
uppfatta från intilliggande områden,möjligt sändningar särskiltdetär att

Skånegäller detta i och Mälardalen.
påSändningama FM-bandet. Frekvenser mellan 104 och 108äger rum

några Sändarstyrkomaanvänds med undantag. ligger normalt kringMHz
något och sändama med000 eller högre verkar god hörbarhet vanligen1 W

område några frånmed radie mil. Undantag detta finns fram-inom ett en om
sändningsområdeni Norrland där vissa betydligt och betjänasför allt är större

effekter 000 nårsändare med till 15 Lokalradions sändningarwatt.uppav
landet majoriteten befolkningenalla platser i kan höra ellerinte ettmen av par

lokalradiostationer.fler
Sändningsområdena, tillståndsgivningen,bestämts i samband medsom

genomgått någrainte förändringar. Däremot avviker placeringen radio-har av
frånsändarna ofta vad ursprungligen planerats och angivits vid de auk-som

tillståndsgivningen. tillåtitsvarit del Dessa ändringar hartioner som en av
sändningsområdenabl.a. den förutsättningen de faktiska inte för-under att

tillståndsgivningen.förhållande vid Hittillsändrats i till vad bestämts harsom
sändningsområdena,lämpligheten i utformningen vilka kan ändras efterav

tillståndsperiodens ifrågasätts tillståndshavama.slut, inte nämnvärt av
Sändningsområdena framgår 2bilagoma ochav

Auktioner avgifteroch

tillstånd tillståndAvgifterna för har bestämts vid auktioner där varje ut-resp.
innehållbjudits med specifikt tekniskt vad gäller frekvens, sändarensett

styrka och placering m.m. 41
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förtillståndsgivande myndigheten, tidigare Styrelsen lokalradiotill-Den
frånstånd utgått anmält intresse vidoch Radio- och TV-verket, har plane-nu

sändningsområdensändningsområden. första därringen De plane-orternaav
dock föreslagits i lagförarbetena. I samarbete med Post- ochrades hade

tillståndentekniska förutsättningar gällt förTelestyrelsen har de be-som
tillstånden lediga. Eftersom alltidDärefter har utlysts det anmältstämts. som

tillståndentill och de utlysta och de sökandesig antal sökandeett vart ett av
sitt tillståndsgivningen gånginte kunnat samordna intresse har varje blivit be-

sådana auktioner har hållits, den förstaroende auktion. Fem i septem-enav
1993 i november 1995.ber och den senaste

årAvgifterna, med delbetalning varje kvartal,bestämts harpersom
kraftigt. omständigheter har inverkat påkommit variera En rad avgiftemasatt

sannolikt befolkningsunderlagstorlek. Störst betydelse har och teknisk
Även förhållanden exempelvis lokalprestanda haft. andra reklam-som

mediekonkurrens har sannolikt bidragit till variationerna.marknad och Nät-
få tillstånd på viss delverkens intresse totalanätetsortattav en som en av
också fått avgifterna.täckning har säkerligen genomslag

årliga således, från 21 300 Arjeplogavgifterna skiftar kronor i tillDe
sändningsområdena ocksåmiljoner kronor i Stockholm. finnsdrygt 3 Inom

tillståndensvariationer, delvis kan förklaras med de olika tekniskastora som
användandet auktionsforrnensida ibland resultat iettmen synes vara av av

Örebro, tillståndetpå vissa platser, exempelvis Södertälje och kan detsig ena
så andra.dubbelt dyrt detvara som

intäkter, de årligaStatens sammanlagda avgifterna, 120ärsumman av ca
från de 85 tillståndshavama. påmiljoner kronor Detta medelavgiftger en

Någotdrygt 1,4 miljoner kronor. översiktligt kan prisbilden beskrivas på det
befolkningstäta områden år-storstäderna och andra regelmässigt harsättet att

medan priserna iliga avgifter l-2,5 miljoner kronor Svealand ochvästraom
Norrland väsentligen lägre.är

två år hållits. områdenUnder har fem auktioner Eftersom de till-som
svårtkommit under hand mindre befolkade det jämförelserär är göraatt

avgifterna och vidmellan de vad de tidigare auktionerna varitsenaste man
villiga erlägga. dock inte prisbilden ändrats någotDet vä-att synes som
sentligt sätt.

frånträda tillstånd fåMöjligheten i syfte vid auktion förmo-att att en ny en
avgift har inte Vid fem tillfällen tillstånden frånträttsdat lägre de haranvänts.

detta skett andra skäl.av
någon tillståndshavarehar inte förekommit gått i konkurs såDet längeatt

tillståndet.han varit innehavare har bolag överlåtit tillståndDäremot sittettav
gåttoch därefter i konkurs. Vid flera tillfällen tillståndshavarehar över-strax

låtit tillståndsina grund ekonomiska problem.av
Vid varje faktureringstillfälle kvartal förekommithar det tillstånds-att

havare betalat avgiften för Omfattningen varierat. tillstånds-har Vissasent.
42
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tillfällenhar vid upprepadehavare varit med betalningarna. Eftersomsena
Radio- och saknar lagligTV-verket möjlighet debitera dröjsmålsränta äratt

svårt bedöma förseningamadet beror verkliga betalningssvårigheteratt om
kredit.eHer utverkaär sätt attett

Vid tillfälleenda har Radio- och TV-verket ansökt hos kronofogde-ett
myndighet utmätning för kvartalsavgift. Betalning dåinkom tämligenom en
omedelbart till Radio- och TV-verket.

Överlåtelser mm

sändningstillstånd faktisk tvåEtt kan byta huvudsakligen på olikaägare sätt.
överlåtsAntingen själva sändningstillståndet från subjekt tillatt ett ettgenom

eller andelama eller aktierna i den juridiska inne-attannat genom person som
tillståndet överlåts. formell överlåtelsehar En enligt det förstnämnda sättet

måste godkännas Radio- och TV-verket denprövar ägaren ärav som om nye
erhålla lokalradiotillståndbehörig enligt gällande regler. årenUnder 1994,att

månad1995 och 1996 t.o.m. har antalet sådana Radio- och TV-mars av
godkända Överlåtelser 32verket varit 10, och

Överlåtelser tillstånd eller ändringar i ägarkretsen Överlåtelserav genom av
tillståndsbolageteller andelar i förekommeraktier omfattningen svårärmen

uppskatta.att
tillståndshavare upplåterLokalradiolagen medger sändningstid tillatt

Detta förekommer dock regel tillståndshava-I sänderytterst sparsamt.annan.
Ävensändningarsjälv och dygnets alla timmar. stationenäger när ärren rum

obemannad det teknikens landvinningar möjligt låtaär attgenom program-
innehåll.och sända eller mindre utvecklatettmera mer

Återkallelser

får återkalla sändningstillståndRadio- och TV-verket under vissa förutsätt-
ningar angivits i 28 § lokalradiolagen, sändningsverksamhet intenärsom
bedrivs, utgivare inte finns eller brister i behörigheten visats föreligga.när
Någon återkallelse har inte skett. I ärende har verket funnit åter-grund forett

underlåtit återkallelsekallelse tills vidare eftersom åtgärden skulle varitmen
Ärendetingripande.alltför har inte avslutats.ännu

ytterligare lokalradioverksamhetIntresse och förutsättningar för

Efterfrågan på tillstånd svårytterligare bedöma. Efterfrågan manifeste-är att
vanligen intressenter hör sig till Radio- och TV-verket ochattras genom av

intresse tillstånd frågoranmäler för eller med etablering lokalradioom av
tillståndeller ytterligare där lokalradion redan etablerad.ärorter orternya 43
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tiotal så-sändningsområden för lokalradio finnsgäller ytterligareVad ett
lokalradiointresseanmälningardana orter.nyaom

Även förekommeretableradetillstånd redanytterligarerörande orter
utgår ifrån antalet sökan-Skåne. Omdå vad gällerförfrågningar, främst man

skulle det kunna hävdastillstånd inför auktionernaledigt20-30,de, attperca
tillstånd de därför ytterligareintresse ävenborde finnasdet orterstortett

givits.tillstånd redan
intressenternadelsvårt hurDet avgöra representerarär storatt somav

till de redandel knutnaoch hurfristående intressennågorlunda ärstor som
etablerade ägargruppema.

ytterligare analogaetableringtillfrekvenstekniska möjlighetenDen av
begränsad. harvissa DäremotFM-bandetlokalradiotillstånd är orter

AM-bandetantal frekvenserförutskickatTelestyrelsenochPost- att ett
pårundradiotillstånd. Verket har grundtillgängliga förinom kort kan avvara

till etableringställninghaft anledningstopplagen inteden s.k. att ta om av
skallAM-bandetlokalradio äga rum.

ljudradioDigital

TV-0mrå-på radio- ochutvecklingendigitaladenintresse harSärskilt ägnats
fleramöjligt sändadetkomprimeringsteknikendigitalaMed den ärdet. att

dagifrekvensutrymmeradioprogram ensamtett programsomsamma
upptar.

Genom regeringensSFS 1995:663 ochi radiolagenändringarsmärre
ljudradiosänd-möjlighet för lokala1995:1020 harförordning öppnats en

följerstorstadsområdena. Av förordningenteknik i bl.a.med digitalningar att
ljudradio-för digitalasändningsutrymmevilketskall fastställaregeringen

Radio- ochprogramföretag. TV-upplåtasskall till privatasändningar som
förslag tilloch lämnaansökningsförfarandetskall handläggaverket rege-

få tillstånd.skallvilkaringen somom
programforetagför privatasändningsutrymmetbeslutatRegeringen har att

uppgå till 60-75 %storstadsområdena skallfrekvenser deregionalai tre av
Återstoden i de regionalasändningsutrymmettillgängligadet utrymmet. av

frekvensen skall användasnationellai denliksom helafrekvensema utrymmet
tordeUtbildningsradio I praktikenAB.och SverigesSveriges Radio ABav

programföretag i3-4 privatatillstånd tillkommerinnebäradetta attatt ges
lokalradion har.Sändningsområdena deregion.varje är större än som

1994/95: 170uppdrag prop.enlighet med sittTV-verket har iRadio- och
till regeringenförslag hurtillstånd överlämnatoch harantalutlyst ettett

inte beslutat.fördelas. Regeringen hartillstånden skall ännu
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Myndigheterna

tillståndsgivning, avgiftshantering ochTV-verket handhar bl.a.Radio- och
åt-uppgifter rörande lokalradionlokalradion. Till sköta verketsförtillsyn att

årsarbetskrafter.1-2bedömninggår enligt verkets caegen
för granskningenför radio och TVGranskningsnämnden attavansvarar

lokalradiolagen.innehållsmässigt medlokalradiosändningar överensstämmer
årsarbetskraft for denna syssla.lNämnden har avsatt ca

Lyssnandet

förutom med medfrämst, varandra,Lokalradiostationerna konkurrerar
konkur-P4. Närradion skulle kunnakanaler P3 ochSveriges Radios envara

liknande formatnärradions sändningar harvissa därsärskilt orterrent,
flertaletvisar dock närradionLyssnarundersökningarlokalradion. attsom

inte relevant tala konkurrensså låga lyssnarsiffror detplatser har är attatt om
närradio.lokalradio ochmellan

genomför rikstäckande mätningarRUABRadioundersökningar AB av
lokalnivå. undersökningar bolaget gjortpå Deriks- ochradiolyssnandet som

månad 1995 till februari 1996 visarnovemberunderlyssnandet attav
år på9-79 lyssnar radio underbefolkning mellanlandets80,4 % ettav

för riket följande:Fördelningen helaunder vecka.genomsnittligt dygn ären

58,6 %Radio totaltSveriges
29,6 %Lokalradio totalt

1,6 %Närradio totalt

17,1 %Sveriges Radio P3
38,0 %Radio P4Sveriges

6,1 %Megapol
11,3 %NRJ
6,9 %RixRadio
6,7 %SRAB

från siffrorna för hela riket.eller mindreutfallet avvikerlokalaDet mer
storstadsområdenaframgång lokalradion i ochharlyssnarmässigStörst

Västerås. totalaNorrköping, Linköping och Detnågraytterligare platser som
ligger där drygtangivna beräkningssättlokalradiolyssnandet enligt ovan

några totaladessa sina lägstaSveriges RadioSamtidigt har35 %. orterav
hårdast lokal-med tio sändandedär konkurrensensiffror. StockholmI är

uppgåendeRadio procentuellt lägst,lyssnandet Sverigesradiostationer är
52,1 %.till
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månaderfrån föregåendetiden den undersökningen, tidigare, harI sexca
förändringar skett. Sveriges Radio AB och lokalradion har behållitinga större

lyssnartidenmarknadsandelar den totala 67 % 27 %.sina av resp.
främstperspektiv har lokalradion och NRJ-stationema vunnitI längreett

från Radio P3. förklaringama till dettaSveriges En lokal-lyssnare är attav
främst riktar sig till lyssnare, mellan 15-45 år.radiostationema Iunga syn-

publiknerhet har mycket och har huvuddelen sina lyss-NRJ-nätet en ung av
åldersgruppen 9-19 år.inare

Annonsmarknaden

nyhet i Sverige har tillståndshavamaEftersom radioreklam haftär en som
årenetablera radion annonsmedium. Under 1993,första uppgift att ettsom

försåldes1995 annonstid för 100, 165 och 235 miljoner1994 och kronor.
för år 1996 förväntas ligga mellan 300-330 miljonerFörsäljningen kronor. I

utvecklad marknad räknar branschorganisationen Radioutgivare-fullten
radioreklamen skall nå nivå 5-6föreningen med kunna % denatt en av av

och årligen 550-600 miljonertotala mediereklammarknaden kronor.omsätta
Bedömningen baseras europeiska jämförelser snittoch utgör ett av

i andra europeiska länder.utvecklingen
såPå sikt förväntas fördelning annonsmarknaden lokala annonsö-atten av

står två tredjedelar och riksannonsörer för totalaför tredjedel detrer en av
Inledningsvis dock riksannonsörema stått för någotvärdet. har lägre,en om

år uppgåstigande, andel. 1996 beräknas riksannonsörernas andel tillFörän
fjärdedel.en

frånEnligt uppgift Radioutgivareföreningen har branschen, skapatsom
500 miljoner i2 000 arbetstillfällen, investerat kronor verksamheten och för-

300 miljoner innan fulltinvestera ytterligare marknaden utvecklad.ärväntas

Utvecklingen2.2

lagstiftningenMotiven för

åsyftades påmöjligheten sända lokalradio ökad frihet radio- ochMed TV-att
området såväl i form etableringsfrihet vidgad yttrandefrihet. Iav som propo-
sitionen 1992/93:70 privat lokalradio uttalades regelverket för pri-deattom

reklamñnansierade ljudradiosändningama utformats så självständiga,vata att
lokalt förankrade radiostationer skulle främjas. Det befanns angeläget möj-att

radiostationer få följdlighetema skulle till antalet självstän-att starta attnya
diga ökade väsentligt, vilket förväntades kunna varjeske radiosta-röster om
tion fick oberoende ställning med inriktning det lokala spridningsom-moten
rådet. fåtalutveckling dominerande kedjeföretagEn skulle motverkas.46 mot ett
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svårutveckling förutse ochkommersiella radionsnoterades denDet attatt var
behövakommadärför skulle kunnaregelverket över.att sesatt

Utvecklingen nätverkav

angelägen ibeskrivitsdenhar blivitUtvecklingen än pro-somsomen annan
inlemmade i olika formervanligenlokala stationerna nät-positionen. De är av

sändningarnatillståndshavama gäller deför del ärochverk attstor egnaaven
såvälställning redaktionelltosjälvständigde harobetydliga och att somen

karaktäriserar fleraägarkoncentrationKorsägande och näten.ägarmässigt. av
påinriktning antingen ägande,former medi olikaNätverken förekommer

Givetvis kan ochannonsförsäljning.programproduktion eller nätett samma
funktioner.eller alla dessaflerainnefatta av

annonsförsäljning finns inget hindersyftar tillnätverkFör gemensamsom
gällande ägandeuppenbart nätbildningardetlokalradiolagen. Däremoti är att

istå lokalradiolagen. Principemai strid medprogramproduktion kanoch
tillstånd, sig direkt ellerfår haingenlokalradiolagen änär ettatt varemer

ägande,bestämmande inflytandevari harföretag han samt attgenomgenom
bestå material framställt för densändningarna skalltredjedel egnaavaven

olika avsnitten i ka-i detalj under debeskrivsverksamheten. Gällande rätt
pitel 5.

lokalradion.tycks förekomma inätverknämnda formernaAlla de av
Ägarkoncentrationen beskriva nätverk-lika lättdock intei näten är att som

och reklam.rörandesamheten program

dominansNätverkens

ingående någotinte itillståndshavare, i bemärkelsenAntalet självständiga
tillståndshavaretillsammans med defå, tio. Räknadenätverk mindre änär

ingårprogrammaterial i annonssamarbetesänder väsentligen eget mensom
tillstånds-till fjärdedeluppgår dennaandra stationermed en avgrupp ca

havama.
i nätverk medtillståndshavama bedriver i stället verksamhetMajoriteten av

det egentligaoch med huvuddelenliten lokal inriktningingen eller av pro-
vissa ytterlig-ombesörjs centralt. ISändningar-nagrammaterialet gemensamt.

eller mindretillståndet slavsändare ibara funktionhetsfall har ettsom en mer
nationellt nät.

utgår frånnätverk i landetfinns fem utveckladenärvarandeFör om man
programverksamhetTvå bedriverägandet. dessa nät numera en gemensamav

framstår ändåtill ägandetprogrambeteckningochunder settmensammaen
består och mellan 1l ochtvå fem nätverkenolika nätverk. De vart ett avsom

står tillståndshavare.utanför 10tillståndshavare. Helt19 enskilda näten ca
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produktiongrad ägande,Nätverken uppvisar olika gemensamt gemensamav
annonsförsäljning.och

Ägandetcentraliserade.Två Z-Radio mycketNRJ och är ärnätenav
utvecklat och sker delvisannonsförsäljningssamarbetetkoncentrerat, är cen-

egentliga Lokalt material saknastralt och de är gemensamma.programmen
tillståndshavama finns i30 dessaeller mycket begränsat. Drygt nät.är av

Bådaintar slags mellanställning. harTvå Rix och Megapolnäten enav
det Megapol därtill ägandetannonsförsäljningssamarbete. I nätet ärena

programmaterial.förekommer hel del lokalt I detdetkoncentrerat enmen
många hög andelfinns lokala medanRixandra ägaretvärtemotnätet aven

centralproducerade och sända underär gemensamt namnnumeraprogrammen
tillståndshavare ingårZ-Radio. Ca 25 ibeskrivnamed de nätenett ovanav

och Megapol-näten.Rix-
tillstånds-SRAB/Radio City, med 15sista de fem nätverkenDet caav

annonsförsäljningssamarbete.huvudsakligenbedriverhavare,

ställningförstärker sinNätverken

tillståndsgivningensnätverk hade tagit sin början redan föreUtvecklingen av
framträdde finns i dag.efter den första auktionen deoch redan nätstart som

intressenter organiserade gickförmodas del de inkanDet nätenatt somen av
med avsikt bedriva rikstäckande programverksamheti verksamheten att en

praktiken skulleutifrån lagstiftningen i inte hindra detta.bedömning atten
femtiotal överlåtelserTV-verket har medgivit sänd-Radio- och ett av

ocksåningstillstånd del överlåtelser torde ha skettsedan En attstarten. genom
svårtöverlåtits. uppskatta antalettillståndshavarbolagets aktier Det dockär att

sådet i varjeöverlåtelser det slaget. Allmänt kan sägas gottattsenare somav
förekommit någon förändring i kretsen aktie- ellertillståndsbolag har av an-

tillståndet beviljats. ägarförändringar förekommersedan Dedelsägare som
strukturförändringar och det sig inteemellertid oftast karaktärenhar rör omav

tillståndet.försäljningaregentliga av
några fåöverlåtelser förekommit har med undantag inne-formellaDe som

tillstånd.tillfört befintliga ytterligareburit etablerade aktörer de Detnätenatt
någotnågon gång tillstånd iförekommit varit del harhar inte nätenatt som av

Överlåtelsemanågon harförsålts till intressent utanför de etablerade näten.
intillfällen inneburit aktörer kommit i lokalradion ochbara vid attett nyapar

såledesdå medieföretag.sig utländska Tendensendet har är nätenrört attom
positioner.kontrollerar dessa stärker sinaoch de som
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andra ländernätverk iutvecklingen nätverkpåverkarFaktorer avsom -

någonnätverk itycksfristående lokala radiostationerländer medflestadeI
dock, kanskevarierarOmfattningennaturligt inslag.förekommaform ettsom

tillåter.lagstiftningennationellavad denberoendefrämst
i nätverk ochlokalradiomotiv för drivabådefinns allmännaDet att spe-

nätverksutvecklingen i Sverige.bidragit tillkan haomständigheterciella som
skalakommersiella radion idenjämförelse kominternationell sentI storen

lokalradiolagenikraftträdandetfanns vidUppenbarligenSverige. etttill av
tillståndenKonkurrensenSverige.kommersiell radio iförintresse omstort

årliga avgifter tillförbundit sigtillståndshavarna harmedförthar storaatt
upphovsrättsorga-utgifter till sändaroperatörer,Härtill kommer storastaten.

pressadeunderbedriver verksamhetenTillståndshavamanisationer m.fl.
radio-marknaden förtankeminst medförhållanden. Inteekonomiska att

omsätming.så blygsamlängeoch medoutvecklad änreklam ännu är en
verksamhetsåren täckainte kunnatdärför de förstaharAnnonsintäktema ut-

med andra till-samarbetahålla kostnaderna ärgifterna. Ett attsätt att nere
Äventeknikprogramproduktion,annonsförsäljning,ståndshavare m.m.om

skalfördelar.kostnader ochminskadebidra tillsamarbete kanorganisatoriskt
perspektiv, be-internationelltfår,reklammarknadensvenskaDen ettur

till finan-litadärför knappastradiostation kanlokalliten. Entecknas attsom
annonstidmåste säljareklam,med lokal ävenverksamhet enbartsinsiera utan

god räckviddskala krävsiattrahera dessariksannonsörer. Förtill attstoratt
erbjudas.rikstäclming kan

Finlandfrån i ochtill skillnad NorgeintedetSverige förekommerI --
endaljudradiosändningar. Detnationella sättetreklamfmansieradetillstånd för

ihopdärför knytasändningarkommersiellarikstäckande ärbedriva ettattatt
sådant rikstäckandeprogramnätverk. Ett nät-tilllokalradiostationerantal ett

bedömaskanriksannonsörema,locka dekanverkssamarbete, stora somsom
i branschen.och överlevanå god lönsamhetsiktnödvändigt för att

media-från internationellaägarintressenförekommerlokalradionI stora
påverkat nätverksbildningartendensen till ärharvilken grad dettaföretag. I

i radionät-ofta inblandadeemellertidpå. intressentersvårt Dessa äratt svara
USA, England.Frankrike, Luxemburg,andra länder t.ex.verk i

påtag-nätverk i särklassutvecklingenjämförelsenordiskVid är mestaven
svenska lagstift-dentroligendelförklaring till dettai Sverige. En ärlig att

liberal iförhållandevis nät-lokalradiolagen-i fallningen är synenvart -
med-28 §§bestämmelser 5-7 ochlokalradiolagensUtformningenverk. av

nätverkssarnarbete i alla former.långtgåendei realiteten ettger
nordiskaSverige och övrigamellanregelverkenskillnaderna iDe största

Övriga frånskiljer sig deturvalssystemländerstillståndsgivningen.länder rör
Även byg-sinsemellan olikade ärauktionssystemet.svenskanuvarande om

tillståndsgivan-denskönsmässighet därmåtttillståndsgivningen ett avger
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de myndigheten har anledning beakta bl.a. programprofil och lokal för-att
ankring, beskrivs i avsnittsätt 5.2.närmaresom

Reglerna programinnehåll och samsändningar likaså striktare iär öv-om
riga nordiska länder. Det bör det i Norge och Danmark till skill-noteras att -

frånnad Sverige och Finland bara finns lokal radioforrn, nämligen narr-en-
radio" "lokalradio", i båda fallen skall både ideella ochresp. som rymma
kommersiella aktörer. såvälI Norge Danmark kan skönjas någotsom nu en
mindre inställning till nätverkssamarbete.sträng

har det funnitsI Norge tendenser till nätverk med Allergruppen Radio l
huvudaktör. Eftersom tillståndsperiodema för samtliga tillståndshavaresom

tillståndsgivningsprocessenlöper och pågår, varvid delvis reglerutnu nya
gäller, svårtdet förutspå framtida förekomstär nätverk. I Danmarkatt av
förekommer i dagsläget i princip inte nätverk och inte heller i Finland synes

förekommadet inomnätverk lokalradion i någon omfattning.större

Ägandet2.3

Formellt i enlighet med lagen alla tillstånden olika juridiskaägs eller fy-av
siska Tillståndshavarna vanligen Någraaktiebolag. tillståndär ägspersoner.

kommanditbolag. Endast två tillstånd innehas privatpersoner. Vidav av
ägande juridisk det möjligt med hjälp olikaär bolags-attgenom person av
bildningar erhålla ägarinflytande i flera tillståndshavare överträda deutan att
formella reglema.

Aktierna tillståndshavarbolageti regelmässigt fördeladeär i flera poster
olika bolag och privatpersoner. Somägs följd detta är ägar-som av en av

bilden ofta mycket komplex med bolag delar tillståndshavar-ägersom av
bolag, i olika Noterbart vid demönster. auktionerna såär att senaste gott som
alla tillstånd inropats privatpersoner och sedan kommit över-attav genom
låtelse till bolag inlemmas i Den egentlige köparen i månganäten. fallsynes
varit den forrnelle.änen annan

Inflytande fler tillståndshavareöver kan uppnåsän olika sätt.en
Möjligheten till direkt ägande lokalradiolagenär begränsat. En igenom rea-
liteten ägarmässig kontroll flera tillståndsbolag kanöver emellertid uppnås
indirekt, hög andel aktierna vid spritt ägande ellert.ex. ettgenom en av

påverkaravtal kontrollen aktier eller andelar. inflytandeöver Ettgenom som
tillståndshavarbolagflera kan ocksåöver upprätthållas styrelse-genom

representation i bolagen. En indirekt till kontroll tillståndväg fleraöverannan
avtal tillståndshavama,medär franchising, kunnaatt t.ex. typengenom av

verksamheten. Ett ytterlighetsfall använda bulvaner förär skaffastyra att att
eller fler tillstånd.äga än ett

lokalradionsI finnsnätverk sannolikt alla dessa modeller eller kombi-en
nation dessa modeller50 representerade. Förekomsten vissa särskiltav typer,av
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svår ocksåunderliggande avtal, dock kartlägga. Det iolika former ärär attav
ägarskap eller delägarskapsvårt i vilken gradmånga fall äravgöra ettettatt av

bulvankaraktär.
måste såZ-radio ha koncentreratTvå NRJ och sägasnäten ett passav

lagen inte dess bokstav.strider intentionerna med Iägande det änatt mot om
tillstånd ochförekommer starkt ägarbolagdessabägge ägernät ettett som -

såandelar i alla de övriga till-eller dotterbolag högadirekt gott somgenom -
tillståndshavarbolaget bolagetkompletterasstånd knutna till Inätet.ärsom

privatpersoner kompletterarprivatperson. Dessaofta ägaresom somav en
ägarbolaget och förekommer, medanknytning till det starkaofta kändhar en

tillståndsbolagen. hari Inågot undantag, bara nätenägare ett ettav avsom
två bolag se vidare bilaga 2.tid byttsunderprivatpersoner ut motsenare

träffadeavtal programverksamhetfinns dessutombägge dessaI nät om
närstående och till-eller till detta bolagstarka ägarbolagetmellan det ett --

programleverans till 16 tim-innefattarståndshavarbolaget. Avtalen t.ex. upp
tillståndshavarbolaget använda visstoch fördygn rätt att namnmar per -

ägarbolaget eller till dettapå programtjänsten detvarumärke när-samt att-
tillstånds-på programmaterialställa krav detstående bolaget har rätt att som

innefattar avtalen försäljning rikstäckandeproducerar. Vidaresjälvhavaren av
sådantillhandahållande tid för reklam olika formerreklamtid och samtav av

tidigaresida. Som resultatetfrån det centrala bolagetsstöd nämnts är av
samsänds i det identisktdet i dessaägarbild och avtal nät närmasteettatt pro-

förhållandenarefereradeunder delen dygnet. Degrammaterial större av
juni 1996.gäller den 1

SRAB/Radio City finns starkatvå Megapol ochytterligareI nätenav
från varandra och de centrala i deskiljer sig dockcentrala De ägarnaägare.

påtvå beskrivna flera sätt.nätenovan
SRAB/Radio City finns starkt ägarbolagdet dessaI nät ett somena av

tillstånd flertaletoch andelar imed sitt dotterbolagtillsammans äger storaett
tillståndshavarbolag. ägarbolaget kompletterasDet starkaanslutnatill nätetav

anknytning.privatpersoner med lokalantal olika bolag ochdock ett stortav
tillståndshavare.i fler Denågra få dessa har mindre andelarBara än enav

med karaktär bulvaner.komplementärer Delokala inteägarna avsynes vara
bedriver självständig och lokalt inriktadreellt inflytande ochiställetutövar ett

programverksamhet.
karaktäriseras korsvis ägande därdessa MegapolandraDet nät ettavav

produktions-särskilt intressen. En dessanågra intressenter har är ettstora av
Sex till-brett ägande i mediabranschen.intressent medbolag helägt avenav

konstellation olikaståndshavarna knutna till detta nät ägs samma av sexav
tillståndshavare. privatpersonerTre dessa ägare är egetgenomsex somav

Äventvå tillståndsbolag. i övrigt finns bolagi ytterligarebolag andelaräger
tillståndshavarbolag ii fleraaktier nätet.ägersom
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TillståndshavarbolagenRix har spritt ägande.Det femte ägsnätet ett av
iantal lokala och bara intressenter har ägandeägare änettett stort ettpar mer

tillståndshavarbolag.

ägandeTidningsföretagens

tillåter tillstånd någoninte lämnas till dags-Lokalradiolagen utatt som ger en
någon aktie- eller andelsinnehav ellertidning eller grund avtal en-som av

företagbestämmande inflytande dags-har över ett utett som ger ensam
Tillstånd får vilken någoninte heller lämnas till företag i detidning. ett av

bestämmande inflytande. börhar Det med-ett noteras att ettavses ensamsom
tillståndsbolagetåterkallastillstånd inte ägandet i dettadelat kan om av av-

fåså varit behörigt tillstånd.seende förändras bolaget inte hade Detatt att
sådantpå ägande i och för sig strider bestämmelsenfinns exempel motsom

tillståndetform efter meddelats.tagit attmen som
tillståndsbolag tidningsföretag25-tal finns representerade iI ägar-ett

tillstånd återfinnsantingen direkt eller via dotterbolag. Dessa ikretsen, tre av
tillståndsbolagSRAB/Radio City och Megapol. tiotalnätverken Rix, I ärett

tidningsföretag dominerande den hadessa ellerstörsta ägarenattgenom vara
lika andel ägare.stor som annan

och huvuddelenflesta tidningsföretagen de dominerandeDe ärav som
påfinns i Rix och har i detta ägarandelar 40-50 %.näten nätägare, ett av

tidningsföretag huvudsakligen lokaltidningar och ägandet inskränksDessa är
tillstånd, det meddelatstill ett orten.som

bredare ägande och finnsEndast tidningsföretag har iett ett representerat
två tillståndsbolag.minoritetsägare i tiotalde andra Inäten ettett somav

två tidningsföretag sammanlagt mindre tiotal.dessa antaletnät är än ett
två de nätverken NRJ och Z-radio saknas tidningsföretagI störreav

bland ägarna.
Sammantaget kan tidningsföretagens ägande tyckas beskedligvara av om-

då tillståndfattning sig minde tiotalet där tidningsforetagendet kanrör änom
ifrågasättas bestämmande inflytande.ha ett

Förhållandet ocksåkan emellertid beskrivas i mediakoncentra-termer av
Tvåtion varvid delvis bild framträder. med blygsam ellernätenen annan av

representation tidningsföretag nämligeningen behärskas dotter-av genom
såvälbolag via andra dotterbolag andra media, iägare är ägareav som av

dagstidningar forlag.form television ochsomav
Endast NRJ saknar helt ankytning till mediaverksam-nätenett av annan

Huvudintressentheti landet. istället utländskt radioföretag.är ett
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Programutbudet2.4

programproduktionCentral

producerat ochcentraltlokalradionsänds imaterial ärdetHuvuddelen somav
fånågra nätverkföljdstationer. Dettaflertal ärsamtidigt attsänt över ett aven

grad centralmycket högtillståndshavare harmånga anslutnamed pro-aven
gramverksamhet.

beskrivits femägandeti främstutgångspunktmedharavsnitttidigareI
endastprogramsamarbete finns nät-utgår från enbartOm trenätverk. man

användertvå nätverkeneftersombildningar gemensamma pro-sammaav
programsamarbete.bedriverintenätverkenochgrammaterial ett av

två deRadio Rix, i vilketprogramsamarbetenadeDet största avtreav
16 timmartillståndshavare under35innebärdeltar,nätverkenfem peratt ca

detillfällen kanbestämdaprogrammaterial. Vidmeddygn matas samma
lokalsåsom lokala nyheter,materialin medtillståndshavarnaenskilda eget

harvarierarsådant materialmaterial. Andelenlokaltochreklam menannat
dag.någon timme varjegenomsnittuppgå till isagts

likartade. detförhållandena Iprogramsamarbetenatvå ärandradeI ena
materialcentralproducerat12 timmarmedtillståndshavarnaNRJ, varmatas

materialregionalt produceratandelmindremedkompletteratdag, en
programsamarbetetMegapolandradetplatser. Ifyra olikaproducerat

eftersomomfattningnågot mindreprogrammaterialetdetär avgemensamma
lokaltlångt blockfyra timmar ärsändertillståndshavarnaenskildade ett som

producerat.
tillståndshavarna8760 deingårprogramsamarbeten närmaredessaI av

intesändningstiddenUndernätverken.fem upptasfyra deoch avsomav
material, sändsregionaltalternativtlokalt,material ellercentralproducerat

förlagda tillsändningarSådana nätterna.musik. ärhuvudsakligen

programproduktiønjälvständigS

nätverksanslutnade ickeCity och hosSRAB/RadionätverketfemteI det
stationer,tjugotaldrygt ärvilka tillsammans utgörtillståndshavarna, ett

Programmaterialet harprogrammaterial egenproducerat.alltpraktiskt taget
Någralokal förankring.klarstationerdessaockså flertalethos avenav

nischstationer,betecknasverksamhet kanbedrivertillståndshavarna somsom
förankring.lokalprogramverksamhetsjälvständigmed utanmen

Programinnehåll

musik.övervägande deltill heltlokalradionProgramutbudet i utgörs av
75-80 % sänd-lokalradiostationer tilluppgår flertalethosAndelen musik av 53
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ningstiden. De olika stationema/nätverken har olika inriktning, s.k. format,
sitt musikutbud och vänder sig delvis till olika målgrupper. Enligt bransch-

tidningen Topp 40 förekommer för närvarande följande format inom lokal-
radion:

AC adult contemporary finns iävenvuxenpop
varianterna Hot AC och Soft AC

EHR european hit radio hitradio
DANCE modern dansmusik
GOLD "oldies"
KLASSISKT klassisk musik
MODERN ROCK modern rockmusik
TOPP 40 aktuella topplistehits
URBAN soul, rap m.m.

Huvuddelen tillståndshavarna har formatet AC riktaroch sig till mål-av
25-45 år. Detta gäller bl.a. två de programnätverken,gruppen tre storaav

vari 50 tillståndshavareän deltar. Det tredje programsamarbetet harmer
formatet EHR/AC ålderskategorinoch har 15-35 primär målgrupp ettsom

Även15-tal tillståndshavare. antal de övriga tillståndshavarnaett stort av
använder formatet AC eller Hot AC. Av de icke nätverksanslutna
tillståndshavarna för närvarandeär inriktade "oldies" populärmusiktre -
från 50-, 60- och 70-talen. Endast tillståndshavare någotsänder änen annat
populärmusik. Det sig då klassiskrör musik.om

Förutom musik består programutbudet nyheter, väder, trafikinforma-av
tion, evenemangstips, tävlingar, intervjuer, direktsändningar frånreportage,
olika evenemang m.m.

Radioundersökningar AB RUAB genomförde under vecka i septem-en
ber 1995 undersökning programutbudet inom Sveriges Radios kanaleren av
och den privata lokalradion i Stockholm, Växjö och Storuman. Resultatet av
RUAB:s undersökning har sammanställts och analyserats Wallqvistav

"ProgramutbudPartners i i Sveriges Radio och denrapporten privata lokal-
radion hösten 1995". Enligt denna fördelade sig sändningstiden irapport
Sveriges Radios 4-kanalP i lokalradion följande den undersöktasättresp.
veckan dagtid kl. 06.00-18.00:
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Lokalradion4 LokalradionP
SR AB storstad landsort
4 stationer 2 stationerstationer 9

3 % 4 %12 %Nyheter
2 % 0 % 0 %Sport

% 3 %Aktualiteter/samhälle 19 % 1
21 % 2 %22 %Kultur

8329 % 66 % %Underhållning/förströelse
O % O %3 %Barn/ungdom

% 1 % l %lService
0 % O %Minoritetsspråk 9 %

Övrigt 6 %4 % 7 %bl.a. reklam

förklarasLokalradio storstad detandel "kultur" ihögaDen attavgruppen
två Stockholm sände klassisk musik. För1995 fanns stationer ihösten som

inriktning. kategori tordestation med denna Dennanärvarande finns bara en
underhållninglför-kategorinbetydligt lägre andel ochi dag hadärför en

grad andel.i motsvarande högreströelse en
någrautgjordes endast enstaka lokal-mätningarEnligt RUAB:s procent av

innehåll.med lokalt deproducerade Avradiostationemas utbud programav
utrikes- eller nyhe-utgjorde drygt 80 % riks-, allmännanyhetsinslagensända

sändningsområdet. Uttryckt i tid omfattade den lokalatillanknytningter utan
station under den under-i genomsnitt 15 minuternyhetsverksamheten per

sökta veckan.
Även lokalt förankradehar andeldet finns stationer större pro-som enom

tämligenRUAB-undersökningen enligt kommitténs meningtorde ge engram
programinnehållet lokalradion.igod bild av

juni 1996Nätverken den 12.5 per

utveckling.haft deluppgift kartlägga lokalradionsKommittén har attsom
ingående undersökning ägande, ochinneburitharDetta av program-en

år.fram under lokalradions förstai de vuxitannonssamarbete nät som
kompletteras i detta avsnitt medlämnatsDen översikt när-enovansom

sådanförhållandena inför 1996. Trotsredovisning attsommaren enavmare
inaktuell belyser den nämligen väl hursnabbt blibeskrivning dömdär att

och samverkar, ofta ide olika bolagenkonstruerade och hur ägsnäten är
frånutgår de uppgifterBeskrivningen,tämligen komplicerade mönster. som

finns sammanställd itill Radio- och TV-verketinrapporterats även gra-som
bilaga 2 finns förteckning3 till betänkandet. Iñsk form, bilaga över ägar-en

tillståndshavarbolagen.na av
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A. Megapol

tillståndshavare:Anslutna 13 st.

StockholmRadio Gyllenkamme AB
Bondec AB Linköping

VästeråsRadio Katapuls AB
ÖrebroLeijbomal AB

BIG Radio AB Lund
SRF Radio StockholmAB

022 EskilstunaRadio National D AB
Östersjöns Reklamradio GotlandAB

Malmö GöteborgRadio National AB
Bohus Radio AB Norra Bohuslän
Radio Drift AB Skövde

Falun/BorlängeRadio Drum AB
Mora/SälenSiljan Radio AB

Radioprogramföretaget Megapol AB Megapol, AB Svensk Film-ägt av
industri, producerar och sköter riksannonsförsäljning, genom An-program

tillståndshavarna.nonsbolaget Radio uppdrag de anslutna Vissa till-av av
ståndshavarbolagen ägarkvintett ingen har majoritet:ägs av samma ensam
Semic International Svensk Filmindustri,AB, AB Torsten Larsson, Lennart
Wiklund och Hedenberg. MegapolJonas delägare dockär utanvon ensam-

Östersjönsmajoritet i BIG Radio AB, Reklamradio AB, SRF Radio AB,
Radio National 022 och Radio National SRFD AB Malmö AB. Med
Radio AB finns inte programleveransavtal.

Tillståndshavama 4 timmar långtsänder drygt lokalt morgonblock varjeett
dag med nyheter, trafikinformation stationemaEn i sändernätetm.m. av

tvåmaterial med lokal profil i block åttaegenproducerat sammanlagt tim-om
varje dag. Under dygnet sänds centralproducerad feed"restenmar av en

för lokala meddelanden varjemed timme. Stationema kan ocksåutrymme
frånmaterial, olikasända egenproducerat i den utsträckningLex. evenemang,

produceradede önskar. Det lokalt programmaterialet, exkl. nattmusik, uppgår
i genomsnitt till 5 timmar dygn.per

NRJ/EnergyB.

tillståndshavare:Anslutna 21 st

RBS Broadcasting StockholmAB
BroadcastingRBM AB Malmö

RBG Broadcasting GöteborgAB
RBK Broadcasting AB Kristianstad
RBH Broadcasting AB Halmstad56
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UppsalaBroadcasting ABRBU
Kalmar/ÖlandBroadcasting ABRBKM
LuleåBroadcasting ABRBBD
SkellefteåBroadcasting ABRBSK
BlekingeBroadcasting ABRBKR

BohuslänNorraBroadcasting ABRBO
GotlandBroadcasting ABRBI
Falun/BorlängeBroadcasting ABRBB
TrestadBroadcasting ABRBP
HudiksvallBroadcasting ABRBX
ÖrnsköldsvikBroadcasting ABRBY
Mora/SälenBroadcasting ABRBDL
SkövdeBroadcasting ABRBR
SödertäljeABBroadcastingRBDS

SmålandVästraBroadcasting ABRBF
Överenskommelsen RBS gällermedUmeå.NymanRonny

programtjänstenutsändningendast av
,9 9

franchise-överenskommelsermuntligahartillståndshavareSamtliga av
dettill 49 %Sverige AB RF, ägtFranchiseRadioRFmedkaraktär av

Överenskommelsema franchisetagareninnebärNRJ S.A.bolaget attfranska
får tillgång tillfranchisetagaren"NRJ",varumärketanvändafår licens attatt

levererarbesitter, RFradioområdet RFpåknow-how att programdet som
forsjälvfranchisetagarenochdygn resteran-16 timmartill att svararperupp

på detvissa kravställaharRFprogramproduktion, rätt attde avatt
franchise-gäller formatetvadmaterialetproducerade attsamtfranchisetagaren

flesta till-varsel. I demånaders12medavtaletkan sägatagaren upp
Broadcasting ABRBSidentisk:ägarfördelningenståndshavarbolagen är

SEPfranska bolagetoch det40 %Luxemburgbaserade SLPM40 %,
granskning.TV-verketsRadio- ochföremål förFörhållandena20 %. är

sammanlagtundercentralproduceradesänderTillståndshavama program
eftermid-Underkvällsblock.ochförmiddags-idygntimmar12 ettettper

Göte-från Stockholm,sändningarregionala12.00-16.00 skerkl.dagen
sändningarnaregionaladenationellaUmeå. Såväl deochMalmöborg, som

Underreklammed nyheter,varje timme,"fönster"innehåller lokala m.m.
tillståndshavare.frånsändningarlokalasker resp.natten

RIXC.

18tillståndshavare:Anslutna st.

GöteborgGöteborg KBRIX
BoråsBorås KBRDi

HalmstadHalmstad ABRadio
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SundsvallSundsvall/Hämösand KBMediaintressenter
SundsvallSvensk Radioutveckling ABSRU

GävleGävle/Sandviken KBRIX
VästeråsRadio 106,1 KB

Örebro ÖrebroRadio KBRIX
UmeåUmeå Radiointressenter KB

Skellefteå SkellefteåNational ABRadio
Luleå LuleåNational ABRadio

KB MalmöGi Hertzga
HudiksvallRadio Hudiksvall KB

Ö-vik ÖrnsköldsvikRadio KB
Varberg106,5 i Varberg KBRIX

LyckseleAnna Larsson
VästerbergslagenAnderssonPer

VästerbergslagenTeldeJan

tillståndshavamatvå sistnämnda har inte inlett sändningar.De ännu
återkommernågra tillståndshavarbolagen följande delägare, dockI utanav

TidningsABProduktions AB Göteborg i sinmajoritet; Ett ägttur avensam
BoråsNET-Videoproduktion i AB i sinStampen TV ägtsamt tur av

Borås övrigt bolagen vanligen lokal dagstidning till-Tidning. I ägs enav
förhållandenköpmannaföreningen förmed Dessa gällerorten.sammans

tillståndshavamaår 1996 har kommit mednärvarande. Under Z-överens
mellan Samarbetet innebärRadio-nätet samarbete Z-Radionäten. att an-om

samtliga stationer till Rix-nätetför gramproduktion för anslutna ochsvarar pro
MTG/Kinnevik-koncernenAirtime AB ett företag inomZ-Radio-näten.

bådasäljer annonstid för näten.
bådesåledes centralt för Rix-nätet ochproducerade Z-Programmen är

Radio-nätet. Under 16 timmar dygn sänds central "programfeed",per en
tillståndshavamade enskilda vid bestämda tillfällenvilken kan avbrytas av

för nyheter, lokal reklam och andra lokala meddelanden. Andelenvarje timme
programmaterial sänds detta varierar mellan delokalt producerat sättsom

uppgår enligt nätföreträdares uppgifter till genomsnittolika stationerna och i
dygn exkl. reklam. Under sänder stationerna musik1 timme nattenper som

fall bygger centralt spellistor.i vissa sammansatta

58



Lokalradion Bakgrund-

SRAB/Radio CityD.

tillståndshavare: 15Anslutna st.

StockholmStockholm ABRadio City
GöteborgCityradio i Göteborg ABG-E

LundCityradio i Malmö ABG-E
inte exklusivt anlita SRABtillståndshavare har nyligen beslutatDessa atttre

varför skulle kunna föras in underriksannonsförsäljning, dessaför även
"övriga" nedan

HelsingborgRadio Stella AB
Borås BoråsFria Radiobolaget i AB

Melodicum AB VäxjöRadio Hit FM
JönköpingRadio Match AB

GävleCity FM AB
Radio City KarlstadSvensk Radioparmer AB

Östergötland AB LinköpingFria Media i
NyköpingRadio Nova AB

UppsalaUppsala Musikradio AB
Kalmar/ÖlandReklamradio FMK AB

BlekingeFria Media i Blekinge AB
SmålandStaffan Lindblad Västra

SRAB, Svenska Dagbladet AB ochSvensk Radiobokning AB ägt av
de anslutna till-riksannonsförsäljning uppdragFria Media sköterAB, av

tillståndshavarbolagen återkommer följande del-ståndshavama. mångaI av
Fria Mediamajoritet; Svenska Dagbladet AB, ABdockägare, utan ensam

Broadcasting System och Svenska/Fria ScandinavianMedias Moder AB,
Mediaintressenter AB.

tillståndshavamasänds iprogrammaterialPraktiskt allt nätettaget avsom
förankring.Programmaterialet har klar lokalegenproducerat.är en

Z-Radio-nätetE.

tillståndshavare:Anslutna 11 st.

101,9 StockholmRadio ABZ
Radio Storpannan GöteborgAB

till P4 Radio Hele NorgeSändningstiden uthyrd
EskilstunaRadio Air i Hällby AB

Nyköping107,7 i Nyköping ABForum Marknad
KristianstadReklammedia i Kristianstad AB

KarlstadReklammedia i Kil AB
Reklamradio AB JönköpingBjörkstadens

Reklamradio AB VäxjöGuldstadens
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Radio 2001 AB Helsingborg
AirTrestad AB T restadsområdet

Ostersund/ÅreOstersund Air AB

Radio Sverige helägt IndustriförvaltningsABZ AB, Kinnevikav genom
Medvik i Sverige franchiseavtal tillståndshavar-AB, har med de tio anslutna

Avtalet innebär följande. Radio Sverige tillhandahållerZ AB försäljningna.
rikstäckande reklamtid genom Airtime AB, marknadsföring, teknisktav

stöd leverans till 16 timmar dygn. Avtalen löpersamt ettav upp program per
år månaders såi med uppsägningstid. tillstånds-I samtligataget gottsex som
havarbolag återkommer Radio SverigeZ AB delägare, dock utansom egen

Förhållandena föremålmajoritet. för Radio- och TV-verkets granskning.är
bådecentralt producerade och sänds inomProgrammen Z-Radio-nätetär

beskrivits tidigare.och Rix-nätet som

Övriga ej nätverksbundnaF.

tillståndshavare: 9Antal st.
klammer den rikstäckande annonsförsäljningen iInom skeranges om egen

regi eller annan.genom

Svenska CFM Stockholm Airtime ochAB egen
SverigeMedia och Reklamförsäljning i AB Stockholm Airtime

Radio Hibemia AB Stockholm egen
Radio Stockholm,RTL AB egen

Bandit Communications StockholmAB egen
David Olsson Radioproduktion NorrköpingAB Annonsbolaget Radio och

egen
Gold 105 Norrköping RadioAB Annonsbolaget och egen

100,8 Södertälje HB SödertäljeFM egen
Productions Arjeplog, sändningarRight Arm AB har inletts

fristående tillståndshavare såInom kretsen allt materialär gottav som
vissa dessa tillståndshavareegenproducerat. Hos har programmaterialetav en

Några tillståndshavarnaklar lokal förankring. bedriver "nischstationer",av
med självständig verksamhet lokal förankring.utanmen
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Vilka problemen2.6 är

föreligga iproblemredovisats detill kommittén hardirektivenI ansettssom
föremål nämligenförfrågor skalloch de översyn,lokalradion ensom vara

programinnehåll.ägarsamband ochurvalsförfarandet,
vid kartläggningenkommittén kunnat iakttaförhållandenfaktiskaDe som

från beskrivitsnågot väsentligt vadlokalradion avviker inte sätt somav
betänkandei Konstitutionsutskottetsdirektiven ochproblem isom

l994/95:KU25 3.s.
tillståndshavamamellanpåpekas förekomsten samarbetebörAllmänt att av

effektereller mindre typiskakan vissanegativt.inte Däremoti sig är avmer
från utgångspunkterkommittén sinaSålunda harproblem.nätverken utgöra

ägandenätverkannonsforsäljningsnätverk medan däremotanförainget motatt
självständiga stationerintentionernastår motsatsförhållande tillitypiskt om

ägande.lokalt förankratmed
starkt beroende eller dellokala stationemaövervägande del deTill är avav
tillståndshavama det direkthälftenprogramnätverk. För kring ärcentrala av

för utveckladeradiostationer. Typiskt detala lokalamissvisande att pro-om
tillståndshavares utnyttjas förrättigheter iställetdessagramnätverken är att

fönster.fall regionala eller lokalamed i bästarikssändningar smärre
lokalbestår del medlokalradion till litenProgramutbudet i programen av

för nischstationer medi Stockholm finns platsoch barainriktning egenen
tydlig profil.

Ägandet eller kontrollerar starkkoncentrerat. I ägernätenär ett enpar av
dominerartillståndsbolagen i ytterligarealla ochrealiteten näti ettägare enpar

många tillståndsbolagen.iägarandelarstark ägare avgenom
till-måste endast mindre delprogramutbudet detSett till sägas att en av

någorlunda lagstifta-bedriver verksamhetståndshavama motsvararsomen
eftersomandel mindreförhållande till ägandet dennaintentioner. I änärrens

tillståndshavare bedriver lokalt inriktad ochantal deett mer program-somav
ändå Därmed detfristående verksamhet har centralamässigt ägare. är en

förhållanden i allatillståndshavama verkar underdelmycket liten somsomav
i reformen.sammanfaller med tankarnadelar

sikt kom-inför kommittén hävdat detFöreträdare for branschen har att
frånTendensenandelen lokalt inriktadeökningskeatt program.avmer en

programmaterialanvändninglokalradions med ökad gemensamtstart aven
tvåutnyttjar centralat.ex.har dock inte nätenmattats pro-av sammanu

successivt ökardärtill koncentrationen i ägandetgrammaterial. Att är oom-
närståendestarka ägarbolagen i de olikatvistligt. De näten övertar genom

tillståndshavarbolagen. Omandelar ibolag eller privatpersoner allt större
tillstån-etablerade köperöverlåtelser det redan ägargrupperäger är somrum

någonöverlåtelsema inneburitundantagsfall harden. i enstakaBara att ny
tillkommit.ägare
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till utvecklingen. Utvecklingensöka enskilda orsakerförenklatDet ärär att
faktorer, lagstiftning och intressentemas eko-samverkanderesultatett avav

förhållandeti samspel, och det möjligheten tillnomiska överväganden att
begränsad.etablering är

nätverk finns i alla länder regelsystem. DetTendensema till äroavsett na-
uttryck för rationellt ekonomiskt handlande iturligt nätverken ettatt ense som

Samarbete olika plan i syfte nedbringa kostnadermarknadsekonomi. att
samgående förekommer allmänt iexpansion uppköp eller mark-och genom

framväxt och koncentrationen ägandet mednadsekonomier. Nätens ärav
utformasinte driven hur reglerna och inte kanandra ord är aven process som

reglerna.verkansom en avses
utformning eller mindre fram-sinreglering kan däremotEn genom mer

sådan och motverka nätverk och kedjeföretaggångsrikt ingripa i iprocessen
utformningen lokalradiolagens reglerformer. uppenbartolika Det är att av om

sådan uppgift.programproduktion inte fyllt De kan därmedägande och en
nätverk.utvecklingenindirekt hasägas gynnat av

tillståndsgivning bidragit till utvecklingenFrågan modellen för avom
det redovisade hadesvårare entydigt besvara. Enligt synsättetnäten är att

troligen förekommit i hög grad medoch annonsnätverk även enprogram
tillståndshavarkrets och annonsregler varit desamma.om program-annan

ägarkoncentration dock kommittén modellenSett perspektivet attanserur
få tillkommit.tillståndsgivning bidragit till självständiga Genomför rösteratt

förmågamediebranschen etablerade aktörerna medauktionerna har de inom
långsiktiga på enkelt kunnat vinna kontrolltill och investeringar sättettstora

ambitionermissgynnades aktörer vilkaslokalradion. Därmed deöver attvar
format överensstämde med inten-småskalig lokal radio igöra ett som meren

förhindradeslagstiftningen. Med vidare utvecklingtionerna med synsättett en
bredare medieägande eftersom de hypotetisktmot ett genomsom en- -

småningom inomlokalradioetablering kunnat expandera mediebranschen
möjlighet. Indirekt kan urvalsmetoden ha bidragit till denbetagits denna även

programnätverk eftersom de aktörersnabba utvecklingen förvärvatav som
tillstånden haft andra avsikter med sin verksamhet intetypiskt deänsett som

erhålla tillstånd.kunnat
enda urvalskriteriet enligt kommitténsValet avgiftsvilja det harav som

ägandet och motverkat intentionernamening bidragit till koncentrera medatt
lagstiftningen i detta hänseende sannolikt varit viss betydelse församt av pro-

likriktning.gramutbudets
uppfattningVad gäller själva avgifterna kommitténs utvecklingenär att mot

annonsnåtverk bara till liten del förklaras avgifternas storlek.och avprogram-
påUtvecklingen hade med nuvarande regler sannolikt sikt blivit den-- -

eller inga avgifter. Möjligen har de höga avgifterna påskyn-med lägresamma
nätverksutvecklingen.dat
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Närradion3

Verksamheten3.1

Tillståndshavare

sänder för drygt 100 tillståndshavarenärradion närvarande 1 ljudradiopro-I
på 150 platsersändningarna i landet. Radiosändarnaäger ärrum cagram. re-

10 och 300 sändningsområdenagelmässigt mellan och intewatt,svaga,
den kommun där sändningarna Undantagsvis förekom-ägerstörre än rum.

två fåttsmå kommunerdet dock sändningsområde.utgöraatt ettmer
tillståndshavare två årenAntalet har under de sjunkit drastiskt.senaste

1980-talet närradioverksamheten fick fast formUnder ökade antaletnär en
tillståndshavare isuccessivt för slutet decenniet plana kring drygtatt utav

Ändatillståndshavare. år000 fram till början 1993 nivå2 behölls dennaav
därefter inleddes kraftig tillbakagång, med drygt 1 600 kvarvarandeenmen

utgången årettillstånd vid och 400 vid utgången årl 1994. Tillbaka-av av
gången tidsmässigtsammanföll tämligen väl med lokalradion ochstarten av

någon del förklaraskan därför till den radioformens introduktion.av nya
tillstånd årligen återkallats,Antalet främst obetaldagrund sänd-som av

bristande sändningsverksamhet,ningstidsavgifter eller har ökat under tvåde
åren, från år160 under 1993 till 330 årunder 1995. Antaletsenaste ca ca

tillståndåterkallade Radio- och TV-verkets beslut uppvägdes dockgenom
sändningstillståndtämligen väl antalet beviljade åren åter-under 732av nya

kallade, 642 nya.

Sändningstid

Emellertid visade detinte totala antalet sändningstimmar tillbakagång ien
proportion till minskningen i antalet sändningstillstånd. fortsatteTvärtom an-

sändningstimmar ökatalet sammanslutningarna med sändnings-att trots att
tillstånd blev allt färre. Under början 1990-talet skedde kraftig ökning,av en
från 300 000 timmar år 1990 tillunder 460 000 timmar årunder 1994. Först

år 1995 så tillbakagångunder skedde till drygt 410 000 sändningstimmar.en
Tillbakagången torde i realiteten något eftersom den delstörre när-vara av
radioföreningamas sändningar tidigare ägde s.k. tidöppensom rum nu-

registreras. Vid jämförelse antalet sändningstimmar föreningärmera en per
ändåoch det dubbla slutet 1980-talet antalet deltagandeän närmotmer av

föreningar störst.somvar
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tillståndshavarna generellt har alltfärresåledes de alltvisarStatistiken att
sändningar.längre

inrikt-i radioverksamhetensfunnits variationerhar alltidnärradionInom
föreningsradio, idé-traditionelltalatförenklat harNågotning. om enman

lättsammarelyssnarkrets,riktad tilliblandbaserad och trängre samt enen
tvåerfarenhet dessa formerdel musik. En ärallmänradio med stor vunnen av

sändningar och all-relativt kortaföreningsradion hartraditionelladen attatt
statistiken kanredovisadeblock. Densända i längretenderarmänradion att

på tillbakagång.föreningsradiontraditionellapå den ärtydabl.a. att
närradion ändrarockså uttryckasFörhållandet kan attsom

reklamAvgifter -

reklamanvändandet ibl.a. bildavgiftssidanUtvecklingen aven avger
1993 till-april har deupphävdes den 1reklamförbudetSedannärradion.

erhålla avgiftsbefrielse. deFörreklam kunnatinte sänderståndshavare som
påbörjadtidigare, 15 kronoravgiftbibehöllsreklamsändande persomsamma

tillståndshavarna inte sänderdelEftersomsändningstimme. stor aven
dettaförväntadesföreningsradion,traditionelladå inte densärskiltreklam, att

till börjanSå dockför blevminskade intäkterrejältresultera iskulle staten. en
majoritetenoförändradei detintäkterStatens närmasteinte fallet. atttrotsvar

Förklaringen deavgiftsbefrielse.erhöllsökte ochtillståndshavarna attvarav
dominerade verksamhetenkraftigttillståndshavarnareklamsändande genom

sändningstidensamtidigtsändningstiden,den totalaandelsin höga somav
årsredovisning föruppskattade iNärradionämndenöka.fortsatte att en
70-75 % sänd-tillståndshavarna hade%10-151993/1994 att avavca

det fjärdegjordes nämndenberäkningningstiden. Vid närmare avsomen
tillståndshavarna sände% änkonstaterades 71993kvartalet att mersomav

tillstånds-sändningstiden. Dessaför 58 %vecka svarade40 timmar avper
reklam.förmodades haavgiftsbefrielse ochsökt sänthade intehavare

årfrån slutetavgiftsbefrielse kvartaloch intäkterstatistikenAv över per av
reklamanvändning iakt-minskadframåt tydlig tendenskan1994 och moten

avgiftsbefriade är deklareradesändningstimmamaandel ärAllt störretas. av
försjunker varjeintäktertillståndshavarna ochreklamfria statensavsom

sändningstimmar-registrerade44 % dekvartalet 1995kvartal. Första avvar
år sändningstimmama62 %reklamfria, sista kvartalet avsamma varna

intäk-halveringår 1996 pekarUtvecklingen förreklamfria. statensmot aven
miljoner kronor tillfrån 4-51994, mellanåren 1993 ochjämfört medter

föreningarna ansökersändandeAllt fler demiljoner kronor.2drygt omav
trendfinns klaralltså detkonstaterasavgiftsbefrielse. Det kan mot attatt en

sändningstimmar,reklam och allt färretillståndshavare sänderfärreallt att
reklamñnansierade.proportionellt,såväl totalt ärsom



BakgrundNärradion -

sändningarförUtrymmet

ochnärradionutbyggnaden1980-talet hardelenSedan avstannatavsenare av
därefter legat tämligen"närradiostationer" harsändningsmöjligheterantalet

något Normaltpå färrefördelade150 stycken, ärstabilt kring orter. enca
lagstift-den nuvarandeeftersomtill kommunsändningsmöjlighet knuten en

Målsättningenavgränsning.från naturlig ärutgår kommunenningen som en
närradio skall finnas isändasammanslutningarförmöjligheten att varatt

Såväl nyetableringnå hela kommunen.sändningarna skallochkommun att
förmarginell. signärradioverksamhet Det rör närva-nedläggning äravsom

totalaförsvinner. Denår tillkommerrande orterett resp.per somparom
således ungefärfördelatsflukturerat, harkraftigt översändningstiden, som

år sändningarna harochsändningsmöjligheter under ägtmångalika senare
väsentligenöver orter.sammarum

intresse.sändningstid olika aspekterpåTillgången ledig är stortur av
betydelse för tillkommandesändningstidtillgången påBl.a. är samman-av

utöka sina sänd-få för närvarandesända ochmöjlighetslutningars attatt
ningar.

På vissafrån tillsändningstid varierarpåTillgången ledig ort.stort ort
kanskeså andradygnetnågon formsänds närradio i runt,gottorter som

tillgäng-få varje vecka. Av den totaltnågra timmarsändningar bara äger rum
tredjedelsändningar under150 platsersändningstiden ägerliga ca enrum

två tredje-06.00-l8.00tillgänglig dagtidmedSker jämförelsen ärtiden.av
hälf-06.00-24.00 knapptoch kvällstidanspråk med dag-i ochdelar tagen

översiktlig bilddock bara mycket överdetta slagJämförelserten. engerav
något ingående studie kan lokalasändningstid. Vidtillgången på storaen mer

sändningstiden utnyttjaddärmellan närmasturskiljas, ärskillnader även orter
till fullo.

Ävenledig sändningstid. attraktivfinnsPå majoriteten gottorterna omav
tillgänglig. del sänd-kväll Eneftermiddag ochsändningstid under är av

underutnyttjade.måste betecknasi detningsmöjlighetema närmaste som
Åtminstone femtiotal medsändningar problem.Avsaknaden är ett orterettav

föras till denna Barasändningstimmar i veckan kantjugomindre än grupp.
sändningstiden i detorter/sändningsmöjlighetertrettiotal närmasteärettca

på tiotalkvällstid. Endastbemärkelsen all dag- ochutnyttjad ifullt ett av
utifrånreellsändningstidkan konkurrensen sägasdessa ettorter varaom

många sändande sammanslutningarföreningsradioperspektiv, dvs. det äratt
iövrigatillgängliga sändningstiden. Dedendelar orterna gruppensom

och/eller närradioföreningentvå tillståndshavareellerkännetecknas att enav
efterfråganmöjligsådan utveckling barasändningstid. Eninnehar all är om

sistnämnda fallen detbegränsad. I defrån föreningslivet ärsändningstid är
sammanslutningar skulle kunna beredasnytillkomnaantaluppenbart att ett

och TV-verket.Radio-beslutsändningsutrymme, ytterst genom av
65
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Efterfrågan sändningstid närradion överstiger förinom närvarande inte
tillgången. finns ledig attraktiv sändningstid påDet tämligen igott stortom

påalla Ytterligare indikation konkurrensen sändningstidsett orter. atten om
begränsad minskningen i tvister sändningstid hos Radio- ochutgörär om

sådana tvister minskat kraftigt åren,TV-verket. Antalet har under de senaste
från årligen halvåretmellan 15 och 20 till enbart 3 sista 1995.

sändningsområden långsamthar åren.Närradions utökats under Sändama
tillåtits områden, dåvarandehar bli starkare och täcka förststörreatt genom

årsNärradionärnndens rättstillämpning och sedan 1993 lagreformgenom som
kommuntäckning. dagslägetuttryckligen tillät I har formella beslutgenom

tillåtits kommuntäckande sändningar i 30-tal kommuner. I realiteten tordeett
påkommuntäckning förekomma betydligt fler eftersom tidigare be-orternaav

geografisk täckning och justeringar sådanslut radiosändama medförtavom
räckvidd.

genomförda lyssnarundersökningar sedan lokalradions harI när-start
låga,radion regelmässigt haft ibland knappt lyssnarsiffror.mätbara, Undan-

påfrån finns flera svårtdetta dock Det dock bedömaärtag orter. att om
gått tillbaka de tidigare fånärradiolyssnandet undersökningarna och deär-

primärt inriktade på jämförelsernuvarande mellan olika lokalradiostationer
utifrånriksradion. Allmänt har den ökade konkurrensen inomoch ljudradio

fåantagits närradion skulle allt svårare nå lyssnare.och TV att att

Myndigheterna m.m.

tillståndsgivning,Radio- och TV-verkets handläggning sändningstider ochav
årsarbetskrafter.avgifter sysselsätter enligt verkets beräkningar 7egna ca

tillståndsgivningAntalet ärenden och innefattar vid sidan olikaochär stort av
mångatvistelösande beslut huvudsakligen enkla beslut, till övervägande del

karaktär, sändningstider, avgifterregistrerande och avgiftsbefrielse.omav
Ordningen med myndighetsbeslut sändningstid och registreringatt om

tillståndshavamamåste för varje sändningstimme har kritiseratsföreligga av
eftersom innebär ständiga ansökningar till Radio- ochdetta TV-verket.

sådana uppgår 000 årligen. syftenaAntalet ärenden till kring 5 Ett medav en
föreslåutredning SOU 1990:70 Lokalt ledd närradiotidigare attvar en-

förmodell detta.annan
delförklaring till avgiftsbeläggningen närradion skerEn är attsystemet av

utifrån utnyttjad sändningstid och det därför nödvändigt registreraär att
sändningstid. Genom den möjlighet till avgiftsbefrielse för icke reklamsän-

föreningar infördes vid den lagreforrnen kompliceradesdande senastesom
tillståndshavamaytterligare för erhållaavgiftshanteringen be-att attgenom

måstevarje kvartal inge deklaration. sådanafrielse, i efterhand Antaleten
årligen årsarbetskraftärenden 3 000 och i det i anspråk.är närmastetarca en

Även med ansökningar avgiftsbefrielse impopulärt hos till-ärsystemet om66
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Ävenbyråkratiskt. Radio- och TV-onödigtuppfattasståndshavama och som
uppfattning uttrycktverketsifrågasatt ochharverket attsystemet av-som

helt kan bort.gifterna tas
sysselsatt medför radio och TVGranskningsnämndenVid är en person

närradiosändningar.granskninghuvudsakligen av
tidigarelåtit sändare sedan detPå införskaffaallt fler platser har egnaman

1992. TERACOM Svenskavskaffats den l juliför Televerketmonopolet
tidigare hand-Televerketbolagisering den delRundradio AB, av somen av

På någrasändarleverantör.fortfarande helt dominerandesändarna,hade är
tillståndshavarna till komplikationer rörandemellan lettoenighetplatser har

Någraolika radiosändare.på önskat användabl.a. beroendetekniken, att man
ingående frångranskningskulle motiveraproblemallvarliga ensommer

inte föreligga.sida tycks dockkommitténs

Utvecklingen3.2

utifrånhuvudsakligen statistisknärradioverksamheten redovisatsOvan har en
närradions allmänna utveckling vadsvårare beskrivaBetydligtgrund. är att

verksamhetsinrikting, förändringar i denprograminnehåll, förändradgäller
med sändningarna, kommersialiseringfaktiskt arbetarpersonkrets rentsom

sådanafrågor. i beskrivningar sammanhänger medliknande Osäkerhetenoch
många sändande föreningarnasmycket lokal företeelse. Denärradion äratt en

på Förhållandet sändningarna produ-höraskan bara ort. attresp.program
råder förbud samsändningar och centraltlokalt och det ett motattceras

begränsadmedför till och med de i närradion aktiva harproducerat material att
på i landet.närradion verkar andrakunskap hur orterom

någraanknyta till skeden ibeskriva utvecklingstendenserEtt ärsätt attatt
historia olika typiska former närradio utvecklatsnärradions och de av som

rad mellanfonneråren. måste dock ske med reservationenDetta att engenom
olika formerna olika starkt olika ochexisterar, de i dag lever orter attatt

närradioanvändning, fallerformer närradio, studentrörelsensvissa t.ex.av
typindelningen.vid sidan av

öreningsradionF

folkrörelserna ochradio för kyrkorna, de deNärradion startade storasom en
traditionella föreningsradion präglaspolitiska partierna. Programutbudet i den

Sändningarna behöver intet allmän-budskapet och debatten. sätt varaav
också medlemmarna "etems stencil-giltiga. kan riktas enbart till deDe egna -

regelmässigtspeciell Sändningama relativtapparat" eller till ärgrupp.en-
programproduktion sköts sammanslutningamasoch sändningar ochkorta av 67
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medlemmar. efterliknaVerksamheten syftar inte till eller medtävlaattegna
radioprofessionell tillståndshavarkretsenoch TV. Den verkliga sänd-utövar
överlåtelseningarna och sändningstid eller bulvanförhållanden ovanligaärav

Också i första fasenden i närradions utveckling förekom sändningar med
innehållallmänt och dåmycket musik, kommersiell inriktning.ett utanmen

De legala problemen med den traditionella föreningsradion inskränkte sig i
till yttrandefrihetsbrott, vilka i sig kan bevisövertrampstort sett ettses som

för närradioforrnen åsiktsradiofungerade det tänkt, nämligenatt som var som
för vidgande yttrandefriheten.av

Ursprungligen fanns tillräckliga ekonomiska förutsättningar för före-att
ningsradion skulle kunna blomstra. Föreningarna hade bättre ekonomi, möj-
ligheter till olika bidrag fanns, kostnaderna för tekniken beskedliga och devar

kostnaderna kunde länge fördelas på många deltagande före-gemensamma
ningar.

Allt talar för den traditionella formen föreningsradio i pådag äratt av
tillbakagång. Minskningen antalet deltagande föreningar och allt längreav

försändningstider de kvarvarande fakta talar för detta. Tillbakagångenär som
såsomskylles flera faktorer kosmadsutvecklingen vad gäller teknik och upp-

hovsrätter, föreningarnas allt ekonomi, föreningslivets allmänna till-sämre
bakagång och problem med rekrytering ungdomar, tveksamhet från före-av

nårningarnas sida huruvida lyssnareman m.m.

närradionkommersiellaDen

1990-talet förändradesI början närradion. Förändringen del i ellerav envar
spegling brytande de statliga radio- och TV-monopol redanetten av av som

hade uppluckrats kabel- och satellitsändningar. formDen närradioav av som
underhållningsradiofram allmän baserad musikinslag, lätt-växte var en

tävlingar samtal reklam. programinnehålletoch I finns i dennasamtsammare
innehållsmässigtform ingen föreningsankytning och åsikts-sändningarnaär

lokalaradions raka Den anknytningen liten liksom det redaktio-ärmotsats.
Innehållsmässigtinnehållet.nella och den kommersiella närradiofor-ärvar

i sin utpräglade form lik den nuvarande lokalradion.mest mestmen
Till början skedde reklamsändningarna, vilka då i strid med när-en var

radiolagen, inte främst vinningsintresse för skapa debattutan attav mer en
monopolen och möjligheten etablera kommersiell ljudradio. Forrnemaattom

pionjärema verkade i outvecklade och viss tid fick den legalaavsättasvar
förhållandekonflikt uppstod i till myndigheterna de ideliga lag-som genom

övergångsskedeöverträdelsema. blev SåDetta dock tämligen kort. snart rea-
listiska förväntningar fanns etablering privat kommersiellom en snar av en
radio utvecklades verksamheten vidare strikt kommersialism.mot en mer

Under 1992 och 1993, årdet reklam i närradion blev tillåten, påbörja-när
såväl friståendede aktörer med bindningar tillentreprenörer etablerade68 som
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flestai närradion. För demediasektom kommersiella sändningariägare var
i närradiofonnen iställetdrivkraften inte söka vinningden primära attatt utan

erfarenhet konkurrensfördelar inför lokal-skaffa ochmed snabb starten
många dem utveckla-Förhållandena varierade dock ochradiostarten. somav

aldrig komma längre tillkommersiell form närradio skullede än när-aven
radiosändningar.

kommersiella närradiofonnen har helaproblemen knutna till denlegalaDe
åsiktsradioideellt drivenlagstiftningen givits förvarit eftersomtiden stora en

kommersialisering. grundläggandeför motverka Detoch utformats att en
Önskan kommersiell fannstillståndsmässigt. bedriva radioproblemet är att

etablering hade drivit sin verksamhetunder friprivata intressenterhos som en
På tillståndsreglemabolagsbildning. grundfysisk eller i avperson ensom

tillståndsberättigad sammanslut-måste kanaliserasdock intresset genom en
bulvanförhållanden. sändningarna bedrevsfylldesning. Närradion avav

tillstånds-Ofta fanns underliggande avtal mellantillståndshavarna.andra än
bulvanföreningen dennågot produktionsbolag. Denhavaren och ersatteena

sändningstillstånden återkallades närradiomyndighetenvarefterandra av
reklamförbudet avskaffades den 1 april 1993grund överträdelser somavav

sändningstidsavgifter.obetaldaeller
kommersiella närradioformenknutna till denAndra legala problem ärsom

centralproducerat material och tvisterförbudetöverträdelserär mot omav
vidareför kommersiellt inriktad närradio detsändningstid. Utmärkande är

frekvensen, leddesändningstid och viljan dominera vilketbehovet attstora av
sändningstid.och leder till tvister om

kommersiell radio och traditionell förenings-Under tid sändes uttalaten
förutsättningar ochform, under olika ekonomiskaradio samtidigt i närradions

föreningsradionPå några blev den traditionellamed skilda syften. platser
förhållandeintressena. förväntadesmotarbetad de kommersiella Detta varaav

Resultatettillfälligt lokalradiosändningama kundeendast till dess startaatt av
utvecklinglokalradiotillstånd emellertid tillauktionerna bidrog en annan

fullständigt dominera denintressentgrupper komeftersom mindre antal attett
varitMånga de kapitalstarkaradioformen. mindre entreprenörerna somnya av

närradion.övergå kvar i De kundetill den formen blevinriktade att nya
konkurrensfördel.erhållit till kraftig Derasde när-konstatera att en synes

med vad betaladesdet gratis i jämförelseradiosändningar i närmaste somvar
lokalradiotillstånd kommersiell radio ipå Försöken bedrivaför attett orten.

sändnings-statistiken rörandenärradioform fortsatte därför, vilket inte minst
tid visar.

i utredaTV-verket fick med anledning detta uppdragRadio- och när-attav
utifrån förhållandena ikonstateraderadions kommersialisering. Verket no-

användessändningsmöjlighetema i landet för närradio1994 "avvember att
föreningsradio,något hälften för 30 % för1994under hösten än ca enmer

huvudviktenföreningsradio medunderhållnings-, lokal- ochkombinerad
69
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sändningar musik och 15 % för huvudsakligen sändningar in-drygtav som
sändningstidenriktats enskilt vinstintresse". Hur andelen den totalaav

utifrånpå inte i undersökningen erfa-fördelar sig olika grupper angavs men
regelmässigtden traditionella föreningsradion har kortare sänd-renheten att

så formerna närradio dominera tillningar borde de allmänna totalsettmera av
sändningstid.

uppfattning dock denna bild kommersialiseringKommitténs är att av av
radioverksamhet inriktad vinstintresse, inte längrenärradion, i bemärkelse

tillståndshavare,giltig. Från verkets sida har uttryckts de flesta deär att av
vid tiden för undersökningen förknip-med bakomliggande intressenter, som

inte finns kvar inom närradion. Somligamed enskilt vinstintresse längrepats
gått Några förvärvat lokalradiotillstånd påi konkurs. har ellerdem harav

sysselsättning inom lokalradion. försök inlemmafunnit De när-sätt attannat
funnitsi lokalradionäten har avbrutits. Verket denradiostationer ärsom av

svårt, kanske omöjligt, ekonomisk bärkraft imeningen det skapaär attatt
närradioprojekt. Minskningen total sändningstid och denkommersiella av

statistiska faktaminskade andelen sändningar med reklamdrastiskt är som
kommersialiseringtendensen till bruten.stöder ärtesen att

Närradio ortsradionsom

både kommersiella närradion och den traditionella föreningsradionOm den
framåtmåste någon form närradio eftersom denmark to-tappar annan av

ändå år. förligger kring 400 000 timmar Allt talartala sändningstiden attper
underhållnings-,innehåller "kombinerad lokal- ochblandform som enen

huvudvikten sändningar musik" har vunnit mark.föreningsradio med av
denna form allmängiltigt och lättsamt,Programutbudet i är menmer

från föreningslivet, antingen inslag i sändningarnautesluter inte bidrag som
exempelvis kvällstid. Ofta ocksåeller förlagt till vissa tider, finns uttaladen

målsättning ortsanknytning i form lokala nyheter och/eller samarbeteom av
företag. medie-myndigheter, skolor och Vanligt skolornasmed lokala är att

sändningsutrymme och andra de inomlinjer bereds även änatt som ryms
tillståndshavarkrets möjlighet sända. Syftena med verk-närradiolagens attges

betydligt vidare i den traditionella föreningsradion. Regel-samheten änär
nå lyssnarkrets och funktioner i lokal-mässigt önskar större utövaenman

framstår radio isamhället. Ibland själva sysselsättningen skapa sigatt som
huvudmålet.

Påfallande ofta bedrivs sändningarna med stöd eller led i arbets-ettsomav
marknadsåtgärder, ALU-projekt, eller ungdomsprojekt. Kom-t.ex.som som

intresse ioch myndighetsorgan har därigenom närradionstörre än närettmun
föreningsanknuten.denna uttalatär

i närradioform huvudsakligen tillstånds-Det legala problemet denna är
Även i form det sig uppenbartmässigt. denna bulvanskap.rör ettom70
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Verksamheten huvudsakligen inte traditionell föreningsradio enligtärsom
lagstiftarens intentioner bedrivs någonformellt under sammanslutnings till-
stånd eller under närradioföreningens sändningstid sändningarna ochtrots att

aktivtde bedriver dessa inte knutna till den egentliga tillståndshavaren.ärsom
frånTill skillnad vad gällt för kommersielladen närradion detta lo-är ettsom

kalt bulvanskap normalt inte bereder några problem iaccepterat änannatsom
förhållande Radio-till och TV-verket. Radio- och TV-verkets dilemma, som
också lagstiftarens, den verkliga situationen inteär är medöverensstämmeratt
den formella. övervägandenDe detta förhållande föranlett utvecklassom

under avsnitt 6.1.närmare
Ibland förekommer också brott riksförbudet, för önskarmot t.ex. att man

sända centralproducerade riksnyheter någonunder minut varje hel- eller halv-
timme.

Drivkraften i denna form närradio inte kommersiell i bemärkelsenärav
primärt syftande till vinning. Typiskt reklamen, månär i den så-att man ser
dan förekommer, frnansieringsform bland flera målsättningenoch attsom en
med verksamheten ideellt präglad. De ekonomiskaär begränsningarnamer

ocksåförutsätter hög grad ideella insatser från de in-ären av personer som
volverade.

närradion.: förändringFörutsättningarna för

går förklara närradions förändring mångaDet olika förhål-perspektiv, iatt ur
lande till föreningslivets förändring, till förändringar hos individ och sam-
hälle, till media-eller och teknikutveckling. Oavsett vilket perspektiv man
väljer det väsentligt klart de grundförutsättningarär göra möjliggjortatt som
förändringen:

-I närradion har alltid funnits ledig sändningstid. Detgott utrymmeom
för närradiosändningar överstiger föreningslivets behov ochavsattssom

efterfrågan på den form radio huvudmåletvarit vid reformen. Omav som
föreningslivet hade kunnat fylla det tillgängliga hade aldrig alterna-utrymmet
tiva närradioforrner, exempelvis den kommersiella, med behov storasom av
block med sändningstid kunnat utvecklas.

Det finns efterfrågan sändningsutrymme från andra den berät-änen-
tigade tillståndshavarkretsen. Utvecklingen inom närradion har tydligt visat

vilja sända finns inte bara hos de önskar sända radio yrkes-att atten som
mässigt också hos andra står vid sidan den tänktautan grupper som om
tillståndshavarkretsen.

tämligenDet enkelt utnyttja bulvaner. Antalet formelltär berättigadeatt-
sammanslutningar mycket fåoch dessa har intresseär sända.stort attav av

lätt få behållaDet och tillstånd. Antalet möjligaär bulvaner elleratt sam-
arbetspartners därför för den önskarår etablera sändningar.stort som
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lokalradionnärradion ochFörhållandet mellan

ikommersiell radiobedriva när-möjlighetenfaktiskatill denMed hänsyn att
lokalradionförhållande tillnärradionsdiskuteraskommitform harradions att

samarbete.ochkonkunensvad gäller
konkurrens förmöjligheten tillformelladenuppfattningKommitténs är att

lockarLokalradionför lokalradion.betydelsereellmindrenärvarande är av
täcknings-meddärmed avsevärt störreoch annonsörerlyssnargrupperstora

dygnsomfattande sänd-genomarbetade koncept,hörbarhet,områden, bättre
för-också andra ekonomiskaundernormaltLokalradion verkarningar m.m.

närradiosatsningar har kon-exempelkändafinns ingaDetutsättningar. att
totalapåverkat resultat. Av detdessmärkbartellerlokalradionkurrerat ut ens

mångademarginell delendasttillfaller när-i landetradioreklamvärdet enav
ekonomiska utfalletAvgörande för detsammanslutningama.radiosändande

konkurrens sinsemel-lokalradiotillståndshavamaslokalradioverksamhet ärav
riksradion.ochlan gentemot

samarbeteutvecklinguppbyggnadsskede fannslokalradionsUnder moten
utveckling,näxradiointressenter. Dennaochlokalradionätenmellan som om

s.k. riksförbud,med närradiolagensoförenligtprogrammaterialgäller ärden
brutits.haväsentligensynes

problemenVilka3.3 är

undersökakommitténtillöverlämnatshar iutredningsdirektiven attI stort
särskildaharnärradion. direktiveni Iföreliggerproblemvilka pro-somsom

administrativaoch detkommersialiseringnärradions systemetblem betonats
sändningstider.ochavgiftermed

år.mark undermodell har förlorattraditionellFöreningsradio senareav
har hävdatsdärtill fortsätta. Detföreningsradion tycksFörsvagningen attav

Kommitténs uppfattningnärradion.kommersialiseringföljddetta är avaven
samband med den kom-direkttillbakagång saknardennaemellertid ettär att

decennium ochbörjan dettafart undernärradionmersialisering tog avsomav
bl.a. de tidi-uppfattningför dennaår 1993. Grunden ärundernådde toppen

funnits god till-tiden harfinns och helaförhållandena detredovisade attgare
kommunerhälften landetspå isändningstid de flestapågång ledig orter av
Vidare har,till vara.närradiosändningar tagitsmöjligheten tillhar inte ens

praxis, alltidnärradioleden kändaoch iklaraoch TV-verketsenligt Radio-
tidstvister, vil-företräde vidsändningstid givitshaft minstföreningden som

också erhål-sändningstillstånderhållergaranti för allainneburitket att somen
blocktillståndshavare medinriktadkommersielltsändningstid. Enler stora av

sändafått för den villalltid vikamed andra ordsändningstid har som
bidraruppfattningTill kommitténsföreningsradio i mindre skala.traditionell
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bruten sedannärradiokommersiellockså utvecklingen motatt synes enen
närradio driven förkommersiell närradiouttrycketOm medtid. avserman

tillbakagången så kraftig det kanvinningslystnad sägaspersonlig är att att
sådana syften.varit duglig förnärradiofonnen inte

kommersiellasamband mellan denändå finnas indirektskulleOm det ett
tillbakagång det iföreningsradionstraditionellaoch dennärradioformen vore

förhållandet den förradag beskriva trängerfall oriktigt i attatt somvart
tillbaks den senare.

förreklammöjligheten allmänt negativfråga själva ärEn är omannan
något reklam-kommit fram tyderdock inteharverksamheten. Det attsom

ochreklamanvändarenågra beaktansvärda problem mellanskaparmöjligheten
tillståndshavare självapå något missgynnarreklamfria eller sättannat som

undersökningsammanhangintresse i dettaanvänder reklam. Av ärinte en
undersökningen harTV-verket.Radio- och Itvågjorts tjänstemänavsom

tillfrågatstillståndet under viss periodsigtillståndshavare141 avsagt ensom
angivit antingenhar 86de 112avsägelserna. Avorsakerna till svaratsomom

två till-anledning. Endastbristande intresseellerekonomiska orsaker som
meningsskiljaktigheter.svarade det berottståndshavare att

traditionellaorsakerna till denkommitténs bedömningSammantaget är att
står i närradioregleringen och desstillbakagång inte finnaföreningsradions att

faktorer.hänförlig till andrareklammöjlighet ärutan
tillmåste i relation lokalradion. UrreklammöjlighetNärradions även ses

mindre kostbara reklamrättighetnärradionsprincipiellt perspektiv kanett
lokalradionmeddock konkurrensenifråga. praktikenIsättas varasynes

lokalradions ekonomi.betydelse förbegränsad och saknamycket
den vikandetraditionella foreningsradion ochförsvagadesidan denVid av

förändrad form.närradion vidare i delvisnärradion leverkommersiella
ändå behovuppenbart det finnssändningstimmar visarAntalet ettatt av

dock kommit till uttryck ikommersiell radio. behov haricke Dettaortsbunden
med det formellalivskraftig närradio illaform överensstämmersomen av

regelverket

Reformeringsbehov

funnitbakgrunden och direktivenden redovisadeKommittén har mot an-
tillståndshavarkretsen administrativai och detändringarledning övervägaatt

avgifter.tillstånd, sändningstider ochbeslutmedsystemet om
tillståndsgivningförändrad aktua-övervägandena kringsamband medI en

lokal radio denfrågor livskraften hosrad andraliseras rör typavensomen
sändningsområdenasfrågor utformning,närradion Dessa rörutgör.som
riksförbudet och finansieringen.sändningsmöjligheter varjeantalet ort,

73



SOU 1996: 176

Frågor rörande annonsregler, sanktionssystem, sändningsteknik och be-
redskap i krig kris har kommitténoch olika anledningar inte funnit skäl attav

behandla.närmare

yttrandefrihetsbrotz närradionRasism och i

Närradion åsiktsradiomenad för mängd sammanslutningarär storsom en en
med sinsemellan olika uppfattningar. ligger såledesDet i sakens natur att
innehållet i sändningarna kan uppfattas kontroversiellt direkteller stötan-som
de. Sveriges Närradioförbund har i likhet andramed branschorganisationer
inom medieområdet antagit etiska regler för verksamheten.

Möjligheten för ingripa med straff begränsad till vissa hand-ärstaten att
lingar hotar viktiga allmänna frågaeller enskilda intressen. I radio-som om
sändningar gäller s.k. yttrandefrihetsbrott, bl.a. hets folkgrupp, förtalatt mot
och förolämpning, enligt 5 kap. l och 4 §§ yttrandefrihetsgrundlagen kan
medföra i brottsbalken föreskrivna straff. För hets folkgrupp straffetärmot
enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, böter eller fängelse till två år beroendeupp

graden brottet. särskildEn processordning tillämpas för yttrandefri-av
åklagarehetsbrott. Justitiekanslem fungerar och ansvarsfrågan prövassom av

underdomstol medverkan jury.av
just närradionFör kan ytterligare rättsverkan förekomma vid yttrande-en

frihetsbrott. Enligt 3 §11 kap. andra stycket och 4 § radio- och TV-lagen
nämligen återkalla sändningstillståndetkan domstol för tid till åretten upp

funnnitdomstolen innefattat allvarligt yttrandefrihets-att ett ettom program
brott. Om synnerliga skäl föreligger kan återkallelse förske tid högsten om

år. femårigfem Möjligheten till återkallelse skärpning antogsen var en som
årriksdagen 1994.av

Inom närradion har sedan mitten 1980-talet förekommitav program som
lett till fällande domar for yttrandefrihetsbrott. sig bådeDet har rört om ansvar
for förtal folkgrupp. Målenoch hets har mycket uppmärksammadeänmot om

få.varit tämligen
någotMed undantag har problemen imed yttrandefrihetsbrott närradion

sändningaroch med rasistiska budskap varit knutna till sändningarna över
ÖverStockholms innerstad. Stockholms innerstad sänds samtidigt närradio-

två olika frekvenser. Sändningama har mycket liten räckvidd be-program
roende radiosändare.svaga

Radio- och TV-verket har god bild omfattningen verksamhetdenen av av
kan med betänkliga eller direkt brottsliga uttalandensom generera program av

rasistisk tillståndshavarekaraktär. Antalet gjort sig sådankända försom pro-
gramverksamhet har drastiskt minskat. Under tid fem sådanahar till-senare
ståndshavare försvunnit. tillståndshavareFör närvarande finns fyra kvar som
kan räknas till denna kategori. småTre dessa och sänder eller tvåärav en
timmar vardera vecka medan och till 18sänder timmarär större74 per uppen
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vecka. Det oklart i vilken grad dessa tillståndshavaresär sändningar förper
närvarande det otillåtna. Varken Radio- och TV-verket eller Gransk-tangerar
ningsnämnden för radio och fått någraTV har förfrågningar eller klagomål
under tid. Hos Justitiekanslern tvåfinns anmälningar från detsenare senaste
halvåret.

allvarligtDet yttrandefrihetsbrott och rasism förekommerär när i närradion
förhållandei till omfattningen sändningarna, totalt kring 400 000men av

årligen, måstetimmar det problemsägas mycket begränsadettvara av om-
fattning.

Frågeställningar rörande straff och återkallelse sändningstillstånd iav an-
ledning yttrandefrihetsbrott har behandlats vid flera tillfällennoggrantav

tioårsperioden.under den Kommittén den nuvarande ord-senaste attanser
ningen det allmänna tillräckliga instrument för hantera problemet.attger
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överväganden förslagoch

övervägandenAllmänna4

allmännasoch detUtvecklingen4.1 ansvar

medger fler programtjänsterTekniken

innebära förändringartekniska utvecklingenlång denPå sikt kommer att stora
svårt uppskatta i vilken omfattningoch televisionen. Detljudradionför är att

såsomform vi känner,i denkommersändningar ägaatt nu sam-rumsom
indivi-till obestämd kretsochsändningartidiga ett avprogram enav samma

der.
använd-interaktivitet och ökadmedievärld, med inslagförändradI aven

såväl konsumtionformerna förtelekommunikation, kommerning somav
ändras.förmedla ljud och bildersättet attatt

förtekniska utvecklingen kapacitetensikt medför denPå lite kortare att
Genom bl.a. digitala tekniken kanblir allt denljudradioförmedling större.av

kraftigt såvälgäller eterburenökas. Detta marksändprogramtjänsterantalet
satellit, kabelnät och telenätetljudradio vialjudradio genomsom

till förmån förtroligen stegvistekniken kommeranaloga övergesDen att
medföra det för rundradioutveckling kommerdigitala. Dennaden att att av-

åtskilligt fler programtjänster. Förbärakan närvaran-frekvensutrymmetsatta
sändningsmöjligheter/kanaler i användytterligaremöjligheterna tillde är nu

begränsade.kortvågssändningar, mycketanalogateknik,

ljudradioninflytandeStaten hakommer överatt

jämbördiga al-fleramarksändningar baratelevisionen eterbumaFör är ett av
inflytandereellanå innebärternativ för Detta överstatensattatt mottagaren.

eftersom alltför högamarknätenminskar till viss del i detelevisionen även
innehållsreglerande kan resultera ifrån ekonomiska ellert.ex.krav attstaten

andra förmedlings-istället väljerintresserad sända i marknätden är attavsom
sätt.

marksändningar det attraktivastesannoliktljudradio kommer sät-För vara
mycket högre grad mobilt. Eter-radiolyssnandet isända eftersom ärtet att

fortsättningen det viktigasteförväntas imarksändningar kanbuma även vara
påverka utvecklingen ochljudradio. Statens möjlighetsändasättet attatt 77
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förverkliga målsättningarmediepolitiska därför förhållandevis i ljud-är stor
radion. Detta förutsätter dock olika önskemål och behov välatt gruppers
balanseras vid fördelningen sändningsutrymmet. Ett avsevärt eterulrymmeav
bör för kommersiella ljudradiosändningar. Om så inte skeravsätts kommer
kommersiell ljudradio förmedlas till den enskilde på andra viavägar,att

Översatellit, kabel eller telenät. dessa former har litet inflytande.staten

Upplåtelser radiofrekvenser skall yttrandefrihetfrämja mångfaldav genom

för fördelningenStaten har radiofrekvenser och förvaltar det ut-ansvar av
finns och sikt kan komma utnyttjas effektivareattrymme som nu som ge-

den digitala tekniken. Omfattningen det statliga skiljer sig påansvaretnom av
frånavgörande vad råder för andra medieformersätt eftersom denett som re-

används vid förmedling marksänd ljudradio och television be-ärsurs som av
gränsad. Förutsättningarna därför inte jämförliga med vadär gäller vidsom
etablering och distribution media i andra former. Fördelning sänd-av av
ningsutrymmet blir ocksåmed nödvändighet ställningstagande till vilkaett

förverkligaskall kunna sin fritt sig i ljudradio och television.rätt att yttrasom
Yttrandefrihetsgrundlagen YGL erinrar därför upplåtelse radio-attom av

påfrekvenser skall ske leder till vidaste möjligasätt yttrandefrihet.ett som
Detta innebär inte bara det allmänna måste värdera hur olika nyttjareattansvar

förväntaskan använda tilldelad rättighet och vilket värde detta har ien ett
perspektiv. ocksåDet innebär detstörre allmänna har för syftetatt attansvar

med upplåtelsen förverkligas, vilket innefattar både för verk-ett attansvar
samheten kan bedrivas under förutsättningar och verksamhe-attgynnsamma

följsten upp.
yttrandefrihetsgrundlagensI erinran vidaste möjliga yttrandefrihet lig-om

måttnaturligen kvantitativt det typiskt yttrandefriheten detettger gynnar om-
finns många möjligheter sända framför allt kvalitativ önskanatt attmen en-
upplåtelserna sker så mångfald åsikter erhålls. Sändnings-att en av
möjligheterna skall fördelas så många olika intressen kan använda sigatt av
mediet. Yttrandefrihetsgrundlagens perspektiv främstsnäva användarens.är
Det övergripande dock samhället och densynsättet är enskildeatt gynnas av

radiofrekvensema såanvänds varierat möjligt.sätt Det all-att ärett som
således mångfald.bör främst söka begreppet såvälmänna I variationryms en

åsikter,i värderingar, information och programforrn olikaattsom grupper
skall komma till tals och det skall finnas bredd i utbudet både lokalt ochatt
nationellt

yttrandefrihetsgrundlagenI och lokalradiolagen finns också strävanen
efter långtgående etableringsfrihet inom ljudradio- och televisionsområdet,
vilket i praktiken inte möjligt för marksänd ljudradioär och television.
Etableringsfriheten måste beskrivas sekundär i förhållande till desom
yttrandefrihetliga syftena med lagstiftningen. Det med andra ord viktigareär78
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mångfald mångaupplåtelserna tillleder och variation sänd-än attatt
upplåts.ningsmöjligheter

begränsatradiokommersiellUtrymmet för är

mediereklammarknaden den reklamfinansierade radion kandelDen somav
sändnings-kommer inte öka i proportion till antalet tillkommandeerövra att

ekonomiska för expansion med andra 0rdmöjligheter. Det ärutrymmet
Förhållandet också såkan uttryckas antaletmindre det tekniska.än att pro-

programtjänster i realiteten begränsat andra faktorer tek-eller är änavgram
upplåtelse sändningsutrymme för kommersiell radioobegränsadniska. En av

Vid nivåautomatiskt ökat programutbud. vissdärför inte ett en av upp-ger
låtelse YGL därför stöd för rundradioanvändningutgör attett somannan

skall kunna företräde.sändningsutrymmetkonkurrerar gesom
tillståndshavarelåtaVidare kan det bättre allmänna intressen attgagna en

sändningsutrymme för utvecklande tilläggstjänster,använda störreett av som
tekniken möjliggör, eller till rund-den digitala sätta änatt utrymmet annatav

fördela antal sändningsmöjligheterradioanvändning, än stortatt ett som
förutsättningar riskerar bli relästationer.bristande ekonomiskagrund attav

upplåtelsesärskilt dilemma med obegränsad för lokal kommersiellEtt ra-
stark drivkraft hos de redan etablerade i syftedio det finns ägarnaär attatt en

införliva frekvenserna i sinasin ställning de Utanförsvara nät.att nya en
tillståndsgivning finns risken tillkom-målinriktad och reglering därmed att

uttrycksmöjligheter forslösas.mande
hit-ägande- och programnätverk utvecklats inom lokalradion harDe som

mått mångfald stått tilltillfört variation och i proportion dettills inte ett av som
upplåtits. Utvecklingen kunnaskulle tolkas detatteterutrymme somsom

för spritt ägande och produktion varieradeekonomiska utrymmet ett av pro-
Eftersomlitet redan i nuvarande ordningen. reglerna mycketdenär ärgram

någraliberala inte i sig incitament till varierat programutbud kanoch ettger
marknadsldaftemautfallet alternativt praktiskt exempeldock ett attses som

mångfald området.inominte garanterar

medelMål och

public service- ljudradio,utbud kommersiell, och ideellEtt sammansatt av-
eftersträvas.såväl lokalt nationellt, börsom

upplåtelser finns for publicVid frekvenser skall de behov service-av som-
ljudradiomedietideell radio och utveckling tilläggs-radio, t.ex.av genom

ytterligare kommersiell radio.balanseras behovettjänster, mot av
upplåtssändningsmöjligheter till kommersiell radio bör tillDe settsom-

någorlundaantal, storlek och legala förutsättningar anpassade till detvara
79
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måttskall finnas konkurrens.verkliga ekonomiska Detutrymmet. ett stort av
upplåtna frekvenser påfår emellertid inte leda till användsKonkurrensen att

yttrandefrihet och mångfald,lämnar rimligt tillskott iintesätt settett avsom
förhållande till sändningsutrymme.avsatt

erbjuda förutsättningar för den kommersiella radionRegleringen skall att-
mångfalden.har värde förprogramverksamhetutöva ettsom

Tillståndsgivningen för kommersiella radion skall huvudsakligenden vara-
tillståndsgivning baserad olika urvalskriterier denkriteriebaserad. En ger

mångfaldverka för inom ljud-tillståndsgivande myndigheten möjlighet att
redaktionell självständighet,kriterier används skall lo-radion. De gynnasom

för lokal produktion.programutbud medkalt ägande, brett utrymme
ägarkoncentration och likformigtTillståndskriteriema skall motverka pro-

gramutbud.
sådana radioforrn renodlas och de olikaskallReglerna att attvara resp.-

såsomvarandra. skall inte blandas skettformerna kompletterar De t.ex. ge-
kommersiellanärradiofonn eller lokalakommersiell radio bedrivs i attattnom

radiostationer blir länkar i nationella nät.

radioformemai framtidenolika4.2 De

behovetuppdrag helhetssynKommitténs och enav

föreslåenligt direktiven begränsat till förändringarKommitténs uppdrag är att
närradion.betydelse för lokal- ochav

långsiktiga så-har kommittén arbeta med perspektiv. EttAv flera skäl att
tillstånden för lokalradion löper först viddant skäl de gällandeär utatt

år därför oundvikligt vidutgången 2000. övervägandenDet är närmast attav
mål,närradions framtid formulera övergripandekring lokal- och mer som

utifrån ivision radiolandskapet dess helhet.skett och resonera en avovan,
sägas uppdrag,Visserligen detta ligga utanför kommitténs direktakan men

förstå förslag till förändringar lämnas bör lokal- ochför derättatt som
beskrivas.närradions del i helhetstörreen

hållbaraSvårighetema förutsägelser och planer rörande framtidengöraatt
förestående frånSärskilt svårt det skiftetuppenbara. bedöma analogärär att

digital teknik vad gäller tidpunkt, verkningar, rolltill Detsammastatens m.m.
sekelskiftet.gäller public service-verksamheten bortom Utvecklingen vad

informationsflöden ägarkoncentration inomgäller kontroll och mediaöver
också svårbedömda faktorer betydelse.och IT är storav
svårigheter dock behovet vidareunderstrykerDessa synsättettsnarast av

rad mediepoli-också tjäna diskussionsunderlag inför denkan ett avsomsom
tekniska utvecklingen kommertiska beslut grund den snabba attavsom

förhållandeviskrävas inom kort tid.
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närradionlokal- ochframtida radiolandskapetdet utöverbildDen somav
förslag.utgångspunkter direktasåledes änhär utgörs avmerges

Nationellt

behållas ochservice-radioutvecklad publicnivåPå nationell kommer atten
digitala sänd-såväl analogaförsändningsutrymme,tilldelas stort somett

sänd-tillräckligtsannoliktservice-företagen kommerPublicningar. att ges
utveckling ljudradionformmässigochtekniskförningsutrymme att aven

skall kunna prövas.
lokalradions form.inomfinnas kvarkommerradionkommersiellaDen att

tillstånd i analogupplåta 2-3 nationelladiskuteraskunnadärutöverbörDet att
tillstånd löper dvs.nuvaranderadiokommersiellteknik för närdigital ut,eller

priorite-beroende vilkahypotetisktdag finnsår 2000. Redan iefter sett,
och detdigitalt frekvensutrymmeiför dettaringar görs, avsattutrymmesom

tillståndsperiodens slutföreTelestyrelsenochtid för Post-finns attgott om
sådan användning.ytterligareförplanera

naturligtradio detkommersiellnationell ärärdiskuteraskäl för attEtt att
försåväl lokaltradio nationelltkommersiellförupplåta visst somutrymmeatt

nuvarande lo-denivåer. Vidare börallaljudradioutbuderhålla brettettatt
lämpligkanaliseras irikstäckninguppenbara intressekalradioägarnas enav

kommersiellatillstånd tilldigitalanationellaländer lämnasfleraform. I
bådegällerteknikskifte. Dettadragkraftintressenter sätt ettattett gesom

television.ochljudradio
service-kravmed publicförbundaintetillstånd behöverNationella vara

sådanauppställaväljaoch TV-lagenradio-enligtregeringen kan attmen
villkor.

förtjänstmöj-rättigheten ochexklusivadennivåAvgifteri motsvararsom
erhållasmedel kunnaskulleHärigenomfastställas.skullelighetema som

medlokala stationerradioformer,fördelas till andraexempelvis kunde t.ex.
finnas.skullesådant intresseverksamhet,angelägen ettom

har intresseorganisationerideellafinnsdetosäkertDet är av ensomom
skulle dessa kunnafinnssådana intressenOmradioform.nationell samman-

isker när-sändningsmöjlighet,på sättfå delaochföras som nusammaen
radion.

/RegionaltLokalt

vadi linje medfinnas kvarservice-radio kommerpubliclokalEn att som
sådan iradiofortsattnivåer. Beslutallaradioutbudetbredd i omsagts om

i publicår 2002 har fattatsfram tillRadio ABSverigesinomnuvarande form
1995/96: 161.service-beredningen prop.
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Den lokala kommersiella radion skall självständig med betydandevara en
andel programmaterial och ägarkoncentration skalleget motverkas redan vid
tillståndsgivningen. Lokalt inriktad programverksamhet skall normalt kunna

försteg tillståndsgivningen skall flexibel För möjligage men att mestavara ge
mångfald i det lokala medieutbudet. Sändningsområdena bör generellt vara

med flera tillståndshavarestörre i område.varje
Närradion behållasskall lokal ideell radio möjlighetensom en attmen

sända skall spridas till fler i syfte öka yttrandefriheten och förbättraatt eko-
nomin. Administrationen skall förenklas och avgifterna skall avskaffas. I un-
dantagsfall bör närradion kunna frekvensutrymmestörre och störreges
sändningsområden.
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Lokalradion5

urvalochförfarandeTillståndsgivning5.1 -

Gällande lag

lokalradiosändningar.tillstånd förTV-verket lämnarochRadio-
tillsam-tillståndsgivningenförberederTV-verket attochRadio- genom

sändningsområden och de tek-bestämmaTelestyrelsenochmed Post-mans
Sändningsområdenatillstånden.medförknippadeskallvillkorniska varasom

önskemål.behov ochuppfattningarverketsgrundvalfram omtas av
lokal-etablerabeslutbakgrund tillnormaltbildarIntresseanmälningar attom

på vissradio ort.
avslutat denTelestyrelsenochoch Post-sändningsområdet bestämtsNär

för kontakterrutininnefattarvilkenfrekvenskoordineringen,s.k.tekniska en
tillståndetfrekvensanvändning, kungörsrörandeländerangränsandemed

sändningsområdets omfattningkungörelsenansökan. Iförledigt angessom
för ansökan.dagoch sista

ocksåsökandedenuppgifterformellaskall förutomAnsökan rent om
fallför detägarintressen sö-bakomliggande attuppgifterinnehålla vissa om

ansökanägarintressenadeklarationDennajuridiskkanden är avperson.en -
elleraktie-uppgiftersådanasamvete"-"på och rörhederskall omavges

behörig-sökandensprövningenförbehövsavtalandelsinnehav eller avsom
ansökanskall medTV-verketRadio- ochlokalradiolagen.§§enligt 5-7het
grundobehörigintressentenexempelvis ärgrund kunna avgöra avomsom

kontrollerarinflytandebestämmandemed ettellerdenne redan äger ensamtatt
användererhålla tillstånd. Verketkanintekretsdentillstånd eller tillhör som

efterfrågas och be-bakgrundsinformationrelevantdäransökningsblanketten
någon intres-Skulleerforderligt.finnasså skullekompletteringaringär om

fattarnågot enstaka fall,endast ihäntvilketobehörig,bedömas ver-sent som
avvisningsbeslut.ket ett

tillstånd fortsätterochföranmäler intressesökandeOm flera ett samma
såOmsitt intresse.samordnamöjlighetdessamedförfarandet attatt ges

sig be-förklarardenauktion däroffentligsökande tilldekallassker somen
dettillståndet. Hittills harerhålleravgiftenårligaden högstaerläggaredd att

hållits efter-alltidhartillstånd och auktionvarje utlystsökande tillfleravarit
isitt intressesamordnanågot fall har kunnatinte isökandede en gemen-som

ansökan.sam
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För det fall det bara skulle finnas sökande skall denne betalaatt en en
minimiavgift tillståndet.för Minirniavgiften 20 000 kronor årär lik-per som,

alla avgifter, skall indexuppräknas varje år.som
Auktionen budgivning på vanligtäger Efter avslutadsätt.rum genom

budgivning skall den lämnat det högsta budet betala 10 % be-genastsom av
loppet, dock lägst belopp motsvarande minimiavgiften. Om detta inte skerett
fortsätter budgivningen.

Tillståndet meddelas muntligen efter budgivning och efter det förskotts-att
avgiften erlagts. skriftligt beslut tillståndI verket den årligaett om anger
avgiften och de förfallodagar vid vilka denna kvartalsvis skall avbetalas. I det
skriftliga tillståndsbeslutet verket utfärdar vidare tillståndetattsom anges

frångäller dåden dag Post- och Telestyrelsen tillståndshavaren erforder-ger
tillståndligt för innehav och användning radiosändare specifi-samtav ges en

kation sändningsområdet och de tekniska förutsättningar förbundnaärav som
med tillståndet. skriftligaDet beslutet delges tillståndshavarna som genom
undertecknande godkänner villkoren för detta

Motiv

lagensI förarbeten prop. 1992/93:70 23-24 avvisades tanken på etts. ur-
valssystem där sökandens avsikter med programverksamheten skulle tillmätas
betydelse. sågsDet sannolikt de olika stationerna skulle kommaattsom att

efter hålla olika programprotilsträva attrahera olikasätt delaratt ett attsom av
publiken. urvalsmetodEn innebar den måstesökande förbinda sigattsom att
hålla viss programproñl skulle kunna hindra stationemas anpassning tillen
publikens önskemål fåoch till följd stationer med höga programambitioneratt

fråntvingades bort marknaden. Till detta kom ifrånurval sökandensatt ett
planer och ambitioner skulle medföra oacceptabelt inslag godtycke iett av
tillståndsgivningen och det skulle behöva kontrollapparatupprättas medatt en
sanktioner den inte uppfyllde sina löften. Betalningsviljan fick där-mot som
för bli urvalskriterium.

Tillämpning

administrativtRent modellen tillståndsgivningför fungerat väl. Verketsynes
har sällan bedömt någon sökande obehörig tillståndsgivningenoch harsom

någotbara i fallenstaka hejdats rättsliga I fall bedömdesettav ettprocesser.
aktiebolag behörigt kommun ägde aktier eftersom innehavettrots attsom en
inte så kommunen kunde ha bestämmande inflytan-stort att ensamtvar anses
de. Beslutet överklagades sökande. Kammarrätten delade till-av en annan
ståndsmyndighetens bedömning. Tillståndsgivningen fördröjdes dock.
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överväganden- förslagochLokalradion

harauktionernatillstånd ochbeslutenöverklagandenfåvaritharDet omav
legalaegentligaflutit väl. Ingaregelmässigtkonsulter pro-anlitandeefter av

Tilltillståndsgivning.förmodellensjälvauppstått kringhakanblem sägas
Radio-liberala ochtämligenvaritreglerna attbidragitnaturligenhardetta att

avslagsbeslut. Detellerfå avvisnings-mycketgivitharhittillsTV-verketoch
överklaga.anledningfunnitsinte0rdmed andra atthar

deinneburitmedverkancentrala attstarka ägaresfinansielltharVidare
sällan be-iventilertillstånd utgör systemetfrånträderegler somm.m.avom

överlåta till-möjlighetenockså varitbetydelse har attanvändas. Avhövt stor
kvarstår harså längeavgifternabetala de höga änviljanstånden. Eftersom att

tillståndfrånträdemedmedförtkapitalriskvilligt systemettillskottet att avav
tillstånd intefrånträddaauktioner sattsoch prov.avnya

inför den s.k.emellertiduppstodtillämpningsproblem stopp-Särskilda
förhindradesauktionensistamed densambandikraftträdande. Ilagens

I detpåtillstånd tillkomkonkurrerande orter.ettformella parvägar att nya
bjödbolagtillståndshavarekonkurrerande att etthindradesfallet genomena

påigenauktioneraskundetillståndet intesomfrånträdde utsedanochhögst
avvisningsbeslutframtvingadesandra falletI det ettstopplagen.grund av

till-låstes sedanochansökanobehöriguppenbartingivandet enavgenom
speciellSituationenöverklagande. menståndsgivningen varettgenom

ifinnaskanändå svagheter systemet.exemplen belyser att

Problemen

så kortunderexisteratharlokalradionbl.a.hävdatharBranschföreträdare att
inriktningform ochfastarenågon samtfunnitinteverksamheten ännutid att

kommersuccessivtprogramutbudetiinslagenstationsegnaochlokaladeatt
tillknutnaprogramutbudetbeträffandeförhoppningar ur-öka. De varsomatt

påerhållaskunnahypotetisktutvecklingsådanskulle medvalssystemet en
medidealsituationbyggtdockha etttordeFörhoppningamasikt.längre en
medsituationintestationer,självständiga ettnågorlundaägande ochspritt en

frånnätverk redanrikstäckandefåtal start.
Lokalradion harförhållandena.rådandefrånutgå deharKommittén att

konstateraskartläggningen,bakgrund attmåste,år och detifunnits mottre av
lokalradioframväxtenbidragit tillinteurvalsmetodenvalda ännu av enden

programprofil.varieradelleranknytninglokalmed
redankommituppfattningkommitténsenligt attUrvalsmetoden har gynna

tillstån-erhållastyrka kunnatfinansiellmedieägareetableradeväl genomsom
intäktsmöjlig-tillstått proportioniinteavgiftererläggaden att somgenom

kortuthärda förlustermöjliggjortstyrkan harfinansiella attDenheterna.
endaavgiftsviljaValetlängre sikt.förväntad vinst ur-somsikt avmot en

koncentrations-förhindrat.fall inteeller itill,bidragitharvalskriteiium vart
mediebranschen. 85itendenser
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Det indirekta gynnandet etablerade medieägare, uppenbart med ambitio-av
långttill driven central programproduktion, kan ha undertrycktner en mer

självständig och lokalt inriktad radio eftersom de med ambitioner så-göraatt
dan inte haft budget tålt den höga nivån för årligade avgifterna.en som
Urvalsmodellen kan i praktiken ha betytt sådana intressenter blivitatt utan
tillstånd eller de ändå skaffat sig tillstånd har fåttatt sin in-omprövaettsom
riktning.

Andra länder

En undersökning förhållandena i andra länder visar den till-av att typ av
ståndsförfarande avvisats olämplig i Sverige används i de flestasom som
andra länder. Vid tillståndsgivningen beaktas den planerade programverk-

.samhetens inriktning urvalskriterium och i vissa länder avkrävsett till-som
ståndshavaren utfästelser programutbudets innehåll.om

Danmark, Norge och Finland har alla modeller bygger på visstettsom
mått skönsmässig bedömning. Det bör dock betonas ideell och kom-av att
mersiell lokal radio i dessa länder i fonn.ryms samma

I Danmark och Norge finns urvalskriteriema fastslagna i lag. Gemensamt
de tillståndsgivandeär myndigheterna vid bedömningatt sökandena skallav

beakta ekonomiska förhållanden och det planerade programutbudet, det sist-
nämnda i avsikt befrämja mångfald och det lokala samhällets behov.att Andra
faktorer betydelse organisatoriskaär och ägarrnässiga förhållanden. För-av
farandet kan exempliñeras det danska tillståndsgivandeDensystemet.av
nämnden skall vid sin behandling ansökningar tillse programverk-attav
samheten har anknytning till det lokala området och försöka tillse detatt
lokala området får samlat programutbud allsidig karaktär.ett Nämnden kanav
därför, i samband med tillstånd kungörs för ansökan,att ett vilkaange pro-

den vid sin prioritering kommergramtyper lägga särskild vikt vid.som att
Tillståndsansökningarna skall innehålla beskrivning deen av program-
kategorier verksamheten skall omfatta och deras tidsmässiga fördelning samt

redogörelse för verksamhetens lokala anknytning och verksamhetenen om
riktar sig till bestämda målgrupper. Den tillståndsgivande nämnden kan
uppställa villkor för försäkra sig verksamheten iatt enlighetutövasattom
med ansökan frånoch lokal studio.en

I Finland inte kriterierna för tillståndsgivningenär fastlagda i lag. Det finns
någoninte detaljerad lagstiftning området. Trañkministeriet utfärdar till-

stånd. tillståndetI villkor för verksamheten, bestämda regeringen, vill-ges av
kor kan eller mindre lika för olika tillståndshavare. Urvals-som vara mer

bygger fri prövning.systemet
I England har tillståndsmyndigheten tillse tillståndsgivningen bådeatt att

resulterar i brett utbud och konkurrens på mediemarknaden.ett En rad ur-
valskriterier laggivna för denär lokala radion. Bl.a. skall den planerade86



överväganden förslaglokalradiøn och-

omfatt-tillmätas i vilkenvikt kanbeaktas. Avgörandeprogramverksamheten
intressena ochde lokalasändningarna erbjuderning motsvararprogram som

tillför det lokalaprogramutbudplaneradeden sökandeshuruvida program-
måsteomfattning. sökandeså fall, i vilken Dennågot iutbudet nytt samt,

sedan kanerbjuda vilketdennevilka sändningarspecificera attsom avser
tillståndsgivningen.ingår idelför utfästelsegrundtillläggas som ensomen

radiostationema ifrån indelningurvalsmodellenutgårFrankrikeI aven
olikabalans mellan deTillståndsmyndigheten skall skapakategorier.olika en

åsikts-utifrån föreskrifterurvalet skerregion. Självai varjekategorierna om
ägarkoncentration. planerademotverkande Detmångfald ochpluralism, av

ägarmässiga för-således liksom ekonomiska ochprograminnehållet beaktas
erhåller sändningstillståndet.med denhållanden. avtal träffasEtt som

Även likartade urvalssystem däreuropeiska länder finnsi andra program-
något europeiskt land,intetyckstillmäts vikt. Däremotverksamheten annat

baseratkommittén, ha urvalssystemkänt förvad ärefter är ett en-somsom
avgiftsvilja.påbart

utgår ingarefererade nordiska länderna,i demånga länder, bl.a.I egent-
modeller bygger renodlatsända. deavgifter för Iliga rätten att som

modeller kombinerarhuvudregeln. Idettaskönsmässiga urval tycks somvara
anbudsförfarande förekommermedpå gramverksamhetkrav attett av-pro

utgår.avgifterbeaktas ochgiftsvilja att

ljudradiosändningar Sverigedigitala iTillståndsgivning för

ljudradiosändningar har förutsätt-digitala1994/952170propositionenI om
tillståndsgivningen formuleratskommande sätt änför denningarna annat

för lokal-tillämpas i andra länderi linje med vadlokalradion,för sommer
få betydelseprograminriktning kommakanradiosändningar. Bl.a. att som ur-

följande:propositionen bl.a.valskriterium. I anges
finns iavspegla den breddsändningarna skallInnehållet i de digitala som
påuppfylla rimliga krav ba-sändningarna börradiolandskapet.svenskadet

flerföretag. Om sökandena blirinnehåll och medverkandegällerlans detnär
finnseftersträva dettillstånd kommer regeringenantaletän attatt program av

tillstånd reglerar de villko-meddelar ochRegeringen närmareolika karaktär.
såprogramföretag önskar kanprivataföretag. Dei avtal med somresp.ren

så in i avtalet. Avtalenfall lämpligenprogramförklaring, igöra tassomen
efter skiljeför-medge uppsägningprogramföretagen börmed de privata ett
radio- och TV-la-avtalen. Med denradiolagen ellerfarande vid brott mot nya

tillståndavtal med ochdecember 1996ikraft den 1träder ersättssomgen
villkor.därtill knutna

till grund för förslagi ansökningsskedet,TV-verket harRadio- och om
programinriktning och fi-uppgiftertillstånd, infordrat bl.a.fördelning omav

tillståndenförslag hurtill regeringen lämnatVerketnansieringsform. 87som
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bedömnings- urvalsgrunder sökandeskall fördelas har fyra ochanvänt när
tillstånden. utgångspunkt,varit tillgängliga En första efter denfler deän som

1996 gäller enligt radio- och TV-lagen, sökandena skall till-1 december är att
tillstånd. Därefter har verksamhetens utfonnning, finansieringdelas enbart ett

tjänsterprograminriktning viljan utveckla den digitalaoch samt att nya som
tekniken möjliggör beaktats.

Tillstånd behörighet och ägande5.2 -

Gällande lag

YGL3 kap. yttrandefrihetsgrundlagen behandlas reglerna sändningI om
till allmänheten och förutsättning för lagreglering inomradioprogramav om-

rådet. särskilt intresse principerna i 3 kap. l-3 §§.Av är
fysisk juridisk råderYGL stadgas det för svensk och etable-I att person

tråd.ringsfrihet för sändningar sker Vad gäller trådlösa sänd-genomsom
fårningar dock sända radioprogram regleras lag inne-rätten att genom som

håller tillstånd och villkor förföreskrifter sända. Det allmänna skallattom
anspråkeftersträva radiofrekvenser i leder till vidastesättatt tas ett som

möjliga yttrandefrihet och infonnationsfrihet. begränsningarDe sänd-av
föreskrivs för trådlösa fårningsrätten sändningar inte vadutöversom som

kan tillåtas enligt 2 kap. 12 § andra-femte styckena och 13 § regerings-
formen. nämnda lagrum i regeringsformen behandlas under vilka förutsätt-I
ningar grundläggande fri- och rättigheter kan begränsas. Dessa nämnda
grundlagsbestämmelser och de övriga bestämmelser i yttrandefrihetsgrund-

aktualiseras för all radio- och TV-lagstiftning.lagen kan utgör ramsom en
Tillstånd enligt lokalradiolagen lämnas till fysiskkan eller juridisk person.

Tillståndet såndningsområde. Tillståndsgivningenomfattar endast begrän-ett
i §§vissa principer angivna 5-7 lokalradiolagen:sas av

företagkan, sig direkt eller i vilken han grundIngen vare genom av-
aktie- eller andelsinnehav eller avtal har inflytande, fåbestämmandeensam

tillstånd. §5än ettmer
ellerStaten, landsting, kommun programföretag regeringensom av-

beviljats tillstånd till rikstäckande sändningar trådlös television eller ljud-av
få tillstånd, sig direkt sådantradio kan inte eller företag i vilket ettvare genom

grund aktie- andelsinnehav ellereller avtal har be-ettensamtorgan av
stämmande inflytande, sända lokalradio. 6 §att

Tillstånd får inte till någon någondagstidning ellerutges som ger en-
grund aktie- eller andelsinnehav eller avtal har bestäm-ettsom av ensam

inflytande företag dagstidning. Tillstånd fårmande inteöver ett utsom ger en
i vilket någonheller till företag har bestämman-nämnts ettges som nu ensam

de inflytande 7 §.
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bestämmande in-harvia företag dennenågon ellerdirektOm ensamsom
Radio-tillstånd skall och TV-besittning flerkommit i änflytande över ettav

flera till-återkalla ellerlokalradiolagen,stycketandraenligt 28 § ettverket,
alltförframståråtgärden intedockförutsättningandrastånd. En är att som en

Återkallelse någon i denockså skekanåtgärd.ingripande som en-gruppom
företagindirektändå, ellertillstånd direkterhålla§ inte kanligt 6 somgenom

kontrollerakommitinflytandebestämmande över, etthar attdenne ensamt
behörighetsbristdock inteåterkalla finnsMöjlighetentillstånd. att om en

uppstått efter detinflytandeägande ellerdagstidningsföretags attgrund av
överlåtelse tillståndet lämnats.tillmedgivandetillstånd eller av

särskilt ilagrådsremissenprövningLagrådetsmedsamband sattesI av
grundlags-nämndaförhöll sig till deägandetinskränkningamafråga hur av

tryckfrihetsförordningen.tilldagstidningar,gälleroch, vadbestämmelserna
linje medansågs väl iliggabegränsningarna,Lagrådet fann dock att som

informations-yttrandefrihet ochmöjligavidastegrundlagsbestämmelsen om
tryckfrihetsförord-ochyttrandefrihetsgrundlagenförenliga medfrihet, var

nl992/93:70 18-19.ningen prop. s.

Motiv

väsentligt ökaiutformatsreglerna strävanlagmotiven anta-attI att enangavs
självständiga, lokaltför tillkomstenunderlättasjälvständigalet röster, av

fåtali riktningutvecklingmotverkaochradioföretagförankrade mot etten
menadlokalradion inteEftersomkedjeföretag.kontrollerade attcentralt var

ochuteslöts kommunermyndigheternaspråkrör förfungera staten,ettsom
före-mångfalden tilläts intetillhänsyntillståndshavare. Av attlandsting som

också förvärvade lo-rikssändningartillstånd förtidigare hadesedantag som
dagstidningarnasbegränsningarnaomdiskuteradekalradiotillstånd. De av

sändamöjlighetentill denhänvisningmotiverades medägande attatt nya
Ommångfalden tillvara.sådantutnyttjas sättlokalradio bör tasattett

företagtillstånd skulle dessaerhållaskulle kunnadagstidningsföretagen
i ställetopinionsbildningnyhetsfönnedling ochinflytandeöka sittkunna över

Dagstidnings-flera.kunna bliskullesjälvständigaantalet rösterför att
tillstånd.innehavaresålundauteslötsföretagen avsom

del-tillstånd ägande ellerviakontrollenindirektadenBeträffande över
Tankenreglerna.utformningdiskuterades olikabolag attägande angeavav

avvisades eftersom bestäm-andelprocentuellvisstillåtna ägandetdet ensom
be-förhållandevis liten andel, alltmedvinnasinflytande kanmande även en

inte tillätregleringIstället valdesformas.ägarkretsenpå hurroende somen
närstående juridisksjälva ellerkategoriernaobehörigade att persongenom

tillståndshavare överlåtsochinflytandebestämmandeha överett enensamma
otillåtet ägande.bedömningfriareTV-verketRadio- och göratill att aven
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Tillämpning

Såväl den tidigare tillståndsgivande myndigheten Styrelsen för lokalradiotill-
stånd Radio- och TV-verket har haft anledning innebördenprövasom att av
behörighetsreglema. Innebörden uttrycket "ensammbestämmande infly-av
tande har aktualiserats i flertal fall.ett

Styrelsen för lokalradiotillstånd vid sammanträde den 3 augustitog ett
1993 protokoll 4/93 ställning till andelsinnehav 50 % eller mindre.ett av
Styrelsen drog följande slutsatser utifrån bolagsrättslig doktrin:

"Slutsatsen kan dras Rodhes i läge där tvåärsom attav ettresonemang
bolag 50 aktiernaäger inget dem be-procent ägerav ensamt ettvar, av
stämmande inflytande i den meningen endera dem skall betraktasatt av

moderbolag i förhållande till det tredje bolaget. Styrelsen för lokal-som
radiotillstånd har i behörighetsprövningen samlad bedömninggöraatt en

varje sökande, varvid hänsyn skall till aktie- eller andelsinnehav itasav
sökandebolaget aktieägare avtal skaffat sig inflytandesamt om en genom

majoritetöver bolagstämman.rösternaen av
Styrelsen för lokalradiotillstånd kan inte finna aktieinnehav denatt av
storleken Kommitténs anmärkning: 50 % eller mindre innebär inne-att
havaren enbart denna grund skall ha bestämmande in-ettanses ensam
flytande bolaget.över
Vad gäller kommanditbolag huvudregeln komplementärenär haratt ensam

obegränsat för bolagets skulder. Typiskt måsteett därföransvar sett
komplementären ha det bestämmande inflytandet bolaget.överanses
Denna huvudregel kan emellertid spelsättas avtal mellanur genom
bolagsmännen. Så kan avtal slutas styrelse skall fört.ex. attom en ansvara

Ärbolagets förvaltning. så fallet, skall det avgörande hur styrelsen ärvara
I de fall har avtal slutits bolagenssammansatt. för-attsom nu avses om

valtning skall handhas styrelse har fatta majoritetsbeslut. "attav en som

Radio- och TV-verket har i sin praxis inte tolkat innebörden "en-av
sam....bestämmande inflytande" Styrelsen för lokalradiotill-sätt änannat
stånd gjorde.

Verket har i sina utredningar konstaterat omfattande nätverkssam-att ett
arbete förekommer mellan flertalet innehavare lokalradiotillstånd och detattav
förekommer fall där någon påståsväl kan ha inflytande, kanske till ochett
med bestämmande inflytande, flera tillståndshavare.över Verket har dock inte
funnit det någoti fall förekommit någon, tillståndshavare elleratt att annan,

direkt eller indirekt ägande bestämmandehar inflytandegenom ett överensam
tillståndshavare. Grundän för återkallelse sändningstillståndmer en av

hänförlig till enbart ägandeförhållanden har därför inte förelegat. I de beslut
överklagats har kammarrätten delat myndighetens bedömning.som

Endast i fall har Radio- och TV-verket funnit förhållandenett stod isom
strid med lokalradiolagen. Detta gällde nätverket NRJ. Verket hade be-att
döma förslag till franchiseavtal mellan RBS Broadcastingett AB och resp.
tillståndshavare inom NRJ-nätet. Verket fann kombinationen avtals-att av90
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innehåll delägande fick franchisegivarenoch innebäraavsevärt attanses en-
hade bestämmande inflytande tillståndshavaren, tillika franchise-överettsam

återkallelse sändningstillstånd förelågGrund för därför.tagaren. av
återkallelse åtgärdskall krävs emellertid denna inte framstårFör skeatt att

alltför ingripande. bakgrund RBS Broadcasting självtMot ABattavsom
för verkets bedömning slutliga avtal intehade ingivit förslaget ännusamt att
återkallelser framstod alltför ingripande åtgärd.träffats fann verket att som en

Ärendetägarförhållanden därefterändringar i har skett.Vissa är ännum.m.
inte avslutat.

således konstateras Radio- och TV-verket hittills inte funnitDet kan att
någon ägande hanågot fall där enbart har bestäm-ansetts ett ensamtgenom

tillståndshavare.mande inflytande över änmer en

Problemen

ägarförhållandenkartläggning i lokalradion har visat starkKommitténs av en
måsteåtminstone två nätverken iägarkoncentration. I sägas ägareattav en

tillståndkontrollerar alla kombination ägande, avtal,realiteten genom en av
tvåannonsfönnedling. ytterligare deproduktion och I treavav program

figurerar starka centrala Majoriteten lokalradiotill-resterande ägare.näten av
stånden, två tredjedelar, kontrolleras i någrakanske ända till realitetenupp av
få helägande, delägandeolika kombinationer och avtal. Somägare genom av

ocksåbeskrivits avsnitt 2.2 tycks utvecklingen alltmer kon-tidigare mot ett
fortsätta.ägandecentrerat

och TV-verket tycks vid de prövningar förekommit haftRadio- som en
ägarförhållanden i tillståndshavar-god kännedom de granskadeom m.m.

uppgifter ingår i det register verket för,bolagen, dels de delssom somgenom
lämnade upplysningar avtal Att verket inte funnit lagenattgenom om m.m.

alltså svårigheterfall torde inte kunna skyllas utredaiöverträtts än attettmer
förhållandena. såIstället det lagens ägarregler i prakti-de rätta attsynes vara

såmycket koncentrerat ägande. Lagens regler liberala i dettaken medger ärett
intressent knappast behöver olika avtals-hänseende stark användaatt en ens

inflytande.konstruktioner för säkra bestämmande Eftersom det be-att ett
inflytandet enligt lagen skall det med den tillämp-stämmande ärensamt,vara

ägandet någraning redovisats, tillräckligt med delas olika bolagattsom
vari kan ha olika grad inflytande. starktden centrala Förstägaren ettav om

med avtal överlämnar kontrollen programinne-ägande kombineras översom
håll närståendetill den centrala eller till denne bolag träffasägaren ägar-m.m.

således i praktikenkoncentrationen lagens regler. Reglerna har varit verk-av
ningslösa vad gäller förhindra kontrollerar flera lokalradiotill-ägareatt att en
stånd.
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intentionernastrider statio-koncentrationen ägandetstarkaDen attmotav
tillföra lokalalokalt förankrade och detskulle självständiga, sam-varanema

uttrycksmöjligheter.hället nya
Ägarbilden ocksåkommitténs uppfattning medverkat till dethar enligt

tillstånds-huvuddelenprogramutbud dominerar hoscentraliserade avsom
tillståndflera har naturliga skälkommit kontrollerahavama. De att avsom

storskalig modell med mycketefterbedrivit verksamheten gemensamt pro-en
grammaterial.

Andra länder

Tillståndsgivninglagstiftning. enligt detidgäller sedanI Norge nyaen ny
tillståndsamtliga löper inom kort. De reglerreglerna pågår eftersom ut som

lokal anknytning har avskaffats liksompåbjudit skall hatidigare har ägarenatt
få tillstånd.näringsidkare m.fl. inte kunnatprivatpersoner,tidningar,att

behållits. Kabelföretag dagstidningarellerVissa begränsningar har ärsom
få tillståndsändningsområdet kan inte ellerinom äga äneget merensamma

tillståndshavare. för kommuner ochSamma sak gäller49 % aktierna i enav
funnitskorsägande tidigare harregleroffentliga De ersattssomomorgan.

kunnaingen enskild ägaraktör skall dis-speciell regel innebärmed attsomen
lokalradiomarknaden,den totala nationellatredjedel mättänponera mer en av

råderBeträffande det sistnämnda dock fortfarandepotentiella lyssnare.i antal
viss osäkerhet.

tillstånd förening endast sigtill företag ellerDanmark kan ägnarI somges
majoritet styrelsemedlemmarna skall bosattaradioverksamhet. En varaav

får inflytande isändningsområdet. Andra företag inte ha bestämmandeinom
lokalradionmöjligt för tidningartillståndshavare. Undantag utgörär ettomen

styrelseledamot iSamma kan inteför bred lokal debattforum person varaen
programansvariglokalradiostation. heller kanInteän en person varamer en

på verksamheten i lokalradio-avgörande inflytandeeller ha änannat mer en
utgår från förekomma.helt nätverk inte skallstation. danskaDet systemet att

lokalradioföretag andelar i andrainget förbudfinns dock ägerDet mot att
Även under och kanlokalradioföretag. det danska översynärsystemet

komma ändras.att
kring ägande i flera stationer.inga egentliga lagreglerFinland finnsI

friaTillstånd också till flera stationer. I denhar lämnats äger pröv-nät som
koncessionsvillkorenägarkopplingar beaktas.ning tillämpas kan I angessom

Ägarförhållandena fårfår överlåtas. intetillstånden interegelmässigt vä-att
åter-kan innebäraSom väsentlig förändring vilketsentligen förändras. en -

övergång bestämmanderätten.kallelse koncessionen beaktas avav -
haft problem medSammantaget kan dessa länder Norgesägas nät-attom

Ägarkoncentrationen såägarkoncentration. dock inteverksägande och är om-
92



övervägandenLokalradion förslagoch-

varitoch Finland tycks problemeni Sverige. Danmarkden Ifattande ärsom
små.

ägarnätverk och kors-invecklade regler begränsarEngland finnsI som
några begränsningar det gällerdet inte finnshuvudregel närägande. En är att

lokalradiotillståndshavare. För bl.a. lokalatill 20 %ägande myn-enavupp
Särskilda reglersärskilda begränsningar.politiska finnsochdigheter organ

olika medieformer.också korsägande mellangäller for
förhindra ägarkoncentrationrad regler med syfteFrankrike finnsI atten

former korsägande mellanriktar sig olikamediasfäreninom mot avsom
radio, TV och dagspress.

Även föråterfinns olika former begränsningareuropeiska länderi andra av
förekommer reglerna intelokalradiostationer. Detägandet att anges somav

tillståndsgivandeIstället överlämnas detprocenttal eller andelar.fasta orga-
lämpligheten.bedömninggöranet att aven

direktivutförts arbete inriktatEG-kommissionen harInom mot attett ge
svårtdagsläget detägarbegränsningar för ljudradio och TV. Irörande är att

detta arbete.slutresultatetbedöma av

Programinnehåll5.3

Gällande lag

lokalradion skullebakom etableringenideérna strävaEn attvar manavav
långtgående etableringsfrihet och yttrandefrihet,situation prägladefter aven

skrifter. Tillståndshavaren skulle friråder for trycktaliknande vad varasom
programinnehållprograminnehållet. rörande blevReglernasjälv bestämmaatt

därför tämligen begränsade.
enligt 22 §sändningstiden varje dygn skall,Under minst tredjedel aven

tillståndshavaren framställts särskilt försändalokalradiolagen, program som
tillståndshavarevissverksamheten. sändningarden De svararsom enegna

från tillståndshavaresandra sänd-beteckning skiljer demför skall ha somen
gång sändningstimme.Beteckningen skall minst varjeningar. anges en

tillståndshavaren i nödsituationer skallgäller enligt 23Slutligen även, att
särskild ersättning sända med-begäran myndighetskyldig utanatt avvara

delanden vikt för allmänheten.ärsom av

Motiven

slå programverksamhetenssyftar enligt motiven till vaktReglerna att om
ansågs lämpligtsjälvständighet och lokala karaktär. Det mindre ställaatt upp

ämnesområden programinnehålletvissa skall behandlas ellerkrav att att
Sådana svåranågot skall ha lokal anknytning. regler skulle blisätt 93attannat en
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utformninglåsakunna programverksamhetenstillämpa och sättett som
1992/93:70 27.mindre Önskvärtskulle prop. s.vara

den valda regleringen, med viss andel fram-Innebörden en programav
sades "att den för verk-för verksamheten,ställda den vara som svararegna

möjlighet ställning till de enskildasamheten skall ha haft attatt ta programmen
skall sändas".

framställt särskilt för den verksamhetenRörande andelen material egna
departementspromemoria föregickremissinstanser till denhade vissa som

uppfattningen andelen skulle högre tredjedel.propositionen änatt vara en
försvåra möjlighetenansågs högre andel skulleEmellertid krav attatt en

med litet befolkningsunderlag.självständig verksamhetbedriva orteren
ekonomiska underlaget tillräckligtradioföretagen där detDet antogs att var

föreskriv-högre andel egenproduktion deneftersträvaskulle komma änatt en
tredjedelen.na

Tillämpning

Granskningsnämnden för radio"CD-växlar-fallet" har och TVfallI ett --
tillståndshavareanmälan påstods inteinnebörd. Iregelnsprövat atten en upp-

Tillståndshavarenproduktion i 22 § lokalradiolagen.fyllde kravet lokal
påstående hänvisade sändningarnaoch till mellantillbakavisade detta att

musik varvad med "jinglar", "features"21.00-05.55 innehöll ochklockan
stationen förprogrammerad jukeboxsändes med hjälpreklam av en avsom

granskat sändningarna under dygn,fanns i studion. Nämnden, ettsomsom
SB 104/94:i sitt beslutangav

sändningarna minst tredjedel"Tillståndshavaren har anfört tillatt en av
innehåller musikprogram framställts särskiltsändningstiden harm.m. som

inget fram-verksamheten. Vid nämndens granskning harför den egna
förhållainte skulle sig detkommit tyder det sättattsom som

påstår.tillståndshavaren Nämnden kan inte finna de granskade sänd-att
något 22innebär brott § första stycket lokalradiolagen."ningarna mot

det varit vanligt med samsändningar centralt producera-I praktiken har av
kvällstid och under nattetid musikmix,under dag- och olikade enprogram

tillståndshavare. Ambitionenvarierad för olika sända centralpro-änatt annat
tillståndshavamalåg Gransk-material har varit hos iducerat näten.ett par av

tillståndshavare tvåfällt i för inte ha uppfylltningsnämnden har näten attav
tillståndshavamagranskade medgav de inte följttredjedelsregeln. De att re-

konstaterade, i avgörande vintern 1996, detgeln. Nämnden ett att var an-
stationema i fortfarande i slutet 1995 intemärkningsvärt nätenatt ett av av

uppfyllde programmaterial.kravet eget
för radio och har efter anmälan tagitGranskningsnämnden TV ytter-upp

ifrågaärende rörande tredjedelsregeln. I ärendet till-ligare sattesett om en
ståndshavare uppfylla regeln välja sända musik enligtkan att attgenom en94
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centralt föreslagen ordning, kan väljas andra tillståndshavare.ävensom av
Sändningama ägde sådant musikstyckensätt sändesattrum samma av

tillståndshavare,flera ibland med viss tidsförskjutning. Nämnden fann att
förfarandet stred tredjedelsregeln SB 312/96.mot

Problemen

Utformningen och tillämpningen regeln tredjedels material framställtav om en
för den verksamheten har medfört bestämmelsen kommit saknaatt attegna
reell betydelse. Dels har det inte funnits något hinder lokalradionsmot att
sändningar bestått samtidigt sända centralproducerade dels harav program,
det inte det egenframställda någramaterialet ställts egentliga krav, sigvare
i form lokal anknytning eller sådant innehåll vanligen förknippas medav som
ordet "program". På många platser har lokalradion därför varken blivit en
radio speglar det lokala samhället eller lokalt ägd radio medsom en en egen
profil nischradio. Istället har lyssnarna tillförts eller mindre nationellen mer
radio präglad musik. Det enbart i Stockholm nischradioär med själv-av en
ständig programproñl utvecklats.

framstårRegeln därför inte adekvat i förhållande till syftena slåattsom -
vakt programverksamhetens självständighet och lokala karaktär. Regle-om
ringen hade lika och rättvisande kunnat beskrivas tilllåtandegärna mer som
nätverk med central programproduktion.

Det tveksamt förutsättningarna för självständigär radio med lokalom en
anknytning blivit bättre förmodat tillståndshavareattgenom resurssvaga
tillåtits använda andel centralproducerat material. Eftersom denatt storen

lagstiftaren åtanketorde haft i uteslutits redan tillstånds-grupp som genom
givningsmodellens praktiska fråganverkningar dock svår besvara.är Iatt

fall har den valda utformningen varit för dem velatvart ytterst gynnsam som
utveckla nätverk olika slag och för dem önskat centraliseraav som program-
verksamheten.

Kommitténs uppfattning programreglema därigenom har bidragit tillär att
möjliggöra utveckling centrala och ägandenätverk.att moten program
Ett särskilt problem teknisk föreligger vid den granskningnaturav program

utförs Granskningsnämnden för radio och TV. Det har visat sig attsom av
tillståndshavama använder sig olika för digital referensbandningsystemav av
sina sändningar och varje kräver sin särskilda avlyssningsutrust-att system
ning.Nämnden har, ekonomiska skäl och med hänsyn till den snabba tek-av
nikutvecklingen, inte det möjligt införskaffa denansett att apparatur som
krävs för alla förekommande referensband skall kunna avlyssnasatt typer av

myndigheten. Detsamma gäller för Justitiekanslern.ävenav
Problemet förefaller för åtminstonenärvarande, för Granskningsnämndens

för radio och TV del frånlöst frivilliga åtaganden lokalradio-vara genom
tillståndshavama konvertering enstaka referensband till analogaom av sys- 95
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pliktexemplarslagenmedi enlighetALB,for ljud och bildArkivet somtem.
för-radio- och TV-program,bl.a.erhålla exemplarskallkostnadutan av

sådan utrustningförfogakunnai fortsättningen överutsätts även som svarar
flertal olikaförekomstennuvarandetekniska Den ettsystem. avmot nya

för bedöms bliinvesteringskostnadema ALBävendockinnebär attsystem
försvårar ochicke-standardiseradeochVarierandesvåra bemöta. systematt

materialet.hanteringenpraktiskadenfordyrar även av
möjligheten utvecklaberördamellanhar inlettsdiskussion attEn parter om

Även möjlighetenreferensinspelningar.förstandardsystem attoch enas om
har diskuterats.eller InternetISDN-förbindelserviainspelningaröverföra

nås börlämpliga lösningar kanöverenskommelsefrivilligOm inte omen
lagstiftningemellertid övervägas.

länderAndra

önskemål beträffandedet allmännastillgodosetvåprincipfinns i sättDet att
tillståndsgivningen uppställasjälvaimetodenprograminnehåll. Den är attena

koncessionsvillkorformenprograminnehåll, vilket kanrörandekrav ges av
i avsnittetbeskrivitsutfästelse. Somavtalsmässignågon formeller omav

på-programinnehållet faktorplaneradekan dettillståndsgivning somvara en
sådani modellkanprogramplaneruppfyllelseBristandeverkar urvalet. enav

tillståndet förlängt vidfårtillståndshavaren inteelleråterkallelseföranleda att
vanligt förekom-modellvarianter dennaOlika ärslut.tillståndsperiodens av

länder.mande i andra
innehålls-generellaställalagreglermodellenandra ärDen att genom

såsom denenligtrenodlade formen,I denkravmässiga mestprogrammen.
programinriktning vid till-avsikt vidfästes ingenlokalradiolagen,svenska

överträdelse då någonföranledergenerella reglernadeståndsgivningen. av
ekonomisk sanktion.form av

modellerna, oftabäggekombinationer de sättförekommerVanligen av
det därtilltillståndsgivningen ochvidbetydelseprograminriktningen har attatt

programinnehåll.reglergenerellafinns vissa om
finnstillståndsgivningen dettyngdpunkten i självaläggsDanmarkI men

organiseratellersamsändningarförbjuderprincipockså lagregler i annatsom
programsamarbete.

stationshuvuddelenreglernaenligt degällerNorgeI att pro-enavnya
Medieförvaltningen harnorskaproducerat. Deninterntgrammaterial bör vara

fårprogrammaterialstations25 %högstutifrån bestämtdetta varaatt av en
skallprogrammaterialet hapå detNågotproducerade. krav ettatt egnaexternt

det intenyhetssändningarför korta ärMed undantaginnehåll finns inte.lokalt
samtidigdet skerinnebärutnyttja materialtillåtet stationför attatt ensomen

via satellit. Den till-programmaterialutsändningoförändradeller mottagetav
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fastställa riktlinjer för samsänd-ståndsgivande myndigheten har mandat att
ningar.

innehåll.inga reglerar sändningamasFinland finns lagbestämmelserI som
tillståndsvillkorden beskrivna modellen medIstället används att styragenom

föreskrivaTill exempel kan koncessionsvillkorenprogramverksamheten. att
innehålla lokala angelägenheter främjaskall uppgifter samtomprogrammen

tillstândshavaren bara under viss begränsadlokala kulturen ochden attange
tillståndshavare.får med andravarje dag samsändatid

Även programinnehållmed till-England används modelleni genom
för utfästelsesökandes programplan läggs till grundståndsvillkor. Den som

står tillståndshavaren fritt materialför tillsyn. användaunderlag Detutgör att
tillståndshavareflera delar nyhets-producerat Det accepteras omav annan.

förekommeroch nätverkssändningar nattetid.bevakning attm.m.
programinnehållönskemål främstFrankrike tillgodoses självaI genomom

utifråntillståndsgivningen. kategoriindelning stationemaEfter derasaven
såtillstånd varje region fårverksamhet fördelas välplanerade att ett samman-

finns särskilda generella tillprogramutbud. dock programreglerDetsatt
språket.för den kulturen ochskydd egna

såvälland i urvalsmetoden med särskildaIrland är ett annat som som pro-
språket.den kulturen och det iriska I Irlandgramregler ärvärnar om egna

urvalskriterium det finns generella lagreglerprograminriktning ävenmen om
programinnehåll för motverka programnätverk.att

legala handlingsutrymmet5.4 Det

tillstånd.sända lokalradio vilar Staten kan iRätten egenskapettatt
lagstiftare lag ändra förutsättningarna för tillståndshavamasgenomav

verksamhet. Normgivningen kan emellertid, beroende på bl.a. omfatt-
konfliktning och verkningar, komma i med rättsregler begränsarsom

lagstiftarens principiella suveränitet och skyddar det enskilda intresset.
nationellaregler bl.a. de grundlagama med införlivadeDessa utgörs av

internationella konventioner och principer i EG-rätten. Vid alltförav
lagstifmingsåtgärder finnsgenomgripande risk blir ersätt-statenatten
tillståndshavarnaningsskyldig för talan vid domstol. Bedömningenom

svårvid eventuell domstolsprövning förutse. Lagstiftarensär atten
handlingsutrymme bestäms vägning mellan intressestatensgenom en

enskildes intresse bibehållenändringar och den ställning ochav av
oförändrade regler. Till grund för kommitténs bedömning vilka för-av

sådanslag möjliga lämna ligger intresseavvägning, vilkenär attsom en
redovisas i 5.5.6 och 5.5.7.avsnitten
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problemeträttsligaDet

ingår kännetecknandelokalradion förtillståndsgivningen för ärI moment som
tillstånden upplåtits för viss tidbestämd ochavtal. Vidare harcivilrättsliga en

reglerad till förlängning.stycket lokalradiolagen En8 § andramed i rätten
fråga därför lagstiftninggrundläggandeför kommittén är statenom genom

för lokalradioverksamheten riskeraförutsättningarnakan ändra rätts-utan att
så fall kanvid vilken tidpunkt detta i ske.påföljder ochliga

roller laggivarens suveränitetStatens olika -

uppträda lagstiftare, myndig-sina olikaallmänna kanDet organ somgenom
olika rollerna regleras bestämmelser inomavtalspart Dehetsutövare och av

rättsområden. lagstiftare riksdagen grund-skilda För ärstaten som genom
folkrättsliga principer ledande.statsrättsliga ochoch allmännalagarna

förutommyndighetsutövning regleras special-Tillståndsgivning och avarman
området främst förvaltningsrätten och dessaktuellalagar gäller det avsom

myndigheter ieller dess avtalallmänna principer. För part ettstaten som
Ingår myndighet avtal gäller därförsärregler. statliggäller normalt inga ett

enligt sin lydelse och de cilivrätts-vanligt dvs.avtalet mellan sätt,parterna
tillämpliga.kanliga regler och principer varasom

vilar påspörsmål rättigheten sända lokalradio till-Ett omstritt är att ettom
slutet med dess myndighetstånd givet ellereller avtal, statenett genomav

varken för-Inledningsvis kan dock konstaterasRadio- och TV-verket. att ett
någonskulleavtalsrättsligt betraktelsesätt beredavaltningsrättsligt- eller staten

tillståndsperiodenlöpande ändra de förutsätt-under denreell möjlighet att
Även tillstånds-efter den förstagivna för verksamheten.ningar ärsom

ensidiga förändringar tillstånds-möjlighet tillslutperiodens är statens som
små.avtalspartellergivare

återkallelseantal grunder för angivna. Delokalradiolagen finnsI ett spe-
enligt allmänna förvaltningsrättsliga principerundantag i övrigtciella som

ensidigt ändra gynnande förvaltnings-grund förskulle kunna utgöra att ett
sålunda inga säkerhetsskäl tvingar tillinte. finnsbeslut föreligger Det som

tillkommit efter vilseledande uppgifter och dethar inteförändringar, besluten
tillståndsbesluten.förbehåll i själva hellerförändringar Intefinns inga om

någonfrån avtalskulle härröra avtalsrättsligfinns rättigheten ettansesom --
någon specifikförändringar, sig i form bestäm-för ensidigagrund vare av

utifrånprimärt tolkat lagtext och beslutstexter elleri själva avtaletmelse
ogilitighetsgrunder. Vid djupare analysnågon avtalsrättens allmänna enav

skillnader mellan förvaltningsrättsligt och avtals-framträder naturligtvis ett ett
rättighetshavarens starka ställning.rättsligt betraktelsesätt ärgemensamtmen

tillståndtillkommit eller avtal måsteOavsett rättigheten där-statengenomom
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för lagstiftare för effektuera förändringarde kommitté-attagera som som
direktiven anvisar.

Utifrån den åtnjutersuveränitet det territoriet har traditio-överstaten egna
nellt fri lagstiftning förhållandetregleraär mellanansetts att staten att genom

allmännadet och den enskilde. Den enskilde har i ställning tillstånds-som
havare eller avtalspart fått tåla ingrepp lagstiftning. I rollen lag-genom som
stiftare således återkallakan i princip eller ändra förutsättningar för till-staten
stånd ingångnaeller genombryta avtal, detta inte varit möjligt förtrots att sta-

egenskap tillståndsgivarei eller avtalspart. lagstiftningsåtgär-Enten statsav
begränsas vanligen endast deder grundlagama och interna-antagnaav egna

konventioner.tionella svenskt vidkommandeFör innebär medlemskapet i EU
ocksåemellertid överliggande rättsordning skall beaktasatt en av norm-

givaren.

Tillstånd eller avtal rättighetens status-

Sändningsrättens kan bakgrund lagstiftarens möjlighetstatus mot attav ge-
nombryta såväl tillståndavtal mindre intresse, särskiltsom synas vara av som
det rättighetens innehåll dess rättsliga klassificeringär än ärsnarare som av
betydelse vid tillåtlighetbedömning och lämplighet lagstiftnings-av av en
åtgärd. Skillnader i de principer finns inom förvaltningsrätten och avtals-som

inverkakan dock vid avvägning mellan allmänt och enskilt intresse,rätten en
särskilt i längre perspektiv. Därtill torde avtal eller avtalsliknandeett ett ett
förhållande typiskt den enskilde skyddsvärd ställning.ge en mer

förhållande erhållsDet rättigheten efter auktion, tillståndshavaren haratt att
mycket begränsade förpliktelser och tillstånden kan överlåtas antyderatt ett

Ävenavtalsliknande förhållande. vissa i verkets tilllståndsgivningmoment
har drag avtal. rad omständigheterEn visar dock tydligt rättigheten ärattav

tillstånd. Rättigheten sålundalämnas myndighetsbeslut efter lag-ett ettgenom
reglerat förfarande. Det sig enligt lagtexten tillståndrör och överklagandeom
i förvaltningsrättslig ordning anvisas rättsmedel. Det gäller vidaresom en
rättighet enbart fördelakan och där eventuell fördelning enligtstatensom en
YGL skall tillståndsgivning.äga rum genom

lagstiftaren denBegränsningar för nationella rätten-

Principen laggivarens suveränitet innebära lagstiftareatt statenom anses som
bara kan blir ersättningsskyldig det finns författningstöd förnär ersätmings-
skyldighet.

grundlagsfästEn bestämmelse skydd för äganderätt finnsutgör isom
2 kap. 18 § regeringsformen. bestämmelseDenna expropriationrör ärsom
direkt tillämplig i vissa ocksåfall vägledande i tolkningenär andramen av
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lagstiftarensbegränsning hand-väsentliglagbestämmelser. Den utgör aven
innebärinnehåller skydd ingreppdelsRegelnlingsutrymme. ett mot som

användningenskydd inskränkningaregendom, delsöverföring ett mot avav
rådighetsinskränkningar.egendom, s.k.av

sådanaträffar inte ändringarrådighetsinskränkningarSkyddet mot av
rådighetsinskränkningar gälleraktuella. Skyddetlokalradiolagen är motsom

mark ochanvändningen egendomuttryckligen enbartnämligen utgörsomav
byggnad.

lokalradiotillståndförmögenhetsrätterdiskuteratsharDet ut-ettsomom -
förmögenhetsrätter skulleOmbestämmelsen.skyddasgör anses somav-

återkallelse eller bris-mindre troligt-och vilketskyddad egendom ärom -
skulle kunna jäm-lokalradiotillstånden vid tillämpningförlängningtande av

bestämmelsen teoretiskt kunna be-egendom, skulleöverföringställas med av
liten reellemellertidnormgivning. Bestämmelsenför ärgränsa utrymmet av

överväganden.för kommitténsbetydelse
konventioneneuropeiskaregeringsformen har den23 §Genom 2 kap.

friheternagrundläggandeoch derättigheternaskydd för de mänskligaom
konventionentilläggsprotokollet tillArtikel l igrundlagsställning.givits

denskyddäganderätt, i forminnehåller skydd för enskild mot attettett en-av
egendom inskränks.enskildsnyttjandetegendom ellerskilde berövas att av
skyddet dock brytasenskildes kandenallmännas intresseOm det större änär

omfattar ekonomiskaråda artikelnlagstiftning. Enighet attsynes omgenom
näringsverksamhet. Konven-med utövandeförbundaintressen är avsom

lokal-lagstiftning riktastillämpligdärförtionen torde motsom envara
Åtminstone utgångtillståndsperiodensåterkallelser föreradiotillståndshavare.

tillstånd torde falla under konven-löpanderådighetsinskränkningar ioch
legala handlingsutrymmet. Ensåledes formellt detbegränsartionen. Denna

mycket åter-tillämpningEuropadomstolen vidsak är att anses varaannan
intresset.hållsam det enskildamot

ersättningsskyldighet förallmänsedan längedoktrinen diskuterasI sta-en
ersättningsrätten inteförutsättning docklagsltöd. Endirekt äräven attutanten

måste osäkertbedömasrättslägetlag. Trots ärbegränsatsuttalat att ensomav
omständigheterändå intresse. Derättsgrundsådan allmän ansettsstort somav

rådervadmycket väl insådan nämligenaktualiserakunna stämmer somen
kunnaförutsättningar skulleTypiskaför lokalradion. vara:

förhållande,kontraktsliknandesigdet rör ettatt om-
betungande,särskiltingreppet äratt-

hälsa, miljösig intedetallmänna intresset rördet är artatt omsvagareav-
organisatoriskaekonomiska elleristället exempelvissäkerheteller utan

motiv,
fog räkna med,går enskilde haftlängre deningreppet än samtattatt-
lagstiftning.eller skeringreppet grundasatt genom ny-
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Om princip allmän ersättningsskyldighet lagstöd skulleutanen om accep-
domstol skulle principen sannolikt relevant vad gäller ändringar iteras av vara

lokalradiolagen.

för lagstiftaren EG-rättenBegränsningar -

närradiofrågorLokal- och regleras för närvarande inte inom EG-rätten.
finns direktivDäremot samordning nationella bestämmelser vadett om av

televisionssändningar 89/552/EEGgäller med hänvisning till Europakon-
televisionventionen den 5 maj 1989. Urprungligenöver gränserom av av-

sågs direktivet skulle reglera "broadcasting activities" och ljudradio-att
dåsändningar skulle ingått.ha De tankar televisionsdirektivet vilarsom

således viss vägledning för ljudradion. Grundvalen för direktivet är attger en
televisionssändningar tjänst for vilken fri rörlighet rådaskall i enlighetär en
med artikel 66 i EG-fördraget. EG-domstolensI praxis har radio-även
sändningar kommit betraktas tjänst omfattas fördragetsatt som en som av
artiklar 59-66. Domstolens prövningar har gällt olika fall gräns-av
överskridande ljudradio och television och mottagarländemas försök att

dessa.reglera
mån allmän EG-rätt såsomI den de grundläggande reglerna de fyraom

påfrihetema kan komma tillämpas ljudradioverksamhet blir EG-ävenatt
allmänna grundsatser tillämpliga. Sådana situationer också irättens som

praktiken leder till EG-rättens tillämpning kan förutses, till exempel att ut-en
lokalradiotillståndshavareländsk i strid med lokalradiolagens regel vissom

andel programmaterial försänder utländsk och svensk lokalradio-eget ett
programinnehåll.station EG-rättens allmänna grundsatser kangemensamt

därigenom betydelse för den svenske lagstiftaren och rättstillämparen.vara av
Till dessa rättsgrundsatser hör den tidigare behandlade europeiska konven-

någrationen och speciella principer med övervägande grund i EG-domstolens
såsompraxis rättssäkerhetsprincipen, tillitsprincipen och proportionalitets-

principen.
EG-rätten diskuteras fråganI inte lagstiftarens möjlighet bryta in-attom

gånga avtal lagstiftning kontraktsrättsligt problem. Problemetettgenom som
behandlas fortfarande speciell variant det klassiska statsrättsligasom en av

huruvida fårproblemet givningsbeslut retroaktiv verkan. Den ten-norm ges
ändådens finns kontraktsrättsligt har fåttintesynsätt ännuatt ettsom anamma

genomslag.
Även i EG-rätten gäller grundprincip lagstiftaren har mycketattsom en en

långtgående frihet i förhållande till det enskilda intresset. EG-domstolen har
ikraftträdandendock omedelbara Övergångsbestämmelser ställt denmot utan

enskildes behov rättssäkerhet och tillit till viss ordning. Därigenom harav en
de angivna principerna utvecklats, i praktiken innebärande ändringar iatt

behövakan kombineras med Övergångsbestämmelser till skydd förnormer 101
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få ståtillitsprincipen kan till-den s.k.särskilt intresseden enskilde. Av är att
till den aktuella förord-motiveringen i ingressenmed tankebaka detom

förutses rättslägettillkomst kundeoch omständigheterna vid dessningen att
således vidInnehållet aktuella lagförarbetena kanändras. deskulle även ett

vilkenbetydelse, det osäkertEG-rättsligt avgörande även ärstor omvara av
intesådana få vid prövning. Förutsebarhet medförnationella skulletyngd en
in-stabilitetsförväntningar, särskilt starka vidlegitimaheller är storaatt som

tillståndsperioder, skall sidan.skyddade ovillkorligtvesteringar och sättas
ändå päkallade.övergångsreglerRimliga kan vara

försålunda absolut företräde sig allmänintnessetinteEG-rätten ett vareger
rättsläge.för enskilds tillit till givet Intressenanorrnändringar eller vägsettav

finns skydda det enskilda intresset kan dettaoch behovvarandra attmot om
Övergångsbestämmelser.ske genom

på-EG-rätten och den nationella vad gällerfinns mellanSkillnader rätten
följd. EG-ekonomisk ersättning tänkbarföljder. I bägge rättssystemen är en

ogiltig den bryterdock alternativt förklara viss regeldomstolen kan närsom
till förklaring regel inteeller begränsa sitt utslaghögre äratten enen norm

i just det konkreta fallet.tillämplig i viss situation elleren

enskilt statligträttslig mellan och in-prövning avvägningenRamarna för en -
innebördtillståndenstresse -

genomgången framgår det finns rättsliga och principer for-reglerAv att som
för ändringar i lokalradiolagen. dessamellt kan begränsa Ettutrymmet par av
sådan rättslig kvalitet de skulle tjänalegala spärrar att somsynes vara av

Gemensamt för rättsgrundertalan väckt dessagrund för ärmot staten. atten
enskilda intresset elleranvisar prövning där detde alla ettytterst en mer

det allmänna. del denna avvägningmindre skönsmässigt Ensätt vägs mot av
såsom påbestår generella omständigheter, exempelvis storlekeni bedömaatt

investeringar. väsentlig del i sådaneventuella avgifter och gjorda En annan
tillståndsgivningensubjektiva förväntningar rimli-intresseavvägning vilkaär

tillståndshavaren och dennes möjlighet förutse riskenkan ha väckt hos attgen
för lagändring.

framgår reformen syftadeoch förarbetenalokalradiolagens lagtextAv att
tillstånd,mängd med be-etableringsfrihet och meddelandettill storav en

Tillstånden någonhar därmed integränsningar för vissa garanteratgrupper.
tillståndshavaren kunnat räkna med i efterhandexklusiv ställning eftersom att

tillståndshavare dock kunnat förlita sigfå En harkonkurrenter orten.nya
konkurrera och har inte haft anledningvissa subjekt inte skall kunna attatt

fåeventuellt nytillkomna konkurrenter skall bedriva verksamhetsigvänta att
själv.villkor med andra regler hanandra än

tillstånds-förbunda tillståndetRörande de rättigheter medsom var gavs
Åskilda budskap. sidan fick lagtexten avfattning ihavaren ena en som nor-102
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tillståndet tillståndshavarenmalfallet garanterade förlängning ochav gavs en
långtgående överlåta tillståndet. förlänadefrihet Detta rättighetenatt ett avse-

förmögenhetsvärde för de fall verksamheten kunde drivas med lönsam-värt
Å förbehållsidan fanns i förarbetsuttalanden framtidahet. andra lag-ett om

Ävenändringar skulle kunna ändra detta. beträffande programinnehålletsom
tämligengäller klar regel i lagtexten konesponderar mindre väl med deatt en

intentioner framhölls i förarbetena.som

Bedömningen det handlingsutrynunetlegalaav

kan konstateras det finns rättsligaSammantaget grunder formelltatt som
anförasskulle kunna i händelse svårtDet emellertidärmot staten av process.

framgångbedöma möjligheten till med talan En deatt mot staten. storaen av
svårigheterna ligger i förutse utfallet den intresseavvägning mellanatt stat-av

enskilt intresseligt och skulle den centrala delen i rättsligutgör pröv-som en
vilkenning instans skulle företa denna.oavsett som-

kommitténs uppgift bedöma lagstiftarensI handlingsutrymme liggeratt
sådan avvägning mellan skilda såväldock de intressena,göra legalatt en ur

allmänpolitisk synvinkel. Avvägningen redovisas i avsnitten 5.5.6 ochsom
5.5.7.

5.5 Kommitténs förslag lokalradionom

5.5.1 Allmänt förslagetom

Auktionema tillstånd med urvalsförfarande varigenomersätts ettav
bl.a. programverksamhetens inriktning ägarförhållandenoch bety-ges

utifråndelse. Urvalet sker sökandens förslag och inte baseratäregna
på beställningar och anbud.

Enligt direktiven skall kommittén föreslå regler bidrar till deattsom ur-
sprungliga intentionerna mångfaldavseende och lokal förankring har större
förutsättningar förverkligas. Dessa intentioner innefattade antalet själv-att att
ständiga skall öka, tillkomsten självständigaröster lokalt förankradeatt av
radioföretag skall underlättas och utvecklingen fåtal centralt kontrolle-mot ett
rade kedjeföretag skall motverkas. Programverksamheten skall själv-vara
ständig och lokal karaktär.av

internationellaAv de jämförelsema framgår det tvåfinns för-sättatt att
verkliga allmänna målsättningar vid upplåtelser programrättigheter. Denav

metoden lägga tonvikten vid urvalsmomentet,är den andra medattena att
103
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denSverige har metodenverksamheten.regler Igenerella styra senare ren-
bägge metoderna blandas.i andra länder vanligtmedan detodlats är att
antingen de nuvarandei åstadkommasförändring kan principEn attgenom

urvalsmetod används.reglerna skärps ellergenerella att en annan
sådanaregler kan lättasvårighet med generellaEn uppenbar är attatt vara

tillhänsynblir uttaladkringgå. komplikationDenna än ytt-om man avmer
programinnehålletableringsfrihet försiktig medochrandefrihet är att styra

ägande ochgenerella reglernanuvarandeägarbild. Deoch program somom
svå-visar väl dessafor effektivaförändrasskulle behövaavesvärt att vara

förhandinvändningar ivedertagnaSverige finns allmäntrigheter. I mot att ge
avtryck i yttrandefrihets-programinnehåll, vilka bl.a. givitföreskrifter om

4 § YGL.frihet 3 kap. Dennaredaktionellstadgandegrundlagens om
regleringdetaljeradskärpt ochförenlig medhållning knappastär meren av
svårighetenuppenbaradenprograminnehåll. Till detta kommerlokalradions

innehåll föreskrivas.skullenå vilketenighetatt somomens
innefattar andra kriterierurvalsförfarandeanvänderde länderI ett somsom

programutbud och centraliseratlikformighet imotverkasavgiftsviljaän
har själv-de sökandetillståndsgivningenvidredanägande att som engenom

sådan metodfristående ägarbild prioriteras. Enambition .ochständig en
för-effektivtförhållanden lämpligtframstår för svenska sätt attett mersom

använda skärpta generellaenbartmed lokalradionverkliga intentionerna än att
regler.

förslag sin verk-på de sökandens friabyggaUrvalsförfarandet bör om
förfarandebeställar/anbudsförfarande. Ettkaraktärhasamhet och inte somav

myndigheten införtillståndsgivandeställer denbeställningarbygger
detaljreglerin i förvägvidlagstiftaren harproblem attg av-ensomsamma -

radio- och TV-lagen harinnehåll önskvärt. Ivilket ärgöra mannyasom
konkurrensfrångått med avtal. Närordningenprincipiella skäldessutom av

uppgifttillståndsgivande myndighetensistället dentillstånd finns börettom
mång-värde förprogramverksamhetensden fritt föreslagnabedömabli att

medieutbudet.lokalafalden i det
liknande urvalsmetod redanfinnsharSom tidigare represente-noterats en

ljudradiosändnintillståndsgivning för digitalavad gällerrad gar.
programinnehållägande ochgenerella regler rörandegrundläggandeVissa

ordningen.i denbehållasskall även nya

det skall möj-direktiven diskuteratenlighet medKommittén har i varaom
direkta bi-programverksamhetstödja ambitiösaktivtförligt staten att genom

detta.flertal skäl talar dock Ettkoncessionsavgifter. Etteller sänkadrag emot
kommersiellskallstatsñnansema. Vidaretillskäl hänsynenallmänt är en

självñnansierad och förprincipiellt när-utövad i konkurrensverksamhet vara
service-åtagandenpublicexempelvisstationer medfmns ingavarande som

har hellererfarenhet branschenstöd. Tillräckligmotiv försärskilthar ett av
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stödformer.diskussion rörandegrund förvunnits förinte att enge
koncessionsmedel kräverindirekt omfördelningbidrag ellerFördelning avav

åtföljande myndighetsutövning. Avmed kostsamkomplicerat regelsystemett
möjligt i praktiken genomföraförmodligen inteskäl det dessutomlegala är att

tillståndsperiod vidare under avsnittseunder löpandesådana förändringar
5.5.6.

urvalsförfarande5.5.2 Ett nytt

huvudsakligaskall baseraskonkurrenssituationiUrvalet treen
ägarförhållanden ochinriktning,programverksamhetenskriterier -

tillmätas be-lokalradioverksamhetVidare kan tidigarefinansiering.
Fördelningenframstår jämbördiga.flera sökandentydelse somom

ägande.medieutbudet och sprittmångfald i det totalaskall syfta till ett
ägande böroch lokaltegenproduceradeandelEn hög ettprogram
ekonomiskvissfinansieringtypiskt premieras. En garanterarsom

Tillståndsgivningen skallgrundläggandet krav.uthållighet skall ettvara
till Radio- och TV-verket.nämnd knutenhandhas av en

mångfald målpåbaseratUrval kriterier som-

urvalsförfarandemedförslår auktionsförfarandetKommittén ersätts ettatt
programverksamhetens inriktning,på huvudsakliga kriterierbaserat tre -

finansiering.ägarförhållanden och
beskriva programverksam-tillstånd sökandeskall deansökningarI om

eventuellägande, finansiering ochuppgiftinriktning lämnahetens samt om
ljudradioverksamhet.tidigare

tillstånd myndigheten till detskallkonkurrenssituation medI ett seomen
sändningsområdet vid fördelningenochfinns inommedieutbudettotala som

mål.övergripande Dennainnehåll åsikter,ochmångfald, i formha somav
sådan grundsyni lagtexten. Entill uttryckmålsättning skall kommaallmänna

från till platsskifta platslokalradion kanprogramverksamheten imedger att
bred täckningsedan tidigareradio. Medlåses viss formoch inte till enen av
lokaltidningarform fleraexempelvis isamhällets händelser,det lokala avav

mednischradiovill bedrivanärradio kan sökandeortsinriktadoch somenen
lokaltidningsändningsområde saknarförsteg. Ispeciell inriktning ett somges

vill spegla lokalsam-sökandeangeläget prioriteraiställetkan det att somvara
andelhög egenproduceratsökande efterhällets händelser. Att strävar enen

omständighet.positivmaterial bör vanligen ses som en
ägandet. brett och lo-Ettockså riktlinje vad gällerMångfalden skall vara

medgrad ägarsarnbandhögskall eftersträvas. Enägandekalt förankrat av 105
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fördärmed till nackdel sökande ioch TV-företag kanandra radio- envara en
konkurrenssituation.

uthållighetviss ekonomisk skallfinansieringEn ettgaranterar varaensom
tillstånd. lokalradioverksamhet kanTidigaregrundläggande krav för vara av

bedömningar rörande programverksamhetens in-betydelse dels för göraatt
tidigare innehav tillståndeftersomriktning förverkligande, delsoch ett av

framstår jämbördiga.försteg sökandenavisstskall kunna när somge
för urvalet skall i lagtext.betydelsekriterierDe är angessom av

konkurrenssituation bättrebeskrivna bör vidurvalsmetod denEn ensom
lokalradioreformen.intentionerna medförverkligabidraga tillkunna att

tillståndsmyndigheten tillförsurvalskriteriema i lag ochGenom attatt anges
förut-erforderlig bör hög gradoch kompetensintegritetledamöter med en av

undvikas.avgöranden kunnagodtyckligaerhållas ochsebarhet

tillståndsgivande myndighetenDen

tillståndsgivningen.fortsättningen handhaskall iTV-verketRadio- och även
myndigheten knutentillståndsärenden fattas tillbeslut iDock bör av en

skall tillsättasNämndentillståndsnämnden med 7 ledamöter.nämnd av--
oberoende ställningintegritet ochledamöternasviktigtregeringen. Det är att
ordinarie domare.varit IOrdförande skall eller haifrågasättas.kaninte vara

sakkunskap inomnödvändigkan bidra medingånämnden skall personer som
i nämnden finnasexpertis bör detoch ekonomiskområdet. juridiskFörutom
frågor media,förutsättningar bedömasärskilt godaharledamöter att omsom

förklarliga skäl inteBranschföreträdaremångfald. börochyttrandefrihet av
organiserade intressen.för andrahelleringå i nämnden, representanter

skall regleras lag.sammansättningNämndens genom
återkallelsefrågabeslutskall fatta prövaNämnden även när är att avom

inriktningprogramverksamhetenssändningstillstånd förändringarsamt av
fattakunnaärenden bör överdirektörenägarförhållanden. I andraoch ensam

beslut.

programinnehållägande och5.5.3 Regler om

behållas. till-skall Vidreglerna ägandenuvarande generellaDe om
sökandenmyndigheten förstståndsgivningen skall över-pröva om

ägarförhållandenaoch därefter beaktabehörighuvudtaget är som en
får överlåtas.Tillstånden inteurvalet.betydelse föromständighet av

Ägaiförändrin får i begrän-tillståndsperioden endastunder äga rumgar
godkännande.efter myndighetensomfattningsad
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Regeln tredjedel skall framställdaattom en av programmen vara
särskilt för den verksamheten behålls. föreskrivsEmellertid attegna

skall sändas dagtid, kl. 06.00-18.00.dessa program
fårFörändringar programverksamhetens inriktning efterägaav rum

myndighetens godkärmande.

Ägande

utesluter vissa i 5-7 §§ lokalradiolagen, skall behål-De regler ägare,som nu
urvalsförfarandet sig ägarkoncentration.motverkar Kommitténlas trots att

föreslåfunnit anledning ändringar i sakinte och varande be-har att som
yttrandefriheten kräver dessagränsningar i behörighetsbestämmelser lagform.

ordningen kommer således tillståndsmyndighetenden föreslagna vid till-I
tvåståndsgivningen bedöma ägandet i Först enligt deprövasatt steg. gene-

reglerna sökanden överhuvudtaget behörig prövningrella denärom som
ägarförhållandenai Därefter beaktasredan dag. hos sökandebolagetgörs

påverkaflera kriterier kan urvalet vid konkurrenssituation.ett av som ensom
tidigare avsnitt 5.2 har konstaterats den regel detI begränsarett att som

ineffektiv och lätt kringgå eftersom för sådantindirekta ägande varit detatt att
otillåtet krävts bestämmandeägande skall inflytande. Enett ensamtvara

utformning regeln därför i och för sig motiverad. enkel sådanEnäravannan
Någotförändring skulle kunna ordet bort. förslag tillatt ensamt togsvara

lämnasvändåregeln inte. Skälen till detta följande. Samma for-ändring ärav
finns i 3 3mulering ägarbegränsningar kap. § i den Radio- och TV-av nya

tillståndsgivning.beträffande regeringenslagen Det angeläget reglernaär att
radio- och TV-lagen.harmoniserade med Det ligger utanför kommitténsär

föreslå ändringar för regeringens tillståndsgivning.uppdrag I den för-att
tillståndsgivningändrade modellen för motverkas ägarkoncentration effektivt

tillståndsgivningenvid restriktiv hållning till ägarför-redan och genom en
ändringar.

Förändringar ägandeav

överlåta tillstånd upplåtanuvarande meddelat eller sänd-Den rätten att ett
förenlig tillståndsgivningningstid inte med där ägarbilden urvals-är är etten

överlåtelserkriterium. gäller aktier eller andelar eller träffandeDetsamma av
avtal förändrar ägarbilden eller ägarintlytandet. Eftersom det fm-kansomav

praktiskt behov kunna genomföra förändringar i ägarkretsenett stort attnas
skall ändringar i begränsad omfattning emellertid kunna Myndig-äga rum.

Två utgångs-skall ändringarna kan godkännas. väsentligaheten pröva om
otillåtetpunkter finns för denna bedömning. Prövningen skall motverka att

enligt generella reglerna §§ lokalradiolagen uppstårägande de 5-7
tillåtlighetenindirekt Bedömningen skall vidare restriktiv 107väg. attav vara nog
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sigskaffarvinningeller förbulvansökande ettmotverka egenatt somen --
formuleringen "i be-Genomtillägandetöverföratillstånd syftei att annan.

restriktiv och endasthållningen böromfattning" betonas attgränsad att vara
överlåtelse aktier ellertillåtas. Omägandet skallförändringarmindre avav

betydande bör för-förändras sättägarbildeninnnebärandelar ettatt mer
tillståndetbibehållandetillåtas medändringen inte av

finnas kvartillstånd oförändrad skallfrånträdamöjlighetenEftersom ettatt
återläm-tillståndetägarförändring,godkännermyndigheten intekan, enom

intresseradevaritledigt. Detillståndet ägarekungörasoch somny..somnas
konkurrenter.eventuelladå söka ochtillståndet kan vägas motav

innehåller inte detägandetförändringarPrövningen vid moment avav
Möjlighetenurvalssituationen.självafinns vidlämplighetsprövning attsom

föreligger.flera sökandemellanvalförutsättersådan prövning att ettgöra en
svårigheteroch praktiska göralegalamedförenatskulle attDet stora envara

ägarförändring. Vid sidanlämplighetenbedömningallmän avenavavmer
lösningendärför valtsbehörighetsreglema hargenerelladetillämpningen av

förändringen.omfattningenden faktiskatillenbartatt avse
aktiebolagtillståndshavare ärsvårighet uppkommersärskildEn varsenom

något demedSå inte fallethandel.föremål allmänför äraktier är nuvaran-av
Kommittén lämnar där-ovanligt.framtiden bliitordeoch detbolagen ävende

Radio- ochanmärkningen TV-endast denfråga sidan meddennaför att
finnaförhand bör kunnatillståndshavare isådanenstakaochverket enen

uppstå.kan kommakomplikationereventuelladerörandelösning attsom

Programinnehåll

framställt för denskallprogrammaterialvisstregelgenerellEn egnavaraom
urvalsmodellen.föreslagnamed denerforderligverksamheten ävenär

kvar.material bör finnascentralproduceratdelsända vissRättigheten att en
så skulleskulle bli höga detkostnadernauppenbart utDet attär att annars

föravgörande faktorvaritkan haprogramambitioner att ettdeöver ensom
för denframställt särskiltprogrammaterialAndelentillstånd meddelats. egna
och sändassändningstidentredjedeluppgå tillskallverksamheten aven

06.00-18.00.kl.mellan
innebörd.oprecisallmän ochmedielagstiftningeniharOrdet enprogram

Även tidssignaler falleroch"Fröken ur"meddelandenenklamycket som
programföretagetsutgångspunktenochbegreppet ärunder presenteratom

Granskningsnämndenseller inte. Isändningsinnehållvisst ett programsom
vid reklamprogrambegreppetriktlinjer förvissapraxis harradio och TVför

tablåer utgår nämndensprogramföretagetsutvecklats. Förutomsponsringoch
programledare,vinjett,det finns"förpackningen", dvs.frånpraxis enenom

sammanhållandeinnehållet formsjälvaochstudio tema.avegen m.m,en
Även betydelse.längd haravsnittens108
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verksamhetenför denframställtskallFör ett egnaatt anses varaprogram
materialetkvalitet. Detbearbetningredaktionell visskrävasbör egnaaven

i ljud-innehåll, frånellerexempelvis formsig,skiljaklart annatskall genom
erforderligtarbetemått redaktionelltvisst ärmaterial. Ettradio sänt av

programinrikmingFörändringar av

inriktningprogramverksamhetensbeaktarmed urvalproblemsärskiltEtt som
tillståndsha-hosuppkommaprogramprofil kanändraönskandenär att som

tillståndsperioden.undervaren
Ändringar ursprungliga programinrikt-förändrar deninnebär att mansom

ägarför-förändradeförmyndigheten. Liksomgodkännasskallningen av
förändradinställning tillrestriktivgrundenmåste gälla ihållande program-en

angivandetmotverkamyndigheten skallutgångspunktinriktning. En är attatt
tillstånd.erhålla Enanvändsprogramambitioner sättoriktiga attettsomav

inten-deklareradeenlighet medverksamhet idrivameduthållighetviss att
skall krävas.tionerna

förändringartillåtamyndighetenför även störremöjligtbörDet att omvara
hänsynemellertidMyndigheten börmedieutbudet.det totaladessa avgynnar

återhållsam med godkännasärskiltsökandenkonkurrerandetill att ge-vara
tillståndshava-framstår tveksamtdetförändringarnomgripande när omsom

inriktningen.tillståndet denerhållit medskulle haurspungligen nyaren
god-inteägarförändringargällerbeskrivits vadPå sätt somsomsamma

tillståndet och sökafrånträddamöjlighetenfinnas nytt.känns attytterst

sändningsområdenas storlek ochTillståndens innebörd,5.5.4
avgifter

tillstånd skallhafttidigareår.i fem DenTillstånden skall löpa som
Sändningsområdena skalltillståndsgivning.försteg vidkunna ges

fler.område skalltillstånd i varjeantaletochgenerellt större varavara
på befolknings-beräknasi dag ochlägreskallAvgifterna änvara

sändningsområdet.iunderlaget

Tillståndsperioder förlängningsränoch

vilket har-tillstånden inte finnas,skallförlängningabsolut tillNågon rätt av
regeringengäller för deTV-lagenradio- ochvad enligtmedmoniserar avsom

emellertid förstegtillståndshavare börtillstånden. Tidigaremeddelade ges om
föreslåsTillståndsperiodenjämbördiga.sökande bedömsfleraeller somen
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år.fem Alla tillstånd skall upphöra samtidigt och antalet tillstånd undervara
period bör bestämt se nedan under vgifier.en vara

Sändningsområdenas tillståndensstorlek och antal

Sändningsområdena bör bli betydligt och befolkningsunderlag påstörre ettge
minst 150 000 och helst betydligt skallDet eftersträvas attpersoner mer.
sändningsområdena sammanfaller med de regionala sändningsområden som
planerats för den digitala ljudradion och de finns för Sveriges Radiosom
AB:s regionala sändningar. Tillståndsmyndigheten kan bestämma in-annan
delning detta skulle beñnnas lämpligare. Särskilda skäl för sändnings-om
områden med mindre befolkningsunderlag det angivna kan glesän utgöras av
befolkning, i vissa norrlandslän, eller geografiska särförhållandensom som
för Gotland.

sändningsområdenaDe nuvarande bereder inte tillräcklig ekonomisk bär-
kraft för radioverksamhet mångfalden. två tillståndNär endasten som gagnar
meddelas och lyssnarunderlaget litet tillståndshavamasöker breda mål-är

och formatet blir regelmässigt brett Stockholmsområdetoch Igmnt.grupper
tillståndmed tio meddelade finns däremot tydlig tendens tillstånds-mot atten

havama profilerar sig och söker smalare målgrupper. tillståndEtt antalstörre
inom sändningsområde således kunna tillföra den lokale radio-samma synes
lyssnaren ökat utbud. förutsättning för påEn detta mångfaldökadsättett en

naturligtvis befolkningsunderlaget tillräckligt förär bära stationeräratt att
småhar andelar det totala lyssnandet.som av

Om den föreslagna möjligheten prioritera programverksamhet värdeatt av
för mångfalden skall verkningsfull krävs sannolikt sändnings-störrevara
områden. Såväl nischstationer småmed lyssnarandelar stationer medsom
kvalitativa ambitioner och högre kostnader förutsätter lyssnar-störreett

sändningsområdenunderlag. Större hindrar inte den vill rikta sinatt som
verksamhet företrädesvis till avgränsad del området erhåller tillstånd.en av

tillståndAntalet i sändningsområdevarje skall förhållandebestämmas i till
befolkningsunderlaget. I varje sändningsområde bör finnas 2-5 tillstånd i

ÄndringenStockholm fler. kommer resultera i det totala antaletatt att
sändningstillstånd till början blir något färre. Genom de reglernaatten nya
motverkar central programproduktion och centralt ägande kommer antalet

självständiga tillståndshavareegentligt ändå öka.att
Med regionala eller i det regionala områden markeras också inärmaste

hänseende skillnadendetta till närradion och lokalradion naturligareettges
omfång, i storlek mellan närradion och riksradion.

frånDet framtida teknikskiftet analog till digital teknik underlättas om
områdenlokalradiotillståndshavamas samordnas sändningsområdenamed för

Sveriges Radio AB och de sökt tillstånd.digitala Den digitala kom-som nu
110



Övervägandenlokalradion och förslag-

användas kräver nämligen normaltprimeringstekniken kommer att attsom
sändningsområde.tillståndshavare delar signal, sändare ochflera samma

de tekniska aspekternaSlutligen bör betonas kommittén har lämnatatt
sändningsområden Frågan fårsidan. utredas i särskild 0rd-kring större

bör möjligt forUtgångspunkten har emellertid varit det Post-ning. att vara
sändningsområden. finnsDet tidoch Telestyrelsen skapa större gottatt om

används finnsplanerings- och koordineringsarbetet. Frekvenser ochför
ändamålet. heller inte fler användare.för Nyordningen innebäravsatta

Avgifter

tillstånds-exklusivsin ställning underTillståndshavaren har rätt attgenom en
radioverksamhet. Avgifter därför motiverade. Devinsterperioden ärgöra

konkurrensför-vid ansökningstillfället kunna bedömai gengäldsökande bör
tillståndsperiodentillståndperioden. Under skall därförhållandena under

tillstånd på Frånträdda tillstånd skall dockupplåtas flernormalt inte orten.
upplåtas påkunna nytt.

urvalskriterium. skall intelängre AvgifternaAvgiftsviljan skall inte ettvara
programidéer.vissa intressenter ellerså höga dessa indirekt utesluterattvara

till-tillståndsmyndigheten ochårlig avgift skall fastställas närEn angesav
befolk-påAvgiften skall beräknasledigt för ansökan.ståndet kungörs som

in-sändningsområdet efter i förväg fastställt beloppningsunderlaget i ett per
tredjedel vad de i dagnevånare. Avgifterna bli lägre, förslagsvisbör enca av

utfallet vid olika idet statsñnansiellaavsnitt 7.1 utvecklasI närmareär.
finansiering sänktadiskuteras förslag tillbestämda belopp ochförväg av av-

gifter.

klagorättSanktioner, tillsyn och5.5.5

behållas kompletteras medskall ochnuvarande sanktionernaDe en
tillstånd ägarförändringar elleråterkallaformell möjlighet näratt

inriktning Radio- ochprogramverksamhetens skettförändringar utanav
Återkallelse åtgärdenfår integodkännande. skeTV-verkets om

Granskningsnämnden för radio ochframstår alltför ingripande.som
tillståndshavamas programverksamhet.får följatill uppgiftTV att upp

låses rättsligasändningsverksamhetenundvikaFör attatt genom
överklagas till regeringen.skall tillståndsgivningsbeslutenprocesser

Övriga till allmän för-liksom överklagasmyndighetsbeslut skall nu
valtningsdomstol.
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Sanktioner

Om ägarförhållanden och programinriktningen skall betydelse vid till-ges
ståndsgivningen och det sedan skall krävas ändringar godkänns radio-att av
och TV-verket måste sanktioner övervägas.

Vad gäller ägarbegränsningar kan förändringar otillåtna och föranledavara
återkallelse redan enligt nuvarande regler 5-7 §§ 28och § andra stycket.
Dessa regler bör dock kompletteras med generell möjlighet återkallaatten
sändningstillstånd förändringar ägarförhållandenai myndig-när ägt utanrum

Ävenhetens godkännande. i sistnämnda fall återkallelsebör enbart äga rum
åtgärden framstårinte alltför ingripande.om som

På finnasbör formell möjlighet återkallelsetillsätt vid för-samma en
ändringar i programinriktning skett myndighetens godkärmande. Enutansom
sådan åtgärd kommer vanligen framstå alltför ingripande. Möjlighetenatt som
bör dock finnas för undvika lagstiftningen kringgås.att att

Överhuvudtaget kan utifrån gjorda erfarenheter inom området förväntas att
återkallelser tillstånd sällan kommer förekomma, dels därför detatt attav
framstår åtgärdalltför ingripande tillståndshavamaoch vidtar rät-attsom en
telser för undvika återkallelser, dels därför återkallelser kan fördröjasatt att

överklaganden. Med det föreslagna urvalsförfarandet och kortare till-genom
ståndsperioder det istället lämpligt och frågannaturligtär hurattmer om en
tillståndshavare bedrivit verksamheten kommer i samband med attupp nya
tillstånd skall beviljas. tillståndspeiiodDen under bedrivit verksamhetsom en
i god ordning i enlighet med deklarerade intentioner skall ha försteg vidett
tillståndsgivningen. Den däremot varit försumlig i eller fleraettsom avseen-
den riskerar naturligen förlora det försteg tillståndtidigare typisktatt ettsom
bör innebära eller till och med sidan till förmån för sökandesättas iannan

konkurrenssituation.en
föreslåsI övrigt inga förändringar i sanktionssystemet.

Kommittén har funnit den bestämmelse i radio- och TV-lagenatt som ger
regeringen ställa villkor ägarförhållanden och inflytanderätt i till-att om
ståndshavarföretag lämnats osanktionerad. Vid jämförelse med lagens för-en
arbeten framstår detta dock misstag. Kommittén bortser därför frånett attsom
förslaget i detta avseende inte helt harmoniserar radio-med och TV-lagens
nuvarande utformning.

fråga överlåtitsEn särskild till kommittén besvara huruvida detärattsom
liksom för närradion skall finnas bestämmelse kräver ansvarigatt ut-en som
givare anmälts innan dess tillstånd beviljas 4 kap. 5 § radio och TV-lagen.-
Kommittén inte finns någotdet behov för motsvarande bestämmelseattanser
för lokalradion.
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Tillsyn

tillståndsprövning ellervidfår betydelseprogramverksamhetenNär en ny
uppdelningenfunktionellanågot denåterkallelse förlorasförgrund avsom en

och Radio- ochradio och TVförGranskningsnämdenmellanuppgifterav
innehålls-där visssituationeri dagfinnsEmellertidTV-verket. även

beslutför verketserforderligkangranskning vara
innehållet i till-granska hurfå uppgiftenGranskningsnämnden bör att

legat tillintentionerförhåller sig till desändningarnaståndshavamas som
fördel samordnasmedgranskning kansådantillståndsgivning. Enförgrund

följs.reklamreglerövervakautförs förredandet arbete t.ex.med attattsom
arbetskrävande ochblikommerlokalradiongranskaUppdraget att meratt

med mindreändå klaraskunnabörförslaget, ettgrannlaga mengenom
förårliga uppföljningarbörpersonal. Det övervägas göra atttillskott attav

nästkommandeinförerforderligtbeslutsunderlag ärdetbereda som
ochRadio-ñnnas vilkenbestämmelse börgenerelltillståndsperiod. En ger

från till-möjlighetoch TVför radioGranskningsnämndenoch attTV-verket
programtablåeri formverksamheten,få uppgifterståndshavarna tex. avom

vadharmoniserar medbestämmelsesådanmaterial.beskrivande Enoch annat
3 2 §tillstånden. Enligt kap.meddeladeregeringendeförgäller avsom

till-insådan skyldighetnämligenkanTV-lagen ettoch tasradio- somen
ståndsvillkor.

Radio- ochforbeslutsunderlagblirgranskningenresultatetEftersom av
förformermyndigheterna. DemellansamarbetelöpandeTV-verket krävs ett

myndig-får utvecklaskrävaskanarbetetsamordningvidare avsomav
hetschefema.

Klagorätt

Överklagandenöverklagbara.skalltillståndsgivningsbeslutNämndens vara
beslutsgrundema blirförekommandevanligt närblikommakan meratt mer

budet.högstagivit detkomplexa avgöraän att vem som
förefallerbörja gälla. Dettillståndsbesluten kanproblemsärskiltEtt är när

tillståndsbesluten gällerordningennuvarandebehålla denmöjligtinte attatt
tillstånds-ändringEnöverklagas.deomedelbart, ettavoavsett senareom

verksamheteninlettskador för deninnebäranämligenskullebeslut stora som
från defå följd kravtilloch kunnabeslutetmed stöd mot statenatt resesav

berörda parterna.
förvaltningsdom-till allmäni dagbeslut överklagasTV-verketsRadio-och

efter-överklagat ärendelänsrättenendast prövaNormalt kommerstol. ettatt
prövningstillstånd. Dock harkräveriprövning kammarrättvidareensom

fråganställning tillminstfullföljs alltidärendetkammarrätten att ta omom
lagakraft-från beslut tillverketsmeddelas. Tidenprövningstillstånd skall
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ägande beslut lång, årkan därmed bli relativt till eller längre. Attettupp
märka överklagande kan kommaär förhindra samtliga sändningar iatt ett att
sändningsområdet under denna tid eftersom talan kan komma gälla urvaletatt
i dess helhet, dvs. beröra erhållit tillståndalla sökande området.i Detsom

såledeskan inte uteslutas exempelvis samtliga tio tillståndshavare i Stock-att
holm förhindras inleda sändningar grund enda överklagande. Deatt ettav

gällernegativa effekterna tillståndsgivningsbesluten inte förrän deattav
vunnit laga kraft kan därmed bli stora.

undvika tillståndsgivningen låsesFör långunder tid bör andra alter-att att
nativ för överprövning Det kan därvid det ändradeövervägas. noteras att

utgår frånurvalsförfarandet lämplighetsavvägning mindreoch sådanutgören
tillämpning rättsregler typisk för domstol.ärav som

frågaEn särskild ärenden sändningstillstånd berörär civilapartsom om
rättigheter och skyldigheter och därför artikel 6 i Europakonventionen ak-att
tualiseras. Artikeln kräver möjlighet till domstolsprövning och befunnitshar

förhållandetillämplig i mellan enskild och offentlig myndighet. I praxisen
har begreppet civila rättigheter och skyldigheter kommit omfatta tillståndatt
för bedrivande näringsverksamhet. Kommitténs uppfattning i korthetär attav

tillståndsgivningensjälva stadium där sökandena inte definitivtännuett er--
hållit någon rättighet i detta fall inte kräver domstolsprövning medan-
däremot de beslut fattas efter det tillståndet vunnit laga kraft börattsom
kunna förvaltningsdomstol.prövas av

Regeringen bör normalt inte belastas med överprövningar förvaltnings-av
ärenden. Emellertid inga de andra alternativ finns,är exempelvisav attsom
skapa speciell klagonämnd eller lägga påuppgiften central förvalt-en en
ningsmyndighet, lämpliga i fall.detta Det sig därtill ärendenrör viktom av
för yttrandefriheten kräver särskilda, i någon mån politiska, övervägan-som
den. Regeringen redan verksam tillståndsprövandeär för andrasom organ

Överprövningarfonner radio- och TV-sändningar. någoni omfatt-störreav
ning torde dessutom inskränkas till femte år.vart

Kommittén föreslår således själva tillståndsgivningsbesluten över-att
Övrigaregeringen. tillståndsnämndenbeslutprövas och verket skallav av

överklagas till allmän förvaltningsdomstol i den ordning gäller.som nu
Det krav domstols- eller kvalificerad nämndprövning finns i 3 kap.som

5 § första YGLstycket skall tillgodoses tillståndsnämndenattgenom ges er-
forderlig kvalitet.
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lagstiftningen löpandeunderförändraMöjligheterna5.5.6 att
tillståndsperiod

tillstånds-under löpandelagstiftningenförändramöjlighetStatens att
och därförtillståndshavama har starktbegränsad eftersomperiod ettär

möjlig,förhållanden. legaltoförändrade Enskyddat intresserättsligt av
föreskriva denförändringeffektivrimlig samtidigtoch ärallmänt att att

skallverksamhetensärskilt för denframställtsandel egnaprogram som
dagtid.sändas under

hans ställning intelitakoncession bör kunnainnehavareEn attenav
förändringarEventuellakoncessionstiden.förändras underalltför mycket

framstår rimligtsynvinkelallmänvadskall begränsas till somsom ur en
ändringar.möjligt medsig legalti och för än störredet äroavsett om

inteändringarnade föreslagnautgångspunkterlegalaKommitténs är att
iförrättsliga påföljderandraersättningsskyldighet ellerskall riskera staten

ingå någonskalldel i förslagetdet inteochhändelse att ensomprocessav
Möjlig-tillståndshavare.mellan ochuppgörelseekonomiskform statav

dessatillståndsperiod med beaktandelöpandeändringar undertillheterna av
begränsade.utgångspunkter är

rättsligt avgörandesåväl förledandeintresseavvägningDen är ett somsom
Tillförsteg.enskilda intressetdetallmäntvid ettettett gerresonemangmera

investeringarnaavgifterna, debl.a. de högabidrarstarkt enskilt intresse stora
underostörd verksamhetsighaft fog förtillståndshavarna väntaoch attatt en

kan lastastillståndshavama knappastkommertillståndsperioden. Till detta att
bak-dennaönskade. Det börblivit detreformen inteutfalletför motatt av

ingripandemotiveraförallmänt intressevägandegrund krävas atttungtett
olikavärnandeSådanatillstånd. skäl kanunder löpandeförändringar avvara

förfelatsintressemiljö: allmännahälsa och Detsäkerhetsintressen, attsom -
mångfald och vidiskall resulterasändningsutrymmefördelning enaven

karaktären detinte denstarktvisserligenyttrandefrihet attär men av-
detDärvid kani detta fall.enskilda intressetdetsjälvklart noterasövertar

åsikter informa-ocheffektivt förmedlafinns attutrymmestora numerasom
exempelvistelevision,ljudradio ochmarksändandration vägar än genom

telenät.satellit, kabel- ochvia
reglernaändradet inte möjligttillståndsperiodenUnder löpande ärden att

Ägandet tillämpningenrådande regler ocheftertagit formharägande. avom
tillståndshavarbolag,flerinflytandet imånga fall kan ändessa. I ett genom

till vadtämligen exaktavtalsförhållande,eller sägasägande anpassat somvara
Även konsekven-få sådana drastiskadärförsmå skulletillåtits. ändringarhar

tillstånd.återkallelsejämställa medskullede i praktiken att avatt varaser
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Det knappast heller möjligt ändra tillståndsgivningär regler för och in-att
föra urvalsmetod under löpande period hur förfar medoavsetten ny man av-
gifterna. Detta skulle nämligen innebära nuvarande tillståndshavareatt ges

tillståndshavarekonkurrens verkar under andra villkor, vilket till-av som
ståndshavama svårligen kunnat förutse. Staten har dessutom allmäntett an-

måni möjligaste verka för konkurrensneutralitet. finns ocksåDetattsvar
andra skäl talar tillskapa ordning med parallella regelsystem.mot attsom en

skälEtt det lagtekniskt och granskningsmässigt kompliceratär medäratt
Äventillståndshavare.olika regler för olika risken for komplikationer inom

det frånträdelsernuvarande med tillstånd ökar. Ett undersystemet av m.m.
tillståndsperioden ändrat urvalsförfarande skulle därtill i praktiken bli av
mindre betydelse. tillkommande upplåtelsemaDe kan bli aktuella undersom

årende i analog teknik uppgå någottill endastnärmaste femtontal till-synes
stånd mindre Med hänsyn till åtgården tid innan ändringar kanorter. som
träda i kraft skulle dessa tillstånd bara gälla under årkortare tid 2-3 innanen

tillståndnuvarande löper ut
Vad gäller programreglema kan begränsade ändringar diskuteras redan

Ändringartillståndsperiod.under löpande innebär krav på visstsom pro-
graminnehåll förutomdock, diskutabla allmänt perspektiv,ettsynes ur vara

alltför ingripande förändring förutsättningarna för verksamheten. Det-en av
ändringargäller andelen självständigt programmaterial.störresamma av

bör det möjligt föreskrivaDäremot andelen fram-att attvara program som
ställts särskilt för den verksamheten skall sändas under viss delegna av

föreslårdygnet. Kommittén bestämmelsen tillstånds-redan under löpandeatt
period ändras så andelen framställts särskilt för den skallatt program som
sändas under dagtid, kl. 06.00-18.00.

sådan förändring formelltEn liten eftersom den inte innebärär sett att
några innehållsmässiga krav ställs. I praktiken ändringen ändå betydel-är

tillståndshavama.sefull för del måsteDet emellertid ståttha klart fören av
tillståndshavaredessa lagstiftarens intentioner med bl.a. den disku-att nu

terade regeln varit de lokala stationema till viss del skall bedriva själv-att en
ständig programverksamhet med programmaterial. Avsikten har inte variteget

kravet egenproduktion skall uppfyllas CD-växlaremed nattetidatt en -
lagtextens avfattning enligt Granskningsnämndens för radio ochoavsett att

förmåttbedömning inte förhindra tillståndshavareTV detta. De lagtsom upp
sin verksamhet detta har därför kunnat förutse de därigenomsätt redanatt
under tillståndsperioden riskerat drabbas justerad lagtext. Just detatt av en
förhållandet ändringen inte lika belastar tillståndshavare,alla främstatt utan

fråndem bortsett lagstiftarens syfte med reglerna, ytterligare stödär ettsom
för ändringen föreslåskan legalt möjlig under löpande tillstånds-att som
period.
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överväganderadiolyssnandet tilleffektiv eftersombörFörändringen vara
sintillståndshavama koncentrerarfår följdtill egent-dagtid, vilketdel sker att

tid.till dennaprogramverksamhetliga

år 2000efterFörändringar5.5.7

ändramöjligttillståndsperiod detnuvarande ärutgången attEfter av
nuvarandeförslag. Dekommitténsgenomföraochlagstiftningen

eller mindresökandenfleraförsteg ärkantillståndshavama meromges
jämbördiga.

år 2000.utgångengälla vidformelltupphörtillståndennuvarande attDe av
tillståndens avfattning. Detenligtlagtextsåväl enligtgällerDetta angessom

tillståndenbeviljatTV-verketRadio- ochtillståndi de attuttryckligen som
finns ingettillståndshandlingamaår 2001. Ifram till utsagttidenförgäller om

ochsåledes Radio-Formellt gällerförlängas.kommatillstånden kan attattatt
kommande perioden.dentillståndsbeslut författaharTV-verket att nya

tillstånds-vidskall verketlokalradiolagenstycket8 § andraEnligt en
tillståndet ytterligareförlängabegärantillståndshavarenspåslutperiods en

tillståndshavaresfrån dettalagfästa undantaget ärendaperiod. Det om en
sändningsområden inte längreindelningändradsändningsområde efter av

beskrivits,oftaförhållande harDettadetsamma.väsentligenframstår som
tillståndshavamanuvarandedeRadioutgivareföreningen,bl.a. attsomav

förlängningtillstånden efterförsäkratsformuleringlagtextens attomgenom
formuleringenligt lagtextens ärår 2008. Striktutgångentillskall gälla av

vidtillstånden efter begäranEftersomdockinnebörden enannan.en
tillståndenperiod kommerytterligareskall förlängassluttillståndsperiods en

bi-områdesindelningenochoförändradlagenförutsatteviga, ärbli attatt
behållen.

rättsligtkonstitueraskullelagfonnuleringenorimli slutsats ettDet är attgen
tillståndshavamasriksdagenändrasskulle kunnainteförhållande avsom -

ibefästskvalitet denrättsligså fall ha högre äniskulleställning omen
tillståndshavarensgenombrytakanuppenbartgrundlag. Det är statenatt

lagstifming.ställning genom ny
genomföraslagändringar kantidpunktvilkenvidFrågan följer utanärsom
utgångspunktväsentligaktuella. En ärbliför kanpåföljderrättsliga statenatt

gällameddelat upphörförvaltningsmyndighetentillstånd attdärvid deatt som
utfäs-tillståndsmässignågonsåledes intefinnsår 2000. Detutgångenvid av

möjlighetvikt fördärefter. Avför tiden än störrefrån sida statenstelse statens
förbehåll finns ihäromuttaladede klartlagstiftningenfritt förändra är somatt
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lagens förarbeten prop. 1992/93:70. Förbehåll har lämnats rörande lag-
ändringar grund mindre väl lämpade regler, ändrade tekniska förutsätt-av
ningar eller andra förändrade förhållanden 20-21s. eller efter allmänen

42-43.s. Vidare har lagrådet påpekat tillöversyn vilket regeringen an--
erhållitslutit sig de tillstånd måste räkna med möjligheten de inteatt som att-

får tillståndet förlängt grund skärpta krav i lokalradiolagen s. 25-26.av
Under dessa förhållanden det tveksamt det finnsär anledning attom ens

anlägga tankegångarde sådantypiska för intresseavvägningärsom en som
tidigare såbekrivits. Om ändå sker leder det naturligen påpekandettill osä-att
kerheten i tillståndens bestånd innebördoch efter år 2000 varit i högstaen
grad förutsebar och påräknelig faktor för tillståndshavama och inte någon,att

sig tillståndshavare eller i avtalsforhållande, kan förvänta sig förpartvare att
evigt under oförändrade förutsättningar behålla sin ställning.

Kommitténs slutsats det legalt möjligtär införaär de för-att rent att
ändringar föreslås redan de nuvarande tillstånden löpernärsom ut.

förändringarnaEn tillståndshavama inteär har den till förläng-rättattav
ning i nämnda bestämmelse. Ur allmän synvinkel framstårsom anges ovan
det dock lämpligt tillståndshavamade nuvarande vissaattsom ut-varav-
vecklat form ligger vad lagstiftningen syftatnära till kan för-en som ettges-

vid ansökningstillfälle. Detta kan lämpligennästa skesteg attgenom nuva-
rande tillståndshavare försteg finnerverket fler sökande ellerges om mer
mindre jämbördiga.

Det märka det principiellaär förts inteatt att resomenang som ovan ens
kommer tillämpligt på alla de nuvarande tillståndshavama eftersomatt vara
den sändningsområdena föreslåsöversyn kan komma leda till vä-av attsom
sentliga förändringar, vilket omständighet redan enligtär gällande lagen som
kan medföra tillstånd inte förlängas.skallatt
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Närradion6

Tillståndshavarkretsen6.1

förbehållen lokala ideellafortsättningeniNärradion skall även vara
vidgas till kretssända skall dock störresammanslutningar. Rätten att en

föreningartill lokala ideellatillstånd skall kunna ävenatt gesgenom
verksamhetnuvarande kravetsända närradio. Detbildats för attsom

tillFörändringen syftarår upphävas.skallpå under minst ettorten en
närradio bättre kanlivskraftigareochyttrandefrihetvidgad ut-somen

ändamåletförsändningsutrymmenyttja det avsattssom

Gällande lag

förbehållen krets juridiskanärradiosända trängreärRätten personer.att en
traditionella föreningslivet ochåsiktsradio för detavseddNärradion är som

definieras närradionTV-lagenradio- ochkyrkans församlingar. ISvenskaför
föreningslivet".ljudradiosändningar för"lokalasom

följande juri-tillstånd tillTV-lagen kanradio- ochEnligt 4 kap. 4 § ges
diska personer:

sändnings-verksamhet inombedriverföreningarLokala ideella som
området.

närradio sändabildats för iföreningar harLokala ideella att pro-som
riksorganisation bedriver inomverksamhetled i denett ensomgram som

sändningsområdet.
Svenska kyrkan.Församlingar inom

vid universitet ochstuderandesammanslutningarObligatoriska av
högskolor.

sändningsområde förtillståndshavare ifleraSammanslutningar ettav
närradioändamål närradioföreningar.gemensamma

två första punkterna ställs kravi deideella föreningarnaPå de lokala att
sändningsområdet bedrivits i minst före dagenskall haverksamhet inom ett

itillstånd.ansökanför om

Motiv

vidhållitsföreningslivet haråsiktsradio förnärradion skallTanken att vara en
ideella föreningarprimära syftetföremål för Detvarit ärlagen översyn.när att
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skall kunna sända led i sin vanliga verksamhet. Grupperettprogram som
eller enskilda med syfte enbart sända radio har därför varit uteslutna frånatt
närradion. formerAndra juridiska bolag, stiftelser och eko-av personer som
nomiska föreningar har inte heller givits möjlighet använda närradion.att
Detsamma gäller kommuner och offentliga Skälet just organi-stat, attorgan.
sationslivet givits privilegiet sända det väsentligt förening-äratt att ansetts att

såsom företrädare för olika intressen skall möjlighet uttrycka sinaarna attges
uppfattningar.

3 kap.I 2 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen YGL detattanges
skall finnas möjlighet för sammanslutningar få tillstånd sända ljud-att atten
radioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning tillgängligasom
radiofrekvenser medger. Bestämmelsen har tillkommit för att garantera att
fördelningen frekvenser alltid skall leda till "det finns föratt ett utrymmeav

det slag närradion utgör". Grundlagen skyddar såledesett system av som nu
form lokal ideell radio. förbehållerDäremot inte lagen denna radioformen av

för definierad tillståndshavarkrets.en

Kommitténs förslag och motiv

tillståndshavarkretsNärradions bör kunna omfatta fler.
Närradions tillkomst har inneburit vidgad yttrandefrihet. Möjligheten atten

få sända närradio samtidigt inskränkt. Eftersomär antalet radiofrekvenser är
begränsat kan heller inte användandet ljudradion helt fritt. Det ärav vara
nödvändigt inte bara prioriteringar mellan olika formergöra radioan-att av
vändning mellan olika användare. Detta gäller inomäven närradion.ävenutan

De förändringar både vad gäller faktisk närradioanvändningägtsom rum
ioch samhället i aktualiserar frågan vilka i framtiden skallstort om som

sända Frågannärradio. bärs också fram yttrandefrihetsgrundlagens erinranav
det allmänna skall efter vidaste möjliga yttrandefrihetsträva och infor-attom

mationsfrihet vid upplåtelse radiofrekvenser.av
flertalEtt omständigheter talar för tillståndshavarkretsen bör kunna vid-att

gas.
Det finns för närradiosändningar utnyttjas för närvarandeutrymme som

inte fullt Antalet sändande sammanslutningar har kraftigt minskat under deut.
åren och det finns ledig såsändningstid alla Isenaste gott orter.som mer

hälften landets kommuner ingaän närradiosändningaräger dettrots attav rum
i frekvensplaneringen finns för närradion. På många harutrymme avsatt orter

svårtnärradion eftersom fåöverleva erhålladem kan tillstånd haratt av som
intresse sända.attav

Grupper formellt inte sändningsberättigade står för andelär storsom en av
sändningstiden. sig tillDet del viljarör sända börstor attgrupper varsom ses

legitim inom för ideell lokal radio. Dit hör bl.a. gymnasie-som ramen en
skolornas medieutbildningar och arbetsmarlmads- och ungdomsprojekt i olika120
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småskalig, icke kom-många formerockså räknas olikaDit kanformer. av
sändningar tillhändelser ellerpåinriktadradio, kanmersiell ortensvarasom
sidoverksam-sändningar intesåsom invandrare, ärspeciella som engrupper,

därför kunna harmonise-Lagstiftning börföreningslivet.traditionelladethet i
närradion lokaltankenförhållandenaverkligamed de attutan som enomras

ideella intressenradio för överges.
förlorat delföreningslivet tycks hatraditionelladetTill detta kommer att en

färre människor.organiserar detfallbetydelse. Isin forna vart ungaav av
behålla närradionmotiveratbakgrund knappastdennaDet attär sommot

Yttrandefrihetenföreningslivet.etableradespråkrör för detendast gagnasett
sändningsberättigade skulletillskottfår tillstånd sända ochfler ettatt avattav

angelägenoch dennärradionvitalisera görakunna orten.mer
begränsningarnade nuvarandelättafinnsbetänkligheterDe attmotsom

kommersialiseringförfrämst risken när-fråga sändningsrätt röri avenom
vill sändaför dendet enklareskulle kunnaförändring göraradion. En som

Emellertid visar erfarenhetenfå tillstånd.vinningssyftemednärradio att av
någrasådana intressenterberedernärvarande inteförgällande regler detatt

tillståndsberättigade vinna till-med"samarbete"svårigheter viahelst attsom
småantal ochSå tankenlängetill närradion.träde är storaett stort samman-

fåkanbesvär skall kunnakostnad ocholika karaktärslutningar störreutanav
tillståndsreglema utfor-hursvårt undvika,tillstånd dockdettaär oavsettatt

kommersiellföravgörande för riskenfaktorerDärtill andraär enmermas.
sänd-också i gradhögreklamrättighetennaturligtvisfrämstutveckling, men

centraltsamsända och sändaoch möjlighetenningsområdenas storlek att pro-
ducerade program.

enskildablir möjligt fördetpå detutvidgning kan sättet attEn äga attrum
tillstånd skall krävasradio.syfte sända Förmedideell föreningbilda attatten

boende elleranknytninglokalmedlemmar haroch dessföreningen genom
fårverksamheten inte tillochsyftet ideelltskallVidareverksamhet. vara

Samman-vinstintresse.juridiskenskild ellerdrivas inågon del persons
inte beviljasbestår börjuridiskamedlemskretsenslutningar där personerav

tillstånd.
fortsättningen kunnaitillståndshavare börkategorier ävenNuvarande av

del sin helanärradiosändningarbedrivatillstånd förerhålla att avsom en
medlemmarsådan sammanslutningsemellertidhindrarverksamhet. Inget en

inriktadideell föreningnärradioverksamheten iochfrån bilda utövaatt en
passande.befinnasdet skullenärradiosändningar merom

ettårig börpå verksamhetfinnsnärvarandekrav för ortenDet av-som
förening skallideellmed tankenförenligtinteskaffas eftersom det är att en

förut-de formellaUppfyllandenärradio.sändai avsiktbildaskunna att av
juri-självständigställningintaskall kunnaföreningsättningarna för att aven

tillstånd. börför Hämtöversjälvfallet kravstadgardisk utgörm.m.person,
med lokal anknyt-enskildaflertalorganiserarockså föreningenkrävas ettatt
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ning. Eftersom sändningsutrymmet begränsat bör undvikasär tillståndatt
lämnas till Föreningar framstår konstruerade för endast ellersom som etten
fåtal individers sändningsintresse. tillståndFör skall krävas ansvarig utgi-att

utsedd och de krav ställs på sådanär enligt YGL uppfyllda.ärattvare som
Regeln församlingar Svenska kyrkan skall tillstånd böratt för-om ges

såändras också kyrkliga samfálligheter i Svenska kyrkan innefattas efter-att
de ekonomiska förutsättningarna och beslutanderätten i frågordesom som

aktualiseras vanligen finns hos samfällighetema
Närradioföreningars ställning och sändningsrätt behandlas nedan i av-

snitt 6.6.

6.2 Tillståndsgivning, sändningstider och avgifter

Tillståndsgivningen skall skötas centralt Radio- och TV-verket. Deav
verksamma sammanslutnin skall bedriva sändningarna undergarna eget
tillstånd och med ansvarig utgivare. Fördelningen sändnings-egen av
tider skall kunna ske frivilliga överenskommelser mellan till-genom
ståndshavama. Enbart tillståndshavama inte kannär fördel-enas om
ningen skall fattaverket beslut.

Radio- och TV-verkets kännedom det på gällande sänd-ortenom
ningsschemat bör i första erhållashand samarbete med denettgenom
lokala närradioföreningen. Det skall dock finnas skyldighet för denen

tillståndshavarenenskilde begäran lämna verket upplysningatt om
sina sändningstider. Verket skall kunnaförena sådan begäran meden
vite.

Avgifterna för sända närradio skall avskaffas.att

Gällande lag

Radio- och TV-verket handhar tillståndsgivningen för närradio. Enligt 4 kap.
3 § radio- och TV-lagen bestämmer verket vilka får sända närradio ochsom
under vilka tider sändningarna får Tillståndäga sända närradio gällerattrum.
för viss tid. Sändningstiden fördelas tillståndshavamasenligt önskemål. Om
dessa inte kan fördelning sändningstidema beslutar verketenas om av vem

skall förtur. Besluten sändningstid gäller tills vidare, dock högstsom ges om
år. Besluten kan det finns särskilda skäl.omprövasett om
Bestämmelsen i allt väsentligt vad tidigare gällt enligtmotsvarar när-som

radiolagen med den skillnaden tillstånd tidigare har lämnats på obegränsadatt
tid.
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1984:463 medutgår förordningenenligtför närradiosändningarAvgift
kvartalsvis i efter-Avgifterna beräknaspåbörjad timme.för varjekronor15

från i efter-befrias avgiftenreklam kaninte sänderhand. Den attgenomsom
be-vederlag ellerdeklaration reklaminhand motatt mot programomenge

talning inte sänts.

Motiv

televisiontillståndgivning för ljudradio ochcentraliseradmedOrdningen en
för närradions del länge diskute-ifrågasätts. harDäremotaldrighar nämnvärt

sändningstid till de lokaladecentralisera beslutenmöjligheten när-attrats om
för handhavandesammanslutningarderadioföreningama, av gemensamma

tillståndshavama.bildatsnärradioändamål de flesta orter avsom
kan förvaltningsuppgiftstycket regeringsformen6 § tredjeEnligt 1l kap.

individ.stiftelse eller enskildsamfallighet,bolag, förening,överlämnas
skall detta ske med stöd lag.myndighetsutövninginnefattarOm uppgiften av

låta närradioförening förvalt-möjligtsåledes formellt utövaDet är att en
emellertidenligt detta styckeöverlämnandeförekommerpraktikenning. I

starka skäl föreligger. Närutnyttjas endastMöjligheten börsällan.mycket om
etablerat exempeltill mycket välförekommer det äröverlämnande är organ,

Advokatsamfund och Röda korset.SverigesBilprovning AB,Svensk
närradioföreningartillmöjligheten överlämnaflera tillfällen harVid attatt

jmfoch avvisatsfördelningsändningstidemasbesluta övervägts exem-om
1990:70 162-165.25-26 och SOU Mot1984/85: 145pelvis s.prop. s.

angårrealitetenviktig eftersom den iuppgiftenbakgrund är artatt avav
påpekats de kravyttrandefrihet harinformations- ochbegränsning storaav

uppkomma efter-Praktiska problem harställs beslutsfattaren. ansettssom
verksamhet, exempelvis för-reglerar myndigheterslagstiftningden somsom

för närradioföreningensinte skulle gällaoch sekretesslagen,valtningslagen
Vidare harinte tillämplig.Offentlighetsprincipen skullehandläggning. vara

bräckliga juridiska form ochnärradioföreningarnas antal,pekats attstora
i de ärendensändningsberättigade kunna ha intressenskullede själva som

skulle prövas.som
ändå decentraliseramed ambitionöverväganden, tillsammansDessa atten

lokalaförslag inrättandesändningstid, ledde tillbesluten när-att ett om avom
"Lokalt leddframlades i betänkandetradioråd, ställning myndighet,med av

150-talinnebar tillskapandenärradio" SOU 1990:70. Förslaget, ettavsom
närradioråd skulle regleras i särskild ordning, harverksamhetlokala vars

rådandebehölls denden reformeringenaldrig lett till lagstiftning. Vid senaste
fått blandat mottagande hostill förslagetordningen med hänvisning ettatt

beslutsordninglämpligt med förändradoch det interemissinstansema envar
infördes i närradion.samtidigt reklamsom

123



SOU 1996: 176

liknande gällermodell denTV-verket har föreslagitRadio- och att somen
kabelsändarföretag för-Lokalakabelsändarföretag skall tillämpas.för lokala

erhåller tillgångkostnadsfrittradio- TV-lagen ochordnas verket enligt ochav
nätinnehavamas s.k.i kabelnäten, vilket deltill kanal är must carry-en aven

kabelsändarföretaget bildats förförordnande förutsätterskyldighet. Ett attatt
låtaoch olika intressen ochkabelsändningar kanbedriva lokala antas

tals Sändningstiden fördelasi sina sändningar.komma tillmeningsriktningar
kabelsändarföretaget. Vid tillämpninginommellan intressentemasedan av en

tillståndshavaresåledes förordnas varjeendastsådan modell skulle orten
förverksamhet skulle alladeltagande i dennesunder kravet öppetatt vara som

ville sända.

Tillämpning

på lokala närradio-följande Dentidsfördelning typisktdag sätt.I äger rum
årligttillståndshavama till sammanträdesamlarföreningen orten ett om

och sänds till Radio- ochschemasändningstider. Ettfördelning upprättasav
Radio- och TV-verket fattar sedan be-och registrering.för beslutTV-verket

mellan myndigheten ochantal kontaktervanligen kräver när-slut, vilket ett
tillståndshavama. sändningstidemalokala Beslutetradioföreningen/de om

tillståndshavamapåminner verket påår. utgången periodenInförgäller ett av
schema till verket.dags sända indet är att ett nyttattorten om

tillståndshavareförändringar.regelmässigt Nyaåret inträffar dockUnder
ändringar och bytensina sändningar, sänd-andra avslutartillkommer, av

sändningsuppehåll förekommer Allt detta resulterar iningstid äger osv.rum,
sändasändningstider eftersomoch beslutansökningar rätten attnya omnya

sändningstid ingri-flesta ansökningarbeslut verket. Deförutsätter ett omav
Ärendettrepartsförhållande. den sökande,två-i ellerdessutom rör när-ettper

ochövergripande andra till-harradioföreningen orten ett ansvar,som
avstår från intresserade sändningstiden.eller kanståndshavare avvarasom

behandlasmåste myndigheten och därtidsänendenAlla sättett sompassera
pappershanteringSystemet leder tilluppfyller förvaltningslagens krav. storen

tillståndshavamaoch upplevsokomplicerade ärendenrörande somav
tröttande.

för debiteringsändningstidema underlagregisteringGenom ettges avav
ianspråktagen sändningstid medges allmän-utifrånavgifter sker samtsom

exempelvis Granskningsnämnden för radio ochmyndigheter,heten och olika
ansvarig för viss sändning. med-varit Detsnabb kunskapTV, vem somom

får hur sändningarna bedrivs, vilketockså god kontrollför verket överatt
återkallelse tillståndinitiera ärendenverket möjlighetexempelvis att om avger

sändningar har upphört.när
vid lokala närradioföreningen före-schemaarbete denDet ägersom rum

uppstårSådana ändock, dels vid schema-tvister sändningstid.bygger om124
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tillstånds-exempelvis fleraperioder,också under löpande närläggning, dels
nårsådana konflikter verketflestablivit ledig. Devill ha tidhavare somsom

falli visst antaltjänstemänneninformell medlinglöses ettmenavgenom
uppgårallt färre ochhar dock blivitSådana beslutverket fatta beslut.måste

vidprinciper används verketproportionellatio årligen. Enklamindretill än av
Programinnehåll och andra faktorertvångsmässig fördelning.sådan av

betydelse.ingenskönsmässig karaktär ges

förslag och motivKommitténs

tillstånd till allamed varjeordningennuvarandeDen separataatt ort somge
ochRadio-behållas. Kommittén harskall övervägtsändaberättigadeär att

bibehållafortsättningeniangelägetfunnit detTV-verkets förslag ävenattmen
alltidorganisationenför den enskildainnebärrättssäkerhet detden höga att

kan finnaskonfliktertillstånd sändningstid, deoch oavsett somgaranteras
också konflikt-garanti liggeruppstå dennahemorten. Ieller komma ettatt

för-regleringens innebörd kaneftersom vetskapenförebyggande moment om
från sig hörda.andrafrån blockera göraavhålla försök attväntas att grupper

till sina medlemmartillståndshavare på varjemedModellen ort somen
allagaranti förintesmidigsändningsutrymmetfördelar är attsammamen ger

missförhållan-gällerkabelsändarföretaglokalatillgång mediet. Förfår till att
utgång.periodenstillstånd eftervid omprövningbeaktasförst kanden av
sigsmå förhållandena skiljerdärmed varitproblemenVisserligen har av-men

televisionen.och dyrareljudradiomediet denbilligamellan detsevärt
tablåer verksamhetsina och derassvårt fyllahaftKabelsändarföretagen har att

från närradiondessavilket skiljeråsiktsforum,haft karaktärintehar somav
sändningstid, meningsmotsätt-tvisterkännetecknatsvissa platser omav

åsikter. troligtuppseendeväckande Dettillståndshavare med ärochningar att
rättssäkerhetsaspektertillgodosenärradion.uppstår inom Föroftaretvister att

meddel behövaför närradionsmodellen därförskulle tyngas noggrannen
tvistlösningarbete och förtillståndshavarens internaförreglering formernaav
principiellaalla deskulle i praktikentillståndsperiod. Samtidigtunder löpande

till närradio-beslutanderättrörande delegeringframförtsinvändningar avsom
ordningen.hävdasföreningar kunna mot

skallsammanslutningamaenskildatillståndsgivning till deMed fortsatten
behållas oförändrade.ansvarig utgivarereglerna om

statligcentraltfortsättningen skötasiTillståndsgivningen bör även av
så-handläggsdagtalar för detta. IrättssäkerhetEffektivitet ochmyndighet.

gedigenfåtal medför hela landettillståndsgivningenlunda ett personerav
utgivarfrågor, avgif-myndigheten sköter dessutomcentralaDenkompetens.

effek-rationell,ordningtillståndshavarna Denna ärinformation tillter, m.m.
det möjligtVisserligenlika.ärendena behandlas ärtiv och attgaranterar att

förvalt-statliganförtrostycket regeringsformen6§ andraenligt 11 kap. 125
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åtningsuppgift kommun eller uppgiften länsstyrelselägga dettaatt men
skulle innebära försämringar i dessa avseenden, kräva betydande lag-

tillstånds-ändringar och dessutom omotiverad skillnad övrigutgöra moten
givning för radio och TV.

ordning vad sändningstider börenklare gäller införas, innebärandeEn att
fatta beslut föreligger tvist tillståndshavareverket bara skall det mellannär om

viss sändningstid.
Tidigare har avvisats delegera beslutanderätt i ärenden sändningstidatt om

till närradioföreningar. Emellertid i praktiken ingen beslutanderätt vidutövas
påsändningstider. Fördelningen grundas frivilligafördelningen överens-av

närradioföreningen har sammankallande förslagsstäl-kommelser och ochen
Sådana frivilliga överenskommelser sändningstidlande roll. och närradio-om

i deras tillkomst kan knappastföreningens del myndighets-sägas utgöra
yttrandefrihetsbegränsande beslut. såledesutövning eller Det ingamöter

tillståndshavamalåta självarättsliga hinder fördela sändningstiden ochatt
avlyfta verket de rutinmässiga registrerande besluten dessa överenskom-av

uppgift till fastställa sändningstidermelser. Verkets kan begränsas enbartatt
tillståndshavama tillståndshavareinte kan En kan med andra 0rdnär enas.

påkallaalltid verkets prövning hur sändningstid skall fördelas när mot-av
finns. sändningstiderstridiga intressen Myndighetsbeslut kanorten om

tillståndshavamaockså erforderligt vid störningar, exempelvis intenärvara
tider.respekterar varandras

sändningstid skall fortsättningsvis ske enligt deVerkets fördelning ävenav
lagförarbetenprinciper beskrivits i tidigare och utvecklats vid tillämp-som

år,sändningstid gäller tills vidare, dockning. Verkets beslut längst ettom
förhållandenaoch verket har följa beslutet löpernärortenatt ut.upp

Två frågor måste Radio- och registreringlösas TV-verkets allaom av
avskaffas.sändningstider skall kunna Det kunskapen vilken till-rör om

ståndshavare vid viss tidviss och hur avgifter skall beräknas,sänt ortsom
utgå.sådana skallom

Kännedom sändningsscherrtaom

tillståndshavareoch skall lämna upplysningarNärradioföreningarna om
tillståndshavamasändningstider till Radio- och TV-verket. De enskilda skall

föreläggas upplysa sändningstider.kunna att om
finns behov hos Radio- och TV-verket god kunskap vilkaDet ett av om

tillståndshavamasändningstider de olika har, dels för del, dels för attegen
upplysningar sändningstider till allmänheten ochkunna lämna andraom

finna rimligmyndigheter. väsentligt balans mellan behovetDet är att en av
sändningstider och omfattningenkunskap rapporteringsplikten. Detom av

föga meningsfullt den nuvarande registreringen med in-ersättaattvore
rapportering varje sändningstillfälle i efterhand. torde tillräckligtDet126 av vara
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rapportering gångsker sändningsscheman ibestäms, likhetatt en var nya
med vad fallet i står tillståndshavamaDanmark och Norge. Det frittär attsom

längehur sändningsschema skall gälla.avgöra ett
Skyldigheten kan uppfyllas närradioforeningens försorg. Närradio-genom

föreningar inte obligatoriska sammanslutningar och skyldigheten lämnaär att
upplysningar de sändningarna måste åvila den enskildeytterstom egna
tillståndshavaren. Erfarenheterna från grannländema visar det normalt inteatt

något erhållaproblem frivillig kunskap sändningstiderna.är vägatt om
Verket kan utveckla lämplig rutin for detta.en

möjlighet vid vite förelägga tillståndshavareEn lämna upplys-att atten
ningar de sändningstidema skall dock finnas.om egna

Även Granskningsnämnden för radio och TV och Konsumentombuds-
sådanabör kunna begära in upplysningar vid vite.äventyrmannen av

Avgifter

Avgifter skall inte längre utgå för närradiosändningar.
allmänt närradions ställning ideellRent radio medutgör ansträngdav

ekonomi anledning avskaffa avgifterna.atten
inteFör den sänder reklam avgiften indirekt redan avskaffad efter-ärsom

möjligt erhålladet avgiftsbefrielse. Allt färre sänder reklam iär när-attsom
radion. Verkets intäkter sjunker därför konstant, från 4 miljoner kronorca per

1996.år 1993 till under 2 miljoner årkronor under Eftersom verkets kostnad
hanteringen avsevärd, 300 000 år,för kronor blir det överskottär ca per som

statsfinansiellt motiverar allt mindre. I nuvarande bör deävenuttaget system
många tillståndshavamasreklamfria möda frånmed söka befrielse avgif-att

Som indirekt frnansieringskälla det krympande överskottetärnoteras.terna
förhållandedessutom helt marginellt i till årligade koncessionsavgifter

erhållsflera hundra miljoner kronor från lokalradiotillståndshavarna ochsom
TV4 AB.

avskaffandeMot avgifterna har vanligen anförts det principielltärett attav
betänkligt reklamsändande närradiotillståndshavare skall fria frånatt vara av-
gifter lokalradiotillståndshavarnasmedan koncessionsavgifter höga. Iär
praktiken har det emellertid visat sig något konkurrensförhållandeverkligtatt

föreliggerinte och den synbara till avgiftsfri kommersiell radiogenvägenatt
via närradion inte varit brukbar. lågaBorttagande de avgifter utgåttav som nu
saknar betydelse för förhållandet tvåmellan de radioformema.

Alternativt kan den föreslagna ordningen med slopad registrering av
sändningstid kombineras avgiftermed i form. Det naturligtvis möj-ärannan

låtaligt den vill sända reklam betala årlig avgift antalatt ett tusensom en om
förkronor rättigheten eller belägga själva tillståndsgivningen innehaveteller

tillstånd med avgift till täckande de administrativa kostnaderna.ettav en av
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sändningsmbjlighetmedpåsändningstidFördelning änorter enmerav

sändningsmöjlighet för närradiosändningsområden har fler ändeI ensom
risk förökadordningenmedför denfrekvenser atttvå eller flera enennya

ensamställning densigskaffarmetodermed olikatillståndshavare enaen
överenskommelsersådanaexempeltidigarefinns flerafrekvensen. Det

kommersiellabedrivamöjligheterbättredentillsyftat attatt ensammegesom
motverkas i vissmyndighetentidsfördelning löpera.llsatsningar. När genom

Även så-förebyggaha behovkan verketfortsättningeni ettmån detta. ett att
myndigheten iskeskulle kunnanyttjande. Dettaexklusivtdant attgenom

tillståndet gällerkommunvilkeninte bara inomtillståndsbeslutetsjälva anger
vilka gi-Sådana beslut-sändningsmöjlighet/frekvens.vilkenocksåutan
möjligatillståndsperioden tordeundervetvis skulle kunna omprövas vara-

beslutabehörighetallmännaingående i verketslagändring att omutan som
sändningstillstånd.

sändningsområdenochSändningsmöjligheter6.3

pånärradiosändningarförintressetfinnerTV-verketRadio- ochOm att
verket oftaresändningstid skalltillgången änklart änstörreärorten

sändnings-endastfrån principenundantagidag kunna attgöra enom
får i kommun.närradio finnasmöjlighet för en

tillåta sändnings-skäl kunnasynnerligadet finnsskallVerket om
kommun.områden änär större ensom

Gällande lag

möjlighetfinnasdet skallTV-lagenradio- och4 kap. 2 § attI attanges
fåkansammanslutningi kommunnärradioprogramsända somenomen

får samtidigt sändasskäl detsärskildaOm det finnstillstånd det.önskar mer
fårSändningsområdena närradio haföri kommunen.närradioprogramän ett

fall beslutafår i särskildaVerket störrekilometer.10diameter omcaen
eftersträvas sänd-storstadsområdena bör detUtanförsändningsområden. att

i hela kommunen.ningarna kan emottas
gällt enligt närradio-tidigareväsentligen vadBestämmelsen motsvarar som

lagen.
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Motiv och tillämpning

Begränsningarna sändningsområdenas storlek har motiverats med hänvis-av
ning till syftet med närradion har varit skapa mycket lokal radio. Enatt att en

anledning till begränsningarna sändningsområden och antalet sänd-annan av
ningsmöjligheter motverka närradion grundär den reklammöjlig-att att av

forminförts svällerhet och blir andra kommersiell radio, vilketutsom en av
särskilt viktigtbetonats i propositionen 1992/93:70 privat lokal-som om

radio.
Begränsningen i sändamas räckvidd har funnits från närradions stan men

åren formulerats olika Ursprungligen uttrycktessätt. den attgenom som
påsändama skulle ha effekt 10 tillämpningI började dockwatt. snarten

Närradiokommittén och Närradionämnden tillåta högre effekter.senare
formuleradesRäckvidden med hänvisning områdentill vilka skullesom

Sedermeratäckas. utvecklades enkel praxis där sändarna tilläts bli kom-en
muntäckande, vilket småningom lagstöd. Några frånundantag dennagavs

tillåtits.regel har sedan aldrig I startskedet hade dock Närradiokommittén
småtillåtit vissa kommuner och sändningsområde.utgöra Dessaatt ett samma

fåtal sändningsområden innefattar två kommuner finns fortfarande kvar.som
Fler sändningsmöjlighet kommun har tillåtitsän bara i storstadsom-en per

rådena och finns i Stockhohn, Göteborg och SedanMalmö. lagen omfor-nu
mulerats och reklammöjligheten infördes har Radio- återkallatoch TV-verket
sändningsmöjligheter Göteborgi och Lund. Bakgrunden användarnaär att
delvis övergått till lokalradioverksamhet. Ansökningar ytterligare sänd-om
ningsmöjligheter på andra platser storstäderna har under årän regel-senare
mässigt avslagits. I den nämnda propositionen exempliñeras särskilda skäl
föreligga i kommuner med folkmängd eller kommuner med flera störrestor
tätorter.

Kommitténs förslag och motiv

principiellaDen begränsningen sändningsmöjlighetema till kommunav en per
behållaswFörskall detta talar flera skäl. iAtt närradion tvingas delaattman

frekvensen med andra nyttjare avgörande skillnadutgör mellan närradioen
och lokalradio och motverkar kommersialism inom närradion. frekvensenAtt
delas mellan flera nyttjare ocksåbidrar till nedbringa kostnaderna vilketatt

viktigt för närradions fortlevnad. Vidare hushållningenär med frekven-synes
allmänt tillbakahållande faktor.ser en
får dock inteDet självändamål begränsa den ideella radionett attses som

och ihop sammanslutningama i sändningsmöjlighet. Om det enligtpressa en
Radio- och TV-verkets bedömning finns allvarligt intresse förorten ett
ideell radio inte inom sändningsmöjlighet skall detta kunnasom ryms ut-en

skäl för ytterligare sändningsmöjlighet ocksågöra utanför de befollmings-en
129
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sändningsutrymmestorstadsområdena. gällerDettatäta oavsett somom
i anspråk. upplå-lokalradio därmed Enför privatskulle kunna ha tasavsatts

ifrågakommasändningsmöjligheter kan dock bara undan-ytterligaretelse av
och fördelad mellansändningstid skalltagsvis. All attraktiv upptagenvara

frånändå efterfrågan fleraskall finnastillståndshavare och detmånga en
upplåtelse ytterligare sändningsmöj-tid. Ensammanslutningar av enom mer

fåtal intressenter disponerari ellerfår resulteralighet inte ett eget ut-ettatt en
konflikterlösaförekommaoch kan inte sätt orten.attettsomrymme

sändningsområdentillåtaundantagsvismöjligt ärbörDet att somvara
kommun.änstörre en

svårtliten befolkning kani medvisat sig det kommunerharDet attatt vara
organisationer för bedrivasändandeunderlag i form när-få tillräckligt attav

tillräckligt mycket sändningstidkostnadsspridning ochmed tillräckligradio
förhållandeexistens. kannärradions Dettamedvetnaför lyssnarnagöraatt om

i enlighetsändningsberättigade utvidgasbestå kretsenförväntas även avom
beroen-närradions existensförslag. de fall ärkommitténs Imed när orten

fleraellersammanslutningar inomsändningssamverkan medde grann-enav
kommun. Ettsändningsområdena omfattakunnabör änkommuner mer en

organisationer delskommuns ärbör förutsättatillåtande detta att egnaenav
sändningstimmarfåtalsjälva inte kanfå och dels änmycket prestera ettmer

det skallbör betonasRestriktiviteten i tillämpningenvecka. attgenomper
skallsändningsområde kommunskäl för änsynnerliga störrekrävas att ett en

tillåtas.

Programregler6.4

i närradioprogrammaterialcentralproduceratsändningFörbudet mot av
-riksförbudet behållas oförändrat.skalldet s.k.-

Gällande lag

tidigareåterfinns det s.k. riksförbudetTV-lagen§ radio- och16 kap. 6 som
får endastnärradion sändasnärrradiolagen. Iförsta stycketfunnits i ll §

verksamheten. I enstaka fallsärskilt för denframställtshar egnasomprogram
förframställts enbart densändningar inte harförekommafår dockdet som

tillståndshavarensför med-särskilt intressedeverksamheten, är avomegna
något för bättrelagen har skärptsFormuleringen i denlemmar. attnya

tillämpats.förbudet och hur detbakommed tankarnaöverensstämma
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tillämpningMotiv och

Bestämmelsen funnits sedan närradions har tillkommit förstartsom att mot-
verka nätverkssändningar. Det har viktigt och central delansetts som en av
närradions idé de lokala sammanslutningama själva skall producera sinaatt

och inte låta återutsända centralt producerat programmaterial, vilketprogram
riskerar bli fallet bl.a. eftersom många de lokala sammanslutningamaatt av
har anknytning till riksorganisationer. Genom de kommersiella tendenser som
funnits i närradion år,under reklamens införande och nätverksbild-senare
ningarna i den privata lokalradion har tillkommit risk för införlivande i deen
kommersiella Risken för kommersialisering framhöllsnäten. följaktligen vid
den lagrefonnen skäl för behålla riksförbudet prop.senaste ett attsom
1992/93:70 36.s.

Vid tillämpningen har mycket restriktiv innebörden bestäm-en syn av
melsen och dess undantag, tidigare varit formulerat, upprätt-som vagare
hållits. Såväl korta centralproducerade inslag i sändningarna återkommande
TT-nyheter enstaka centralproducerade sändningar materialsom utanav an-
knytning till de sändande organisationerna Ishockey-VM har befunnits
strida bestämmelsen. Bestämmelsens nuvarande lydelse visar också välmot
på hur begränsat det tillåtna området för samsändningar eller sändningar av
centralproducerat material Det kan bara ske det sig enstakarörom om
tillfällen detoch sända skall dessutom särskilt intresse förvara av
tillståndshavarens medlemmar.

Förbudet har varit Någramycket effektivt. nätverk eller nätverkssänd-
har inteningar utvecklats inom närradion.

Kommitténs förslag och motiv

Förbudet användande centralproducerat material, det s.k. riksförbu-mot av
det, skall behållas oförändrat.

påSynen riksförbudet inte okomplicerad.är Det kan yttrandefrihetligur
synpunkt kritiseras tillståndshavama inte fritt får välja vilket material deatt
vill sända. Kritiken bestämmelsen också massiv frånär sida.mot utövamas
Riksförbudet dock avgörande och nödvändigutgör avgränsning lokal-moten
radion och kommersialism. Det garanti förär närradion verkligen bliratten
den lokala radio tanken. Att upphäva eller förändraär förbudet medförsom

risk för kommersiella intressen eller centralaöver organisationeratt tar atten
kan komma via sina lokala medlemmar nyttja närradion för centralt produ-att
cerade sändningar. Betecknande för frågans komplexitet hur kritikemasär

vad tillåtasskulle skiljer åt.sig Vissa vill endast under kort tidsyn som
sända centralt producerade nyheter, andra vill byta programmaterial obegrän-

tredje kategori vill lätta för lokalt-regionalt samarbetesat, ochen upp sam-
sändningar.
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viss andel icke egenprodu-förändring tillätuppenbartDet är att enen som
fråntaoch bestäm-ökade tillämpningsproblemmaterial skulle medföracerat

sin enkelhet har.melsen den effektivitet den i dag i
riksförbud utvecklas iförutsättningarna för ändrathypotetiskaDe ettett

avsnittalternativt scenario i 6.5.

och risken för kommersialism6.5 Reklam

i närradion skallsända reklam och sponsradeRättigheten att program
behållas.

Gällande tillämpninglag, motiv och

tillåtet närradion.varit reklam iapril 1993 medhar sedan den lDet
infördes föroch använda sponsringsända reklamRättigheten attatt ge

tillåtlighetensändningarna. Medmöjlighet finansieratillståndshavama att
frågor. sedermeranågra speciella Närradionämnden,Förföljde fokusering

tillståndsgivningenvaksamhetgällde ökadoch TV-verket,Radio- mot atten
kommersiella intressenbulvanförhållanden och ökat spelrum förledde tillinte

avgiftsbefriade.och Föråtskilja avgiftsbetalande reklamanvändaresamt att
förGranskningsnämnden radioutförsinnehållsgranskningden som nu av

annonssignaturerbestämmelsernatillseoch TV tillkom attatt m.m.om
förekommitvisserligen antal fällningargranskning har rö-följdes. Efter ett

några inte föreligga. Upp-problem tyckssistnämndarande det störremen
särskilda avgifts-avgiftsskyldiga och avgiftsfria enligt dengiften skiljaatt

byggande kvartalsvisabesvärligtlöstes,förordningen systemettmen
tillståndshavare inte använde reklam.dedeklarationer kom att tynga som

stången.hålla kommersiella kraftersvåraste uppgifteninitialtDen attvar
rådande bestämmelser förhindraså omöjligt medsigvisadeDet attgott som

hjälp visserligen existerandemedkommersiella aktörerde samman-avsom
startade sändningar närradion.bulvaner,i realitetenslutningar, närmastmen

lokalradionätverken startade sina sändningar iexisterandede femFyra nuav
närradioform.

förslag och motivKommitténs

behållas behål-sponsring skall i närradion. Förreklam ochMöjligheten till
behållamånga tillståndshavare vill rekla-reklammöjligheten talarlande attav

avstår fråntillståndshavare själva reklam ochhelleroch inteatt sommen
Bidragande till ställningstagandetsponsring uttalat avvisande. är ävenär att132
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betydelsefullreklamen del finansieringen vissa orterses som en av som
bedriver modern närradio, "ortsradio", kanske ärtypen mer av en som mer
livsldaftig den traditionella föreningsradion.än

ocksåfinns skäl i sig talar förändring.Det Reklammöjlighetenmotsom en
infördes tämligen nyligen. Kommersialiseringen närradion tycks be-av som

3.3 ändåskrivits under avsnitt bruten. Reklamens förekomst medförvara
några indirekta negativa effekterknappast närradioverksamheten i stort.

heller kräver hänsyn till lokalradion reklamförbudInte eftersom någonett
publikverklig konkurrens och annonsintäkter knappast förekommer.om

alternativtEtt scenario

ocksåfinns skäl talar förDet ställningstagande återinfö-ett motsatt ettsom -
reklamförbudet.rande av

Om söker avgörande skillnad mellan kommersiellt inriktad lokal-man en
inriktadradio och ideellt närradio skulle reklamförbud uttaladutgöraett en

skiljelinje mellan de bägge formerna. skulle ocksåDet starkare motiveraän
skillnaden mellan avgiftsfri närradio och lokalradio med avgifter.en en

Eftersom det väsentligen risken för kommersialisering, vilket be-är ytterst
reklammöjligheten, hindrar frihet vad gäller användningstörresomror en

centralt producerat material och generositet med sändningsmöjlighe-störreav
sändningsområdenoch skulle reklamrättigheten kunna bytas reformerter mot
avseenden. Med reklamförbudi dessa skulle generellt beskrivetett man

tillåta i friarekunna övrigt närradio.en

6.6 Näiradioföreningatnas ställning och sändningsrätt

Närradioföreningamas sändningsrätt skall i fortsättningenäven vara
begränsad.

Gällande lag

Närradioforeningar definieras i 4 kap. 4 § punkt radio-5 och TV-lagen som
sammanslutningar tillståndshavaneflera i sändningsområde förettav gemen-

närradioändamål. Närradioföreningar kan erhålla sändningstillstånd.samma
inteDe obligatoriska. Det krävs inte närradioföreningär bildas föratt atten

sändningar få Påskall vissa saknas närradioförening och påäga orterrum.
några finns tvådet närradioföreningar.orter
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begränsad.närradioförening Enligtkansändningsrätt utöva ärDen som en
får närradioförenings programutbud inne-6 § radio- och TV-lagen6 kap. en

hålla endast
programtider andra upplysningarochuppgifter samt omprogramom

närradioverksamhet orten,
tillstånds-intresse förfrånsändningar gemensamtevenemang av

påhavama orten,
verksamhet ochomfattning, kommunali begränsadinformation, om

sammanslutningarframställdaprovsändningar somavprogram,av
månader.under högstsändningstillstånd, enskilt falli varjesaknar tre

tillämpningochMotiv

föreningarna för skötade egentligabildadeNärradioföreningarna är attav
uppgifter företrädafrämstaangelägenheter. Deras ärolika attgemensamma
kontrakt rörande sändare,exempelvis vid tecknandetillståndshavarna utåt, av

med överenskommelserdemokratiskt i arbetetoch verka ettatt omorgansom
skulle riskeradessa funktionerhar stö-sändningstider Det attansetts attm.m.
programverksamhet.bedriva egentligsjälva tillätsnärradioföreningarras om

sändningstid med de övriga till-skulle konkurreraNärradioföreningen om
motiveratsändningsrätt har inte hellerutvidgadståndshavarna. En ansetts ur

inga uppfatt-Närradioföreningar har normaltföreningsradioperspektiv.ett
från tillstånds-de olikaledamöterföreträda ochningar är sammansattaatt av

till sändningartillerkänts har begränsatssändningsrätt dehavarna. Den som
praktiken sändningarinslagen isyften. viktigasteDe ärfyller gemensamma
innebär infor-slingsändningarkommunfullmäktige och s.k.från attsom en

förekommer.inga egentligaverksamheten sändsmation när programom
tillåtna sända reklam eller sponsradeinte hellerNärradioföreningama är att

program.
varit problema-närradioföreningars sändningsrätt harTillämpningen av

harnärradioföreningarnafunnits klar tendens utövattisk. harDet att enen
tillåtitomfattande vad lagstiftningenvaritverksamhetsändande änmersom

år praxis säkerligen hadeutveckladesnärradions forstaUnder storenen som
tidnärradioföreningar sända s.k.i detta. Dels kunde öppendel utan av-

tillståndshavare avgift för sina1993 betalade allatill den aprilgifter fram 1
sändningstid hos myndigheten, delsansökasändningar och utan att om

årturistradio. Under harbedriva s.k.närradioföreningarnatilläts att senare
anledning till den striktaretillämpningar. Enändrat dessadock myndigheten

närradio-funnit det undervarittillämpningen lagen har att attmanav
ofta före-registrerade, sändningstidereller ickeföreningarnas, registrerade

ocksåi några fall skapat deprogramverksamhet och dettavanligkommit att
undvika.lagstiftaren velatkonkurrenssituationer
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Kommitténs förslag

Begränsningen i närradioföreningamas sändningsrätt behållas.skall
Närradioförbundet har önskat förändring tillåter närradioförening-en som

bedriva vanliga sändningar och bl.a. anfört nuvarande regleratt ärattarna en
olämplig begränsning yttrandefriheten.av

förändring talarMot framhållits i tidigare utred-argumenten samma som
ningar och lagmotiv. förändradMed sändningsrätt riskerar närradioföre-en
ningarnas viktiga funktion representerande/verkställande gåattsom organ
förlorad. Denna funktion blir viktig vid den förändring för-sättetextra attav
dela sändningstider föreslår.kommittén Dessutom det redan i dagärsom
möjligt för de intressen inom närradioförening vill bedriva verkligen som
programverksamhet det vanlig tillståndshavare och under-göraatt genom en
lättas den utvidgning kretsen sändningsberättigadeän före-mer av av av som
slås.
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konsekvenserKostnader och7

uteslutande hänför-förslageteffektema är nästanstatsñnansiellaDe av
lokalradiotillstånden. Förslagetavgiftsnivå väljs förvilkenliga till som

kostnaderna förgällerneutralt vadeller i detneutralt närmaste myn-är
förlorarnärradioavgiftemaborttagandeGenom statendighetema. enav

dock förbundetavgiftenUttaget ärkronor.1-2 miljonerintäkt av
frånavgifterbortfalletfinansierasärkostnader. Ett sättmed höga att av

uppstår år 2001årligen, ärkronor80-90 miljoner attlokalradio, som
harradio. Förslagetkommersiellnationelltillstånd förupplåta 2-3då

medlem-regionalpolitik ellerförkonsekvenseringaellerobetydliga
i EU.skapet

Lokalradion7.1

Kostnader för staten

kost-innebärakommaförslagkommitténskansynpunktstatsñnansiell attUr
sändningstillstånd.förintäkterstatligaminskadetillhänförligafrämstnader,

avgiftsnivån.tillUtfallet knutetär
ochauktionsmodellenutvärdera över-ingåttuppdrag harkommitténsI att

varitharauktionsmodelleninvändningurvalsaltemativ. En attandra motväga
avgifter-de högaurvalskriterium ochavgiftsviljaenbartanvändandet somav

samtidigtstatliga intäkterna ärDemed reformen.syftenamotverkat storana
erhålla vidsvåraförväntasoch kanurvalsmetoden ettresultat attvaraett av

svårtdeti uppdragetmotsättning görinbyggdaurvalsförfarande. Dennaannat
skall resulterainteutredningsförslagkravetbeaktakommitténför att ettatt

anmärkasdärvidbörför Detintäkterminskadeellerkostnaderökade staten.i
intäk-statligasyftade tillinte uttalatordningennuvarande attden genereraatt

myndigheternasknapptminimiavgiften täckerlåganuvarandeDen enster.
ändåkommerfinansiera förslaget attlokalradion. Ett sättsärkostnader för att

redovisas.
20-kanochsändningsområdena blir färre störreutgångspunktenMed att

hasändningsområden kommerMånga attsändningsområden förväntas.25
ändå såhaområden kommernågratillståndshavare ettattminst tre men

tillstånd.tvålämnasbara kommerdetbefolkningsunderlag attbegränsat att
sändningstillstånd förväntas.kan60-talTotalt ett 137
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I dag den genomsnittliga avgiften för lokalradiotillståndär 1,5närmareett
miljoner kronor och intäkter 120 miljoner kronor årligen. Om da-statens ca

statliga intäkter 120 miljoner skall upprätthållas krävs i dengens om nya
ordningen avgifter i genomsnitt 2 miljoner. halveringEn avgifterna tillom av
i genomsnitt miljon1 kronor betyder intäkter halveras. Om avgif-att statens

blir så låga genomsnittet återfinns i intervallet 100 000-500 000terna att
kronor år kommer de statliga intäkterna reduceras till 10-30 miljonerattper
kronor.

Kommitténs uppfattning avgifterna högst skallär i genomsnittatt vara
500 00 dvs.kronor, tredjedel ivad de dag för inte avgiftsnivånär, atten av
skall syftetmotverka med förslaget. De statliga intäkterna skulle då bli kring
30 miljoner kronor.

nåLokalradion beräknas i dag 7 miljoner lyssnare. Täckningsgradenca
kan visserligen något,komma öka de ökade teknikkostnaderatt ärmen som
förbundna med högre täckningsgrad kan motverka utbyggnad, oavsetten om
sändningsrätter geografiskt täcker hela landet meddelas. Med före-densom

nivån förslagna avgifter/statliga intäkter och 60-tal tillstånd skulle kon-ett
taktkostnaden innevånare bli 4-5 kronor vid tillämpning den modellper av
för proportionell beräkning avgifter föreslås införd i 15 § lokalradio-av som
lagen. Avgifterna kommer variera mellan olika sändningsområden beroen-att
de befolkningsunderlag och tillstånd.antalet Exempelvis kommer den år-
liga avgiften Gotland bli 200 000-300 000 kronor med två tillståndatt
och i Stockholm bli 600 000-750 000 tillstånd.kronor med tio

Andra beräkningsgrunder för avgifter naturligtvis möjliga. sådanEnär är
den modell för tillståndanvänds det TV 4 AB innehar. Förmodligensom som

sådant beräkningsätt mindre lämpligtär det sig antalnär rörett ett stortom
tillstånd.

Förslaget ocksåkan orsaka kostnadsökning något ökadestaten en genom
myndighetskostnader, vidare under avsnitt 7.3.se

Kostnader tillståndshavareför

Under löpande tillståndsperiod uppkommer förmodligen i praktiken ökade
kostnader för de tillståndshavare i dag har låg andel reellsom en egen pro-
duktion och uppfyller kravet egenproduktion nattliga sändningar.genom

tillståndshavareFör övriga innebär kravet egenproduktion under dagtid
inga eller begränsade kostnader.

Fullt genomfört innebär förslaget sannolikt ökade kostnader för de till-
ståndshavare fortsätter verksamheten i den ordningen. Genomsom attnya
möjligheten till stordriftsfördelar central produktion och centraltgenom
ägande minskas olika tillståndsgivningen prioriterarsätt decen-samt att en

mångfacetteradtraliserad och verksamhet kommer kostnaderna generellt att
öka.138



Kostnader och konsekvenser

kostnadsökningar-måstesådan verksamhetförförutsättningFör att enge
denDelvis sker dettaintäktsmöjligheter.ökademedkompenseras genomna

emel-Intäktsmöjlighetema kommerannonsmarknaden.pågående tillväxten av
något färresändningsområden och sänd-också ökaslertid störregenom

kostnadssidanockså viss lättnadinnebärningstillstånd. avgifterSänkta en
etablera verksamhetenvillför de sökandesärskild vikt utan attär somavsom

tillstånd.hafttidigare

radiokommersielltillstånd nationellförFinansiering genom

lokala kommersiella radionavgifterna för denfinansiera de sänktaEtt sätt att
efter årtillstånd nationell kommersiell radionågot några förupplåta ellerär att

tillstånds-flera nationellaför ellerförtjänstmöjlighetemagoda2000. De en
ocksåfinns andraavgiftsvilja. Detrimligen högmedförhavare argumenten

tillstånd, vilket tidigare utvecklats inationellaupplåtelsertala förkan avsom
4.2.avsnitt

radion förtillväxtpotential begränsad eftersomAnnonsmarknadens är an-
till riksanonnse-reklamfonn. Möjlighetenkompletterandeärnonsörerna en

i Därför kan inte förvän-finns redan dag.annonsförsäljningsnätverkviaring
medföratillståndshavare skullenationellatillskott i formett pro-tas att enav

annonsering. Nationella till-rikstäckandevärdetportionell tillväxt avav
annonsmarknadens totalabegränsat ökaskulle troligen baraståndshavare

deldärför sannolikttillståndshavama skullenationella erövravärde. De en av
annonsförsäljningsnäten ochförmedlas viariksannonseringden som nu

tillståndshavama intäktsmöjligheter.lokaladereducera
tillståndnationellalämnandeförändringen skall finansierasOm avgenom

måste effekter beaktas.denna typ av
avgift,auktioner med minstafastställasAvgifterna skulle kunna genom

för 4 AB.används TVeller den modellanbud somgenom

Reklamskatt

bedömningarmåste in i deeventuell reklamskattEffekterna vägas somenav
frågan reklamskatt och det liggerråder emellertid iOsäkerhetgörs. utan-om

särskild utredningsådana överväganden. Enför kommitténs uppdrag göraatt
åri börjanpågår 1995:21 och betänkandeFIreklamskatt väntasett avom

1997.

Andra konsekvenser

små konsekvenser för regionalpolitik ellerhar inga eller mycketFörslaget
EU-anpassning. 139



176SOU 1996:

Regionalpolitiskt kan positiv effekt förväntas reglerna ef-attgenomen mer
radioverksamhet med eller programmässig anknytningfektivt främjar ägar-

regionen.till
tidigare för radioverksamhet. Möj-EG-rätten saknar nämntssom normer

egenskap varande tjänst kunna aktua-ligen skulle programverksamhetens av
förslaget skiljer sig därvidlag intede fyra frihetemalisera regleringen menav

innehåller inga diskriminerandefrån gällande lagstiftning och moment.nu
Ändringarna på medieområdet.medföra viss dynamik Konkurrensenkan

kommersiella radions sändningar och Sveriges Radio AB:s regio-mellan den
sändningsområdenanågon sammanfaller.kan i grad ökanala sändningar när

för närradio bedrivs meddet kommersiellaSamtidigt kan utrymmet som
Radio- och TV-verket haröka vissa platser.ortsinriktning komma attatt

så kan motverka närradiosändningardet sistnämndasärskilt bevaka att man
vinstintresse.drivna i enskilt

Närradion7.2

Kostnader för staten

minskar intäkter. svårt fast-borttagande avgifterna DetEtt ärstatens attav
intäkternaförhållande nollaltemativ eftersom kraftigti tillställa bortfallet ett

åren ireklamanvändningen närradion minskat.sjunkit under de närsenaste
därtill fortsätta. Om Stabilisering skulleMinskningen tycks ägaen rum nu-

intäktsbortfallnivå avgiftemas avskaffande resultera ivarande skulle ett
med myndighetens särskostnad förräkna2 miljoner kronor, attrunt av-av

sändningstider,300 000 kronor. Registrering allagiftshanteringen avca
Radio- och TV-verket sysselsatta med,fleramed vilket är utgörpersoner

i egentligaavgifter det sker dag. Denförutsättning för sättatt ta ut somen
därför högre. Om trenden med minskadekostnaden kan sägas änvara

låg.för avskaffa avgifterna blireklamintäkter fortsätter kan kostnadstatens att
nuvarande impopulära medUndanröjande den badwill det systemet an-av

från avgifter inneburit för myndigheten börbefrielsesökan noteras somom
vinst.en

tillståndshavamaMinskade kostnader för

Förslaget tillståndshavamaminskade kostnader för delinnebär en av genom
majoriteten tillståndshavamaavgifterna avskaffas och för attatt av genom
måste ansöka befrielse från avgiften.inte längre varje kvartaldessa om

nyordningen rörande fördelning sändningstider.gällerDetsamma av
tillståndshavarkretsvidgad och möjligheten förFörslaget samman-om

i närliggande kommuner i undantagsfall samverka kan medföraslutningar140 att



Kostnader konsekvenseroch

medverkande till-på flerkostnadernaspridningkostnaderlägre avengenom
ståndshavare.

Andra konsekvenser

nämnvärda konse-någraförslagetinnebärnärradionvad gällerhellerInte
regionaleffektpositiv ärEU-anpassning. Enellerregionalpolitikförkvenser

kanEventuelltlokalsamhället.iflertillgänglig förblirnärradion grupperatt
kost-fler platsermöjligaekonomisktblinärradiosändningar genomäven

tillståndshavare.flernadsspridning

Myndigheterna7.3

radio ochGranskningsnämnden förTV-verket ochRadio- ochKostnader för
TV

i arbetetförändringarvissaförslagetinnebärTV-verketochRadio-För
registreringochsändningstidernärradionförbeslutrutinmässigaAlla om

deblirår. KvarärendenflerasigDettafaller bort. rördessa tusen peromav
tillståndshavarepå grunderfordrasmyndighetsbeslut attdärtidsärenden av

ord-enklareupprätthållauppgiftenfördelningen attkan eninte samtenas om
arbets-minskaderapportering. Dennärradioföreningamaspåbyggdning

årsarbetskrafter.tvåmedminskningmängden bör motsvara en
denavskaffandetframför alltochnärradioavgiftemaBorttagandet avav

böravgifterbefrielseochberäkning motsvaraförordningen ennuvarande av
årsarbetskraft.medminskning en

handläggnings-flermedlokalradiontillståndsgivning ikomplexEn mer
inne-uppföljningformerolikatillståndsperiodlöpandeunderbeslut samt av

årsarbetskrafter.tvåtillmotsvarandearbetsuppgifterökadebär en
bespa-innebärakunnadelverketsskulle förändringarnaföreslagnaDe

årsarbetskrafter.tvåtillmotsvaranderingar en
förändringarnainnebäroch TVför radio attGranskningsnämndenFör

följasbehöverintensivtverksamhetlokalradiotillståndshavamas uppmer
två års-eventuelltellermotsvarandekostnadsökningorsakarvilket enen

regelnredanuppkommerökad tillsynbehovarbetskrafter. Ett omgenomav
verksamhe-särskilt för denframställtsdagsändningar egnasomprogramav

ten.
två myndigheternaför detotaltförslagetdettabetyderSammantaget att

med kunnatill ochpersonalkostnader ellergällervadneutraltskulle vara
kostnadmotsvarandeårsarbetskraftmedså fallibesparing, eninnebära enen

år.000 kronor000-400300 perom
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Till detta kommer dock kostnadema för den tillståndsnämnd skall ut-som
beslutsorgan igöra Radio- och TV-verket vid vissa lokalradiobeslut.

Kostnaderna för sådan nämnd uppskattas till 500 000-700 000 kronoren
det första året i femårsperiod och 200 000-300 000 kronor årligen deen
resterande åren.fyra Beräkningen bygger dels på jämförelse med kostna-en
derna för Granskningsnämndens för radio och TV nämndfunktion, dels på
utgångspunkten tillståndsgivningsåret blir särskiltatt arbetsintensivt medan de
påföljande åren bör bli allt mindre arbetstyngda för nämnden.

Sammanfattningsvis bör förslaget kunna genomföras ökade myndig-utan
hetskostnader totalt med viss reservation verketssett, närnndfunktionatten
kan kräva ytterligare medel med maximalt 250 000-350 000 kronor årligen

ingaom besparingar kan uppnås vad gäller personal totalt sett. Det bör note-
besparingarna hänförligaär tillatt närradion förmodligen uppkommerras som

tidigare fördyringama eftersomän dessa uppstår grund förändringar iav
lokalradiolagen huvudsakligen föreslås träda i kraft efter år 2000.som

Andra konsekvenser myndigheternaför

föreslagnaDen ordningen för tillståndsgivning förutsätter högre graden av
uppföljning tillståndshavamas programverksamhet. Samarbetet mellanav
tillståndsgivande och granskande myndighet måste därför utvecklas ytterli-
gare.
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övergångsregleringochIkraftträdande8

den oönskadebrytade reglerHuvuddelen attsom avserav
programnätverknationellaägarkoncentration ochutvecklingen mot

2001. Vidare auktionerförst den l januariinföraslokalradion kaninom
förlängning denförstförhindras,sändningstillstånd skall avgenomav

övergångsbestämmelse isärskildsedans.k. stopplagen och genom en
lokalradiolagen.

ikraft den ja-kunna träda 1närradio börförändringarAlla rörsom
Även möjligalokalradioförändringar bedömtsdenuari 1998. som

träda i kraft den ltillståndsperiod skulle kunnalöpanderedan under
uteslutas.vilandeförklaring kan emellertid inteettårigjanuari 1998. En

börTV-lagen ändringarnamed radio- ochharmoniserarFörslagen men
bibehållen lokalradiolag.vidarei tillsinföras en

genomföraskunnanärradion förändringarna tordeföreslagnaförDe ge-
vidförändringar träder ikraftsamtligapå enkeltoch sätt ettattettnast genom

Kvarstående obetaldaövergångsregler litettillfälle. Behovetoch äravsamma
sändningstillståndåterkallelseemellertid föranleda ävenkunnaavgifter bör av

3 § förstalagändringen 11 kap.avskaffatsavgifternaefter det att genom
1984:463förordningenoch TV-lagen ochpunkten, radio-stycket, tredje

gälla för sändningarnärradio skall fortsättaärendenavgifter i att somomom
ikraftträdandet.föreägt rum

föreslagna förändringarnakomplicerad. Delokalradion situationenFör är
tidpunktemas.k. stopplagen,frågeställningar rörande denradaktualiserar en

fråga samordningenövergångsregler. särskildEnändringar och ärolikaför
i kraft.justradio- och TV-lagmed den trättsom

föreslås ikraft förränkan trädamånga ändringar inteförhållandetDet att
den tekniskaminstosäkerhet. Intesekelskiftet medförefter attextra genomen

förutsättningarna förförändradessförinnan helt kan kommautvecklingen att
EG-di-tillkomsteneventuellamedieverksamhet Denljudradio- och avannan

osäkerhetsfaktor.områdetrektiv inom är annanen
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8.1 1995:1292 tillfälliga bestämmelser iLagen om
fråga tillstånd sända lokalradio den s.k.attom -
stopplagen

Bakgrund

1994 KonstitutionsutskottetI november begagnade sin initiativrätt och lade
förslag tillståndsgivningenfram till lag avbryta för lokalradion framatten om

utgången årtill 1995. Samtidigt föreslog utskottet denna utredningattav
skulle Avsikten med lagen förhindra fortsatt nätverksbildningoattvar

inom påoch ägarkoncentration lokalradion i avvaktan lagändring. Utskottet
konstaterade samtidigt det särskilda lagstiftningsförfarandet före-att som
skrivs i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen tillämpligt på lag-var
förslaget. Bestämmelsen innebär lagförslag förklaraskan vilande iatt ett

årminst visst lägsta antal riksdagsledamöter begär detta och för-ettett om
inte med röstmajoritetslaget kan fem sjättedelar de röstande.antas en om av

Eftersom Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemo-
kratema önskade vilandeförklaring kom lagförslaget och lagenatt antagasen

årutfärdas först drygt den december 1995.7 I samband där-att ett senare -
föreslog Konstitutionsutskottetmed förlängning lagen. Ett skälen fören av av

förlängningen tid för utredningen utföra sitt uppdrag ochatt attvar ge rege-
ringskansliet bereda förslag ändrad lagstiftning. Förslaget för-att ett om om
längning riksdagen och stopplagen kom utgångengälla tillantogs attav av

månad såledesjuni 1997. förhindrar upplåtelserLagen lokalradioüllståndav
fram till den 1 juli 1997.

Förslag

Kommittén tillståndsgivningvidare inte skall förränägaatt ett nyttanser rum
urvalsförfarande kan användas och regler kan införas. Detta kan emeller-nya
tid ske först tillståndsperiodnuvarande löper imf avsnitt 5.5.7.när ut

kvarstårDärmed tills vidare de principiella skäl anförts fortsatt till-motsom
ståndsgivning auktioner och stöds kommitténs kartläggning,genom som av
nämligen koncentrationen ägandet och de enskilda stationemas inför-att av
livande i centrala programnätverk kan förväntas fortsätta under gällande
regler. tillståndsgivning medför såledesFortsatt ingen eller marginellt vidgad
yttrandefrihet däremot risk för de nuvarande ägargruppemastor attmen en
stärker sin ställning och sina anspråk inför tillståndsperioder.kommande

upplåtelserVidare kan förhindras förlängning stopplagen.genom en av
Kommitténs uppfattning 12 kap. 3 § fjärde stycket regeringsformenär att

möjlighet till ytterligare förlängningar mellankommande vilandeför-utanger
klaring. det naturligtvis möjligtDäremot lagförslag ändringar iär att ett om
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Ikraftträdande övergångsregleringoch

skeddevilandeförklaraslokalradiolagen kan komma sättatt samma som
stopplagen.med

tillstånd kombineraauktionerförhindra ytterligare ärEtt sätt attatt av en
övergångsbestämmelse i lokalradiolagenmedförlängning stopplagen enav

år så vis stopplagenupplåtelser före 2001, gällervidareförhindrar attsom
övergångsbestämmelsen ilagförslaget givits ochinledande året efterdet attatt

ikraftträdandet stopplagen.lokalradiolagen vid ersätter

Genomförande8.2

Riksdagsbesluten

tillräcklig för medge riks-troligen interemissbehandlingefterTiden är ettatt
för-måste ytterligareDärför lagjuli 1997.dagsbeslut före l separat omen

Om vidare auktioner skallföre detta datum.stopplagenlängning antasav
förlängningenbeskrivits börpå närmareförhindras detkunna sätt varasom

ändringar kun-med samtligaår 1997 bör lagförslagår. Under höstentvå ett
samtliga för-lagändringar kan skefram.läggas De genast, t.ex.somnas

kraft den ja-kunna träda i lnärradion, bör därigenomvad gällerändringar
resulterar ivilandeförklaringnågon tid därefter. En1998 ellernuari ensom

inte uteslutas.lokalradioändringar kangällerettårig förskjutning vad

övergångsreglerIkraftträdande och

till nuvarandelegal och hänsynståndpunkter beträffandeKommitténs annan
för lokalradionmindre del detillståndshavare medför baraatt en avm.m.

ikraftlagändringarna kan trädaföreslagna genast.
avskaffande reglerske omedelbart gällerkanförändringarDe av omsom

tillstånd förändringar sändnings-ochauktionsförfarandet, förlängning avav
vilken tidockså regeln rörande underhör denområden. Till denna nyagrupp
kommerskall sändas. ändringarprogrammaterialet Dessadetdagen egnaav

tillståndshavarna.för nuvarandesåledes gälla deatt
januariskall träda i kraft den legentliga förändringarnadeHuvuddelen av

tillstånds-rörandeemellertid lagändringarfinns2001. dennaInom grupp
årfrån delenmåste myndighetens arbeteinverkagivningen senare avsom

tillståndsmyndighetenövergångsbestämmelsema bör därför intas2000. I att
tillståndsbeslut åtgärder förfår och vidtajanuari 2001 meddeladenföre l att

från detta datum.sändningsrättentillståndshavama skall kunna utöva
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Samordningen med radio- och TV-lagen8.3

Närradioregleringen finns sedan den december 1996 i denl radio- ochnya
förhållandeTV-lagen och ändringsförslagen givna i till denna lag.är

lokalradiolagregleringen lämnats utanförI radio- och TV-lagen har lagen i
utformadeavvaktan kommitténs förslag. Förslagen för harmoniseraär att

förslagen ändringarmed radio- och TV-lagen kommittén har lämnatmen som
i tilli lokalradiolagen och därmed lämnat inarbetandet radio- och TV-lagen en

tidpunkt. skäl till detta bl.a. införandet lokaradio-Ett är attsenare av
måsteinnebär hela radio- och TV-lagenregleringen i radio- och TV-lagen att

gås igenom för redaktionella och andra omarbetningar. Med osäkerheten om
år framåtdet slutliga utfallet delvis ligger flera i tiden detta arbetesom synes

anståkunna tills vidare. Till detta kommer avgiftslag skulle behövaatt en ny
föreslås eftersom avgifterna lämnats utanför radio- och TV-lagen, vilket är ett

frågorinrymmer mängd vid sidan kommitténs uppdrag.arbete som en av
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Författningskommentar9

ändringar i lokalradiolagen 1993: 1209.1 Förslaget till

§4

Radio-Tillståndsnämnden nämnd inom Radio- och TV-verket. och TV-är en
såledesbehåller enrådighetsverk. Tillståndsnämnden fattarfonnenverket som

delfrågori de angivna fallen. sammanhänger medbeslut enbart De som
avgifter vid tillståndsgivningsbeslutexempelvis fastställandedessa, ettav

ocksåinnefattas i nämndens beslutanderätt.
sammansättning har lagreglerats för uppfylla kravetTillståndsnämndens att

regeringenYGL, vilket särskilt behov eftersom3 kap. 5 §i är ärav
tillståndsgivningsbesluten.instans vad gäller Motsvarandeöverprövande

återfinns i kap.för Granskningsnämnden för radio och TV 7bestämmelse
RTL.3 § radio- och TV-lagen

Ändringama kraft januari 2001.skall träda i den l

5§

förhål-vissa principiella förändringar iformuleringama markerasMed de nya
Sändningsområdena skallnuvarande lagstiftning.lande till större.vara

tillståndsperiodensändningstillstånd under ochskall konstantAntalet vara
tillståndsperiodens utgångEfter kantill befollmingsunderlaget. anta-anpassat

sändningstillstånd områdei förändras.let ett
Ändringar-na kraft januari 2001.skall träda i den 1

8§

nuvarande tillståndsbeslutlagstöd för deBestämmelsens första stycke utgör
behållas i sin ursprungliga lydelse under helameddelade och börårsom

Ändringen femårigatillståndsperioden. till den lydelsen mednya
kraft januari 2001.tillståndperioder skall trädai 1

nuvarande andra skall upphöraFörlängningsrätten enligt det stycket att
januari 1998.gälla den 1
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9§

Nuvarande bestämmelser reglerar hanteringen förlängningsrätten vidsom av
förändringar sändningsrätten förlorar sin funktion möjligheten för-tillnärav
längning förändras. §Av detta skäl skall delar 9 första stycket, andraav
meningen andra och tredje stycket och hela 10 § upphöra frångällasamt att

januari 1998.den 1

I1§

årliga avgiften skall förutbestämdDen och i kungörelsen. Medvara anges or-
"tidigast" markeras dendet osäkerhet kan följa vid överklagandensom av

tillståndsbeslut.avvisnings- eller "sändningsområdets omfattning"I inne-
fattas såväl geografisk befolkningsmässig täckning.som

lokalradiotillståndEtt innebär rättighet bedriva gramverksamhet iatten pro
sändningsområde. Tillståndetvisst ingen garanti för sändningarnautgörett att

tekniskt förverkligas såkan sändningarna områdeexakt täcker det och be-att
folkningsunderlag rättigheten innefattar. sändningarnaHur tekniskt skallsom
genomföras Post- och Telestyrelsen med tillämpningavgörs ytterst av som av
lagen radiokommunikation har tillståndmeddela för användning ochattom
innehav radiosändare.av

Ändringen i kraft den januariskall träda l 2001.

12a§

Paragrafen beskriver uttömmande de rekvisit skall ligga till grund försom ur-
val i konkurrenssituation.en

Tidigare lokalradioverksamhet omständighet typiskt skallär setten som
beaktas fördel i konkurrenssituation. Avsikten med rekvisitet ärsom en en
emellertid också tillståndsmyndigheten möjlighet ställning till huratt att tage

föregåendeverksamheten bedrivits under tillståndsperiod. Tidigare verksam-
skall därför inte omständighethet automatiskt forsteg, vilketvara en som ger

markeras uttrycket "kan försteg".av ges
Bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2001. De nuvarande bestämmel-

auktioner i 12-14 §§, upphör dock gälla tidigare eftersomattserna om m.m.
ytterligare tillståndauktioner förhindras förlängning den s.k.av genom av
stopplagen och speciell bestämmelse i lokalradiolagen.en

Sarnordningsförfarandet i 12 § har eftersom det i praktikenutmönstrats
haft någon funktion. Någoninte samordning ansökningar har aldrig skett.av
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13a§

till-lämnatillståndsgivareregeringenkan§§ RTL1-53 kap.Enligt som
inom lo-tillståndet. Behovetin i attDessavillkor.vissaunderståndet tas av

till-befunnitsharlitet. Dettillstånden detta sätt ärindividualiserakalradion
följa denskyldighetgenerellintagai lagen att program-egnaräckligt att en

sanktione-Skyldighetenägarförhållanden. ärbibehållnaunderförklaringen
ochägarförhållandenuppgifterskall intastillståndsbeslut pro-Irad. om

gramförklaring.
programverksamhe-förändringarmedgivande kanmyndighetensEfter av

fårsådan förändringEnfå förekomma.ägarförhållandenaochinriktningtens
kombinationiellerdärefter,beslutsärskilti ensamtdå dokumenteras ett som

tillståndet.innehavgrund förbeslutet,ursprungliga utgördetmed av
januari 2001.kraft den liträdaskallBestämmelsen

15§

Kontaktkostnaden,avgifterna.beräknaförmetodenbestämmelsen attI anges
förordning, är avgö-bestämmastillståndsperiod kaninför engenomensom

lokalradioavgifter.intäkternastatligaderande för av
sändningsområdeti är4 kronor,Kontaktkostnaden ärräkneexempel:Ett

3bestämstillståndshavareoch antalet st.attbosatta000210 varapersoner
be-följandeår enligtdå 000 kronor280blirtillståndshavareAvgiften perper

000 kronor.2804 kronor110mmräkning: x
3

2001.januariden lkraftträda iskallBestämmelsen

18§

kvarstå undertillstånd skallöverlåtarättighettillståndshavaresNuvarande att
ikraft.regeln trädaskall denDäreftertillståndsperioden. nya

sändningstillståndet tillöverlåtaintestycketiförbudet förstaMed annanatt
tiålämpningsproblem.följakantillsändningsrättenupplåtaeller annan

myndigheterna harnärradion ochförgälltlängehar sedanregelMotsvarande
foregivandeunderibland doltsöverlåtelseregentligaerfarenhetendengjort att

för hurriktlinjerNågra generelladylikt.ochanlitasproduktionsbolagattav
sig i lagdock intekanrättstillämparenbehandlasskallproblemet vareges,av

frånhänt sigtillståndshavarenegentligadenFråganeller kommentar. om
möj-laggivnafrån till fall. Denfallbedömningfrågablirrättigheten om enen

förbetydelseavtalin olikabegärafrån tillståndshavaren29 §ligheten avatt
fri be-tämligenhjälp. Entillmyndighetenkani företagetinflytandet vara

nödvändig.normaltbliromständigheterolikautifrån antaldömning ett
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Med fonnuleringen i andra uttrycks inte någonstycket förändringatt är
tillåten Radio- och medgivandeTV-verkets och endast ändringarutan att som

begränsad omfattning kan tillåtas. Formuleringen "begränsad omfatt-är av
ning" har kvantitativ innebörd. förändringarBara begränsadären som av

tillåtas. fårstorlek kan En praxis utvecklas utifrånmyndigheten fak-detav
tiska behovet restriktivitetav

förändringar kräverDe myndighetens tredjegodkännande enligtsom
sådanaenbartstycket avgörande förändringar innebärär attsom program-

verksamheten får inriktning vad tillstånds-gäller enligtänen annan som
beslutet Andra förändringar råder tillståndshavaren själv över.

Någon begränsning finns inte för hur omfattande tillåtasändring kanen
vara.

Frågan restriktivetet i godkännande båda förändringar hartypenom av av
utvecklats i avsnitt 5.5.3.

21§

Ändringen föranledd överlåtelsemöjligheten avskaffas efterär den 1 ja-attav
nuari 2001.

22§

Preciseringen tillståndshavarenhänvisar sända det materialattsom som
framställts för den verksamheten under dagtid skall träda ikraft den 1egna
januari 1998. kravDe skall ställas för skallatt ettsom program anses som

fårframställt för den verksamheten Fråganutvecklas i praxis. har kom-egna
avsnitt 5.5.3.imenterats

andraOmforrnuleringen stycket harmonisering med 6 kap.utgörav en
§9 RTL och innefattar den sakliga ändringen myndigheten skall god-att

känna beteckningen.

28§

Återkallelseanledningarna i första stycket, 3-5,punkterna korresponderar
dels med skyldigheten bedriva verksamheten med iakttagandeatt av program-
förklaring och under oförändrade ägarförhållanden enligt 13 dels meda

förändringar vad gäller programverksamhetens inriktning ägarför-ochatt
hållandena skall godkännas Radio- och TV-verket enligt 18av

Ändringarna skall införas den januari år1 2001.
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29§

skalloch TV-verketdet Radio-utrycksomformuleringen ärMed att som
skall lämnas tillandelar eller avtalaktier ochuppgiftervilkaavgöra somom

företrädetillståndshavarna haftformulering harMed nuvarandeverket. attett
omfattatsfunnitsuppgifter eller avtalsådanaavgöra av upp-somom

giftsskyldigheten.
uppgiftskyldigheten iockså utvidgninginnebärOmformuleringen aven
TV-verkets behovRadio- ochför tillgodosesförhållande tidigaretill att av

allmänhet.ägarförhållandena iförändringarkunskap avom
Ändringen 2001.januariträda i kraft den lskall

29a§

ioch har kommenterats3 kap. 2 § RTLharmoniserar medBestämmelsen
2001.januarii kraft den 1skall trädaavsnitt 5.5.5. Den

30§

sanktioner förmedfört dubblalagändringenförbiseende i denEtt senaste som
ändringen.hargäller reklamförsummelser vad rättatsvissa genomm.m.

32§

i 5.5.5utvecklats avsnittsändningstillstånd skälgällerBeslutet somavom
avgift gällerSkyldighet betalakraft.vunnit lagaefter det beslutetförst attatt

medgeMöjlighetenbeslut föreligger.lagakraftvunnetfrån dagden att
under 36period kommenterasför vissfrån avgiftsskyldighetbefrielse

anger tillståndeti självaTV-verketRadio- ochnuvarande ordningendenI
från sändningar kanden dagavgiftsskyldigheten, löperdetta, och därmedatt

radiosända-användningbeslutTelestyrelsensenligt ochinledas Post- avom
beroendebehållas eftersom denkan inte ärordning ettDenna avre.

Ändringen skalldet överklagas.omedelbarttillståndsbeslut kan gälla även om
2001.kraft januariträda i den l

förfallnaskyldighet betalastycke hartredje räntaGenom attett nytt
under rubrik Auktionerframgår i avsnitt 2.1avgifter införts. Behovet räntaav

1998.kraft januariskall träda i den ländringoch avgifter. Denna

§33

Ändringen överlåtelsemöjligheten.borttagandetföranleddär avav
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36§

Ändringen innebär i sak ingen förändring vad i dag gäller.mot som
anståndUtrymmet för meddela blir möjligen något Konstruktionenstörre.att

med hänvisning till lagen 1984:151 punktskatter och prisreglerings-om
avgifter har övergivits mindre lämplig och med den skrivningersattssom

Radiolagsutredningen föreslagit i betänkandet "Ny lagstiftning för radiosom
SOU 1994:105.och TV"

Radio- och TV-verket har i praktisk tillämpning nedsatt eller medgivit
befrielse i antal fall där synnerliga skäl föreligga, bl.a. närett ansetts
tillståndshavare påbörjavarit förhindrad sändningarna omständigheteratt av

svåravarit förutse, hänsyn till militär verksamhet ochatt attsom som
naturvård förutgjort hinder tänkt mastplacering eller sändaranvändning.
Radio- bör i fortsättningenoch TV-verket i undantagsfall kunna justeraäven

påavgifterna skettsätt som
Ändringen i kraftskall träda den l januari 1998.

37§

utgårSista meningen resultat auktionsfonnen inte skall använ-ett attsom av
das.

39§

tillståndsbeslutenBestämmelsen i nuvarande 38 § normalt gällerattom ome-
avskaffas från januaridelbart den l 1998. ändring och ändringen iDenna

i39 § har kommenterats avsnitt 5.5.6.

Övergångsbestämmelsema

genomförandet förslagetRörande och förlängning stopplagen harav av m.m.
ingåendelämnats relativt kommentar i avsnitten 8.1 och 8.2.en

Vissa ändringar skall träda ikraft den januari 1998. ändringarl Dessa
kommer gälla för nuvarande tillståndshavare. tillståndsperiodEnäven att ny
börjar januari 2001. Andralöpa den l innebär förtydligande vadmeningen ett

tillståndsmyndighetens åtgärdergäller vidta de nödvändiga förrätt äratt som
frånsändningsrättema skall kunna gälla det datumet. Behovet sådanatt av en

ifrågasättas. Lagrådetbestämmelse kan i och för sig har i yttrande förklaratett
föreligga något hinder fördet inte kan myndighet före dess lagatt atten en

ikraft frågan tillstånd för bolag bedriva verksamhet enligtträtt pröva ett attom
lagen meddela tillstånd för frånoch verksamheten gälla och med ikraftträ-att
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Förfanningskommentar

tolkningsproblemundvika173.1983/84:30 Förprop. attdandedagen s.
med i lagen.finnasövergångsbestämmelsendockbör

TV-lagenochi radio-ändringartillFörslaget9.2

1996:844

4kap.2§

omformule-Med6.3.i avsnittÄndringen kommenteratsharstycketi första
inärradioprogramflertillmöjlighetenvidga ännågot ettdelsringen attavses

sändningstid kanbehovfaktisktendastdels betona attettkommun, attatten
kom-omständigheterDenärradioprogram.flerskäl för yttreän ettutgöra -

exemplifieratstidigareflerafolkmängd eller tätortermed somstormuner -
visserligenf1992/93:70 35 kanskäl prop.särskildainnebärakunna s.

skall detbeslutTV-verketsochRadio- ytterstledning förtill viss menvara
avgörande.sändningstidbehovetfaktiska varaav

sändningsutrymmefånärradionför störremöjlighetnågot ökadMed atten
formerolikaprioriteringsordning mellanfrågan denaktualiseras avom
radio- ochtill denförarbetetikommenteratsbl.a.sändningsrätter nyasom

förstadengällerOförändratf.1681995/96:60 attprop.TV-lagen s.
lokalradionsföretillgodosesböri kommunnärradioförsändningsrätten en

sånärradionför ärsändningsutrymmeytterligarebehovetOmbehov. av
inte dennabörTV-verketochRadio-bifallmotiverardetstarkt ettatt av

emellertidAvvägningen berorlokalradion.förstå tillbakssändningsrätt
ochinom Post-och liggertekniskavissa ärmånga faktorer, rentvarav

6.3 finnsochavsnitten 4.1ansvarsområde. ITelestyrelsens resonemang av
frågan.förbetydelse

6.3.avsnittÄndringen ihar kommenteratsandra stycketi

4kap.3§

frivilligasändningstiderfördelningmedordningen, genomDen avnya
6.2.i avsnittingående kommenteratsrelativtharöverenskommelser,

fördelningbeslutarmyndighetenbegäratillståndshavare kan avatt omEn
Även skälandratillståndshavare.ochdennemellansändningstidviss annan

fastställaskalltillståndshavarenbegäranmyndighetenförfinnaskan att av
till-störningarexempelvisfallet närkansändningstider. Detta av envara
till-mellansamarbetssvårigheterellerskersändningar närståndshavares

fördel-menligtinverkarsvårigheterdessaochföreliggerståndshavarna
konkurrerandefleradärdeovanligtintevilket är orterningsprocessen,

sänd-fastställakunnaTV-verket börochRadio-finns.närradioföreningar
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ningsschemat i dess helhet begäran därom finns och myndighetenom anser
det finns behov detta.att ett av

4kap.4§

Förändringarna rörande kyrkliga samfälligheter i punkten och föreningar3
bildade för sända närradio i 6punkten har kommenterats i avsnitt 6.1.att

9§0ch9kap. 10 kap. 9§

åläggasEn skyldighet skall tillståndshavama upplysa tillsynsmyndigheter-att
sina sändningstider vid vite. Bakgrundenäventyr har redovisats ina om av

avsnitt 6.2.

10 kap. 10 §

Bestämmelsen fanns ursprungligen i dåvarande närradiolagen och har
överförts till RTL. Den sakliga ändringen har föranletts Radio- och TV-attav
verket inte längre fattar beslut alla sändningstider. I praktiken harom
överträdelse beslut sändningstider bestått i tillståndshavare över-attav om
skridit sina sändningstider och därigenom inkräktat på eller omöjliggjort
andra tillståndshavares sändningar. För sådan försummelse i framtidenatt ett
skall kunna föranleda föreläggande måste Radio- och TV-verket först påett
begäran den förfördelade tillståndshavaren besluta sändningstider.av om

11 § tredjekap. 3 3 punkten

Se nedan under Övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelser

beslutDe sändningstider Radio- och TV-verket fattat enligt 4 kap.om som
3 § RTL skall gälla till dess de löper längst år, deut, ett oavsett att nya
reglerna träder ikraft. Därigenom erhålls mjuk övergång till den ord-en nya
ningen.

Eftersom tillståndshavarna redan i nuvarande kan begära dessasystern att
beslut ändras eller upphör kan praktiska problem under det första året upp-
komma oenighet uppstår mellan tillståndshavarna huruvida fördelningenom
skall vila myndighetens beslut till dess detta löper eller upphävas ochut er-

med den frivilligasättas ordningen. sådantI fall bör normalt myndig-nya
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relativtdock haskallTV-verketRadio- ochtills vidare.gällabeslut enhetens
lämpligapraktisktlösningarvälja ärövergångstidenunderfrihet somattstor

avgifterobetaldasändningstillstånd inteåterkallaMöjligheten er-omatt
övergångs-kvarfinnstredje punkten§31 kapenligt l enläggs som
betalningar.medeftersläpartillståndshavarevanligtbestämmelse. Det är att

såledesavskaffas kommeravgifternakraft ochiträderreglernadeNär nya
kvarstå.avgifterobetalda att
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riggebo Helena HöijochOla Karlsson, Birgit FAv

lokalradionOm

Inledning

mångfald yttrande-främja och1993 förlokalradion infördesprivataDen att
fristående från politisk styrningradioformSyftet skapafrihet. att avvar en

vitalisera ochmångfald aktörer möjlighetprograminnehåll och ut-attatt ge en
radion.veckla

Överlyssnarmässig succé.blivitharprivata lokalradionDen en
På vissapå lokalradio.dagligen privat ärlyssnar000 000 människor2 orter

Siffrornapå P3 P4.Pl, P2,lyssnandetlokalradiolyssnandet större än resp.
tilltalar ocherbjuda konceptlyckatslokalradionvisar den privataatt som

lockar lyssnarna.
privat reklam-införtide länder VästeuropaSverige är senastett somav

kronor och5-600 miljoneri dagradio. Branschenñnansierad omsätter ca
på många blivitLokalradion har vär-2 000sysselsätter ettorterpersoner.ca

och har därige-små medelstora företagen,ochreklammedium för dedefullt
medier.redan etableradevärdefull konkurrens tillbidragit tillnom

den pri-utvecklingenbeskrivningsåledes majoritetensVi delar inte avav
tidigtkommit alltförkommitténs arbetevilokalradion. Vidare attvata anser

privata lokal-verksamheten. Denutvärderingtotalkunnaför göraatt aven
fulltutvecklastid och inte kunnatmycket kortradion har funnits ut.

fr.o.m. år 2001regelverkformeradynamisk. AttBranschen mycketär ettnu
oklokt.förefallermediamiljöfor okänden

tveksamma grundlagens och Europa-vad gällerKommitténs förslag är
de realiserasriskerar deDärigenomrättighetsskydd.konventionens att om

skadestånd.juridiskalångdragna och dyrbarainförställa staten processer om
såväl från Europa-framstår för tveksammaKommitténs förslag oss som

yttrandefrihetssynpunkt.frånkonventions- som
godtyckefördessutomskönhetstävling skapars.k.Förslaget utrymmeom

Kommitténtillståndsnämnden lyssnarnaviktigare ändet blirdär övertygaatt
den privata lokalaoch dessutomstationer minskasföreslår antalet attatt ra-

mångfalden.minskarregional radio. Dettaförvandlas tilldion en
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är alltförDet tidigt utvärdera lokalradionatt nu

Den privata lokalradion bransch och innebar för Sverigeär sättett nytten ung
driva och finansiera radioverksamhet. Radiosändningama och lagregle-att

ringen lokalradion infördes 1993. Det tid för verksamhet finnatar attav en ny
sina former. tid arbetaDet reklammarknad och därmed ñnan-tar att upp en

ocksåsiering. tid finna format förDet lyssnare ochrätt annonsörer.tar att
Några tillståndshavare för fortfarande diskussioner med Gransknings-

för radionämnden och TV hur de skall utforma avtal mellan de i nätverketom
samverkande stationema vad gäller kombinationen samverkansavtal ochav
delägande. Tillämpningen dagens alltsåregelverk inte helt klar-är ännuav
lagd. Utvecklingen pekar ökad lokal i kanalerna.närvaromot en

stationerDet med hög lokal har höga och stigande lyss-är närvaro som
narsiffror. total utvärderingEn verksamheten därför inte menings-ärav nu
full.

Det är inte meningsfullt i dag skapa regler ska börjaatt som
gäHa 2001

dag förändringar medieområdet.I sker Den digitala tekniken inomstora
tillgångTV-området tillkommer antal tjänster inom televisionenatt ett stortge

trådsändoch den tekniken tele möjligheter bådetill utbudöppnarnya av nya
Äventrådsänd radio och den digitalaTV. tekniken inom etersänd TV ochav

radio medger antal kanaler och tjänster.ett stort nya
föreslårDe förändringar regelverket kommittén kommerstora attav som

först år 2001 i mediemiljö svårtvi i dag har uppskattaomsättas atten som
omfång och innehåll miljö medlen antal tillgängliga kanaler min-ett stortav.

för fördelningskar behovet frekvenser. Kommitténs majoritetsystemav av
redovisar själva i kap. 8 utvecklingen helt kan komma förändra förut-att att
sättningarna for ljudradio- och medieverksamhet.annan

framstårDet denna bakgrund klart olämpligt redan år 1996mot attsom nu
årskonstruera regelverk för 2001-2006 mediemiljö vi i dag inte kansom

överblicka. Mycket talar för dånuvarande mediekultur helt förändradäratt
med hänsyn till IT-utvecklingen.

Konflikter rättighetsskyddmed grundlagens

propositionen införande lokalradio justeringarI kan kommaattom av angavs
utgångske vid periodens efter utvärdering. ändringarDe iatt en som angavs

propositionen teknisk och handlar ändringar sänd-är närmast naturav om av
ningsområden.

tillståndstiden åtta år frånEnligt gällande lag den januari 1993,lärnu
tillståndshavarenår 2000. Om begär före tillståndsperio-dvs. till och med det158
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Äventillståndet sändnings-skall förlängas ytterligare period.dens slut en om
efter tillståndsperiodens tillståndet förlängasområdet förändrats slut skall om

fårframstår väsentligen detsamma 8 §. Radio- och TV-verketområdet som
förändrad indelningutgången varje period besluta sänd-vid om en avav

Tillståndshavaren förändring. Om såningsområdet. kan sig sker be-motsätta
sändningsområdet 9möjligheten för verket ändra §. Till-gränsas att

förlängning finns såledesståndshavarens till klart angiven i lag.rätt
föreslårFörändringar omfattningen kommittén saknar stödden som nuav

påpropositionen. inhandlat gällande tillstånd auktionden tidigare Dei som
i bestå.haft anledning räkna med regelverket allt väsentligt skullehar att att

Tillståndsinnehavarna haft skäl förvänta sig få behålla tillståndhar sinaatt att
kommittén föreslagna förändringarna såIS-årsperiod.under De ärav om-en

regeringsformen2 23 § införlivningen den europeiskafattande kap.att av
mänskliga rättigheternakonventionen skydd för de och de grundläggandeom

skulle såledestorde tillämplig. Förslagen de genomförsfrihetema vara om
förmentkomma strida grundlagen. Det allmänna intressetkunna att mot attav

grunder vilja reglera intepolitiskt ideologiska verksamhet skadaren som
samhällsordningen torde i detta fall detnågon eller lätt enskildastör väga mot

få tillstånd.behålla vissa grunder givetintresset att ett statenavav
lång-förslag därför, det genomförs, leda tillKommitténs kommer attom

föroch dyrbara juridiskadragna staten.processer

yttrandefrihetenKonflikter med

förslag begränsa tillstånd framstår vårKommitténs antalet enligtattom me-
ning högst tveksamt vid beaktande yttrandefrihetsgrundlagens 3 kap.som av

§ andra stycket, sammanslutningar skall ha möjlighet få2 att attsom anger
dentillstånd ljudradioprogram radio-sända i utsträckning tillgängligaatt som

medger vår kursivering.frekvenser
tryckfriheten i SverigeYttrandefriheten liksom grundas antagandeett

mångfalden och etableringsfrihet. rådabäst skyddas stärks skaDetattom av
frihet och distribuera mediaprodukter och deras ekono-prövastor att utge

bärklart. för dagens tekniska begränsningar förmiska Inom etermediaramen
det lyssnarna sina val vilka skaska haavgörvara som genom program som

distribueras i fårförutsättningar Det kan inte och inteatt etern. vara, vara po-
godtycke vilka begränsningarlitiskt grundat skaavgör görassom som av

Kommitténs tillståndradiosändningar. begränsa antaletattresonemang om
utifrån reklammarknaden såledesantagande vad kan bära byggerett om en

vår felaktig grund.enligt mening
Enligt det fram iförslag läggs betänkandet skall beslut sänd-ettsom om

ningstillstånd innehålla programförklaringden lämnats vid ansök-som
ningstillfället. Förändringar medför programverksamheten avvikerattsom
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medger det. OmRadio- och TV-verketfår skefrån programförklaringen om
återkallas.sändningstillståndettillstånd fårverketsändringar sker utan

tillståndtillåter lagstiftningyttrandefrihetsgrundlagenförGrunden att om
någotligger i behovetradioprogramsända sättvillkor föroch attatt av

föreslåsordningradiofrekvensema. Denanvändningenordna som nuav
följd detta behov. Viofrånkomligframstår emellertid inte attmenaravsom en

hållasin redaktionella verksamhetprogramföretag iforskyldighet attetten
verksamhetenprogramförklaring med risk förlämnadtill i förvägsig atten

från konstitutionellfrångås diskutabelförklaringenupphöra ärtvingas om
Radio- och TV-verketförstärksVår tveksamhet rättensynpunkt attatt gesav

ändringar prograrnverksamheten.godkännatillståndsperiodlöpandeunder
YGL,bestämmelser i nämli-blickpunkten vissaihär kommer ärVad som

3 § första stycketsjälvständighet och 1 kap.redaktionell§3 kap. 5 omgen
möjligheter tillordningen kanföreslagnafrån Denfrihet engecensur.om

god regel i tvek-i ljudradio. Envad ärobehörig styrning attyttrassomav
påstås leda till begränsningarlösningar kanväljafall inte avsomsamma

allvarlig brist be-rättigheter. Detmedborgerligagrundlagsskyddade är atten
förenas med grundernahur förslaget kantänkandet inte övervägernärmare

yttrandefriheten.konstitutionella skydd förvårtfor
Även 10Europakonventionens artikelöverensstämmelse medförslagets

borde ha analyserats.

godtyckeär stelbent och skaparföreslagnaDet systemet

skönhetstävlingen,den s.k.urvalssystemet,kommittén föreslagnaDet av
förespråka utvecklingtycksgodtycke. Kommitténomfattandemedför ett en

tillståndsnämnden lyssnarna. Dettillfredsställa ändet blir viktigaredär att
och kommer hämmakonserverandeföreslagna är programut-attsystemet

alla förändringarmediatrender, eftersomanpassning tillveckling och nya
sådan ordningoch TV-verket. Enmåste Radio-godkännasenligt förslaget av

uppgiftbyråkratisk kontrollapparat medomfattandeocksåinnebär attatt en
måstemedförurvalssystemet byggasreglerefterlevnaden degranska somav

upp.
tillstånd kommande fyraunder dehindrarStopplagen att nya gessom

utgången år 2000tillstånden vidförlängningenåren, upphävandet avavav
tillståndsperioders längd kommer hämmaframtidabegränsningenoch attav

mångmiljonbelopp i verk-vill investerautvecklingen branschen. Vem enav
osäkerhetpräglasframtid enbartsamhet avvars

godtycke ochstelbenthet, osäkerhet,leder tillföreslagnaDet systemet
dynamik.kräver flexibilitet ochbyråkrati, framtiden i ställetnär
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Reservation

Minskade intäkter för staten

Kommitténs förslag leder till minskade statsinkomster med 80-90 miljoner
år. inte rimligt så lättvindigtDet sigär med statsinkomstergöraattper av som

fråntill skillnad alla andra inkomster betalas frivilligt.nästan Kommitté-
krav budgetmässigtdirektivets neutrala förslag har inte heller uppfyllts.

Vårt förslag Släpp radion fri-

Stopplagen hindrar fördelningen tillstånd bör omedelbart upphä-som av nya
tillståndentill förlängning behållasRätten skall liksom auktionsför-vas. av

farandet. Vi avvisar förslagalla leder till godtycke, byråkrati, stelbenthetsom
inskränkningar i yttrandefriheten.och Vi avvisar därför kommitténs förslag i

delar.dessa
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Reservation

FriggeboOla Karlsson och BirgitAv

Lokalradion

årpågående 2001 intefram till börperiodFörändringar under
genomföras

igenom Förändringar under löpandegrunder drivatveksamma legalaAtt nu
skadestånd.till dyrbara juridiskaperiod riskerar ledaatt staten processer om

förförändra reglernadet finns legalttveksamt närDet är utrymme attom
särskilt förframställts denlokala materialet, dvs. detunder dygnet det som
på tillistället läggasska sändas. Kraften börverksamheten, att attseegna

efterlevs.regelverk kontrolleras ochdagens
utifrån givet regel-sändningstillstånd auktionGällande har inropats ett

framstår bådefrån efterhand förändra regelverketverk. Att sida istatens som
moraliskt tveksamt.legalt och
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Reservation

Ola KarLssonAv

Om lokalradion

är lyssnarna utvärderaDet ska den privata lokalradionsom

mångfaldenprivata lokalradion har ökatDen och vidgat yttrandefriheten i
Sverige. Sedan 1993 den privata lokalradion tillkom har 85 lokalradio-när
stationer och berikar etennedia. sänder frånDe allt renodladstartats nu

hit-låtamaklassisk musik till de till lyssnarnas glädje. Det lyss-ärsenaste
friasina val mellan olika stationers fomiat och konceptsomnarna genom som

innehålletska och därmed utvärdera, den privataavgöra lokalradion.
Genom de lyssnarsiffror den lokala radion har, visar den med eftertrycksom

reformen med privat radio blivithar succé. 2 miljoner lyssnare kan inteatt en
ha fel.

privata lokalradionDen viktig del i utvecklingen mediaområdeLinomär en
tråd-både och bådeInom etersänd media har antalet kanaler och tjänster ut-

kraftigt de åren.vecklats tekniskaDen utvecklingen möjliggörsenaste som
fler tjänster de kommande åren liksom den framväxandeännu upplevelse-

industrin hämmas den regleringar kommittén föreslår. I ställettypav av som
bör utvecklingen främjas och stimuleras.

KulturdepartementetDet beställt och kommittén levererar innebär stegsom
tillbaka till och politiker kontrollerad radio. Att regeringenstatenen av en av
tillsatt nämnd förhand skall vilka programkoncept fåskaavgöra sän-som
das, och sedan förhandsgranska eventuella förändringar i dessa koncept

yttrandefrihetsgrundlagensliggeri utmärker måsteoch avvisas. Vad be-som
mediaområdethövs inom fler självständiga i radion, inte färre.är Detröster är

frihet inte ökade bindningar, krävs. Det mindrestörre ärgentemot staten, som
politisk styrning, inte lyssnarvänlig radio.mer, som ger en

Radio och TV ska fria och oberoende och lyda under regler mot-vara som
tryckfrihetslagstiftningen. Etableringsfrihet råda.ska Vid brist på fre-svarar

kvenser för radion ska auktionsförfarande där intressentema samtidigt ochett
i auktion kan anbud. Eventuell licens- eller skatteñnansieradöppen verk-ge
samhet ska tillskott och komplement till de publikenett ettvara program som
ändå Resursema bör koncentreras till det det unikamöter. i uppdra-som ger

Statligt styrd radio ska inte tilldelas kanalutrymme eller förfoga överget. ett
ekonomiska dominerande ställning. Det snedvrider förut-resurser som ger en
sättningarna för nyhetsförmedling, opinionsbildning och konkurrens från
fristående alternativ.
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förlokalradion bör avvisas. I stället kommitténsKommitténs förslag för
frekvenser fördelastillkommande lokalastopplagen avvecklas ochförslag bör

auktionsförfarandet. politiska inflytandettidigare Deti enlighet med det över
P2. P3 bör säljaspublic service-kanalema P1begränsas tillradion ska samt

P4-stationema bör säljas förrikskanal medanreklamñnansieradut varsom
konkurrensen och etable-mångfalden aktörer. Därmed blirsig for ökaatt av

för riks-område Tillkommanderadionsringsfriheten inom större. utrymme
reklamñnansierade kommersiella stationer.erbjudas förkanaler skatäckande

mångfaldmöjligheter för tillkom-förändringartekniskaDe öppnar ensom
mediaområdet syfte yttrandefrihetbör bejakas i stärkainommande tjänster att

mångfald.och
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Särskilt yttrande
FriggeboAv Birgit

Om riksradiokanaler

Kommittén har endast haft den privata lokalradions framtid.pröva Det haratt
varit brist i arbetet direktiven inte för andra alternativ. Jagatt utrymmeen gav

allt tillgängligt frekvenser enligt yttrandefrihetsgrund-att utrymmeanser
lagens bestämmelser bör släppas. Kommittén borde haft möjlighet prövaatt
frisläppandet ytterligare några rikskanaler, antingen kommersiella ellerav rent
med uppdrag innehållsmässigt konkurrera med framför allt Sverigesatt
Radios Pl.
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Särskilt yttrande
IngridAv Helena Höij och Petersson

så kallade riksförbudetDet gäller för närradionsom

Närradion till främst för de lokala ideella föreningarnaär möjlighetatt ge att
sända radio, har naturligtvis utvecklats under den tid den funnits på för-men
sök sedan 1979 och sedan 1986. Det finns därför skälpermanent att nu an-

vissa de regler gäller for närradion, till exempel det gällernärpassa av som
tillståndshavarkrets, antal sändningsmöjligheter sändnings-ort samt etten
områdes storlek. sådana förändringarFörslag till motiveras och läggs också
fram i detta betänkande.

vårEn regel, enligt ocksåmening borde fåkunna mindreannan som en
restriktiv tillämpning, sådet kallade riksförbudet. Förbudetär innebär att en
förening inte, i fårenstaka fall, sända material inteän har fram-annat som
ställts särskilt för den verksamheten. Under den hearing utred-egna som
ningen anordnade det gäller närradion fådet försvaradenär förbudet,var som

ville de flesta förändring.tvärtom se en
Vi förbudet hindrar lokalt och regionalt samarbete. Föreningarattmenar

sänder närradio inom region intressemed samarbeta och utbytaattsom en av
frågorprogrammaterial i vissa bör kunna detta. kan ocksåDetgöra gälla

sändningar från föreläsningar vid högskoleort eller konferenscenter, ien som
viss utsträckning sprids till andra närradiostationer samsändning ellergenom
kopiering och reprissändningar.

Vi vidare förbudet också hindrar föreningar där lokal anknytningattmenar
inte det primära, det kultur eller intresseär denär utgörutan snarare som ge-

grunden där närradion ändå den lämpligaste radiofonnen,ärmensamma men
utbyta grammaterial. Detta kan till språkligaexempel gälla minoriteteratt pro

eller kyrkor och samfund.
Kommittén föreslår idet vissa fall skall möjligt för närradio-att vara en

fåstation sändningsområde.utökat Därmed finner vi det logisktatt ett att
kommittén skulle kunna för möjligheten i vissa fåäven öppna fall sändaatt

återsändaeller inte producerats enbart för den stationen.program som egna
Med ökad sändningstid skulle stationer i dag inte själv förmår produ-en som

några få timmar, lättare få genomslag och locka tillän sig lyssnare.cera mer
Naturligtvis bör huvudelen det sänds fortsättningsvisävenav som vara

producerat för den verksamheten. Utbyte material bör tillåtasbara iegna av
begränsad omfattning, dock med viss regelbundenhet eller systematik.men

kunnaFörändrade regler skulle maximal andel totalt sänd tidange en av som
får bestå material inte producerats endast for den verksamheten.av som egna 169
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kommersialiseringökad ochutvecklingrisken forVi bedömer motatt en
för-huvudargumentenframförtsnätverkssändningar motett ensom avsom

tillståndshavare sänderbegränsad. Allt förreriksförbudet,ändring är re-av
reklamfmansierade. Reglerna kring reklam ochfärre timmaroch alltklam är

föreslår, så restrik-kommitténförändringardesponsring är, trots passsom
vi anför, intei enlighet med vadriksförbudetuppmjukningtiva att aven

grundtanke.med närradionsoförenligtborde vara
finnsför försöksverksamhettillåta samsändning inomGenom att ramen en

skulle bli följ-tillståndet oönskad utvecklingtillbakamöjlighet draatt om en
såsponsring skulle i fallreklam ochvad gällerrestriktionerden. Ytterligare

reklam/sponsringtotalförbud fördock inteVi ärkunna övervägas. att etttror
samsändning.till begränsadmöjighetkonsekvensnödvändig attav geen

eftersombyråkrati/kontrollapparatnågon ökadinnebärabör inteDetta
ändå skallreprisering angessamsändning,sändningstider därlistor över ev.

ochGranskningsnämnden för radio TV,tillskickas inoch kunnaupprättas
så begär.dennanär

fråganutredningen inte velatvår mening syndenligt prövaDet är att om en
tillämpning riksförbudet.restriktivmindre av
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Dir.närradioLokal- och
1995: 123

1995septemberden 28regeringssarnmanträdeBeslut vid

Sammanfattning uppdragetav

ljudradio-för lokalaändrade reglerförslagframskall läggakommittéEn om
förverkliga demöjligheternaförbättraskallreglernasändningar. De attnya

mångfald och lokalafråga lokalradionsiintentionernaursprungliga om
livskraftig radiotillnärradion utvecklasmöjliggöraförankring attsamt en

förankring.demokratiskanknytning ochlokalmed

tillfredsställandelokalradio inteReglerna privatför

april 1993 prop.i kraft den 1lokalradio träddeprivatLagstiftningen om
innebarl992/93:168. Reglerna1992/93:KUl5, rskr.1992/93:70, bet. att en

få sända lokalradio krävsinfördes. Förlokalradioreklamñnansierad attny
åtta år och löperTillståndsperiodenTV-verket.och ärtillstånd Radio- utav

periodfå tillstånd för ytterligareMöjlighet2000.december31den att en
koncessions-storleken deauktionvidTillståndenfinns. anger avsomenges

betalas tillskallavgifter staten.som
35 olikafördeladesändningstillstånd och demeddelats ärHittills har 81

tillståndshavamade nuvarandeSammanlagt betalarsändningsområden. ca
avgifter.årligen imiljoner kronor100

beteckningsärskildskall hasändningartillståndshavaresVarje somen
skall minsttillståndshavares sändningar. Därutöverfrån andraskiljer dem en

särskilt förframställtsbeståprogrammaterialettredjedel program somavav
verksamheten.den egna

produktion ochfrämja lokallokalradiolagstiftningenReglerna i attavser
existeranderedanlokal dominansochkedjebildningarmotverka av

privataifrågasätts eftersom denhar dockeffektivitetReglernasmedieföretag.
fåtal företagsgrupperkontrollerasövervägande deltilllokalradion i dag ettav

massmedieforetag.existerandetill andraanknytningflera fallmed i
12 oktoberi avgörande denoch TV harför radioGranskningsnämnden ett

programinne-uppfylla kravettillståndshavare kan1994 funnit egetatt omen
SB 104/94.automatisk CD-växlarefrånnattetid sändahåll att engenom
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Riksdagen utredningönskar lokalradionom

Konstitutionsutskottet begagnade i november 1994 sin initiativrätt och lade
fram förslag till lag skulle innebära utgångendet till år 1995 inteatten som av

tillståndskulle beviljas sända lokalradio. Enligt utskottet det viktigtattnya var
fortsatt ägarkoncentration kunde hejdas och de ursprungliga intentio-att att

frågai mångfald och lokal förankring bättre kunde tillnerna tasom vara.
föreslogUtskottet vidare riksdagen skulle tillkännagivandegöraatt ett attom

utredning skulle tillsättas med uppgift lokalradiofrågoma.över Iatten ut-se
skottets betänkande exempel på åtgärdertänkbara för den målsättningattges

i propositionen privat lokalradio skall kunna förverkligas.som anges om
Riksdagen beslutade sin mening regeringen till känna vad konsti-att som ge
tutionsutskottet anfört utredning lokalradion bet. 1994/95:KU25,om en om
rskr. 1994/95:26. Lagförslaget förklarades vilande med stöd 2 kap. 12 §av
regeringsfortnen. Det kan till förnyad behandling tidigast i novembertas upp
1995.

Närradio skall föreningsradio reklamradiointevara -

Försöksverksamhet med årnärradio startade 1979 och verksamheten per-
manentades den 1januari 1986. Lagstiftarens intentioner för närradion attvar
den skulle fungera språkrör för de lokala ideella föreningarna. Enettsom
sändningsmöjlighet skall finnas i varje kommun föreningslivet önskarom
detta. sambandI med reglerna lokalradio trädde i kraft förändradesatt om
reglerna för närradio. sammanslutningar med tillstånd sända närradio fickatt

sända reklam och sponsraderätt i villkoratt stort settprogram samma som
tillståndshavama för lokalradion har. Närradioföreningar, dvs. sammanslut-
ningar flera tillståndshavare för närradioändamål, fick emel-av gemensamma
lertid inte sända reklam.rätt att

dåvarandeDen regeringen uppdrog den 24 augusti 1994 Radio- och TV-
verket kartlägga närradions kommersialisering. Enligt den promemoriaatt

fogades till regeringsbeslutet bakgrunden närradion användes förattsom var
kommersiella sändningar och föreningsradion hade tillbaka påträngtsatt
många håll.

Radio- och TV-verket redovisade uppdraget den 13 januari 1995. Verkets
slutsats något hälften sändningsmöjlighetemaän för närradioattvar mer av
användes för föreningsradio, cirka 30 för kombinerad underhåll-procent en
nings-, lokal- och föreningsradio drygtoch 15 huvudsakligen förprocent
sändningar inriktas enskilt vinstintresse.som
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Bilaga I

påtalade hanteringenVerket ärenden sändningstider och avgifts-att av om
mycket resurskrävande. föreslogbefrielse Verket reglerna för närradionär att

sändningsrättenreformeras skall kunna till sammanslutningattgenom ges en
radiosändningar.bildats just för bedriva lokala Verket föreslog vidareattsom

inte skall få förekomma i närradion och några avgifter förreklamatt att att
sända närradio inte skall tas ut.

Uppdraget

riksdagens beslut bet. 1994/95:KU25,Bl.a. bakgrund rskr.mot av
föreslål994/95:26 tillkallar regeringen kommitté med uppgift ändradeatten

ljudradiosändningar.regler för lokala
fråga lokalradion skall ändringarna bidra till de ursprungliga in-I attom

mångfald lokal förankring hartentionerna avseende och förutsättningarstörre
förverkligas.att

skall inleda sitt arbete med den konstitutionsut-Kommittén göraatt av
förhållandena.kartläggningen Kommittén skall såledesskottet förordade av
privata lokalradion inklusive tillstånds-först utvärdera erfarenheterna denav

auktionsförfarande.givningen genom
Omfattningen den lokalt förankrade självständiga programverksamhetenav

innehålletliksom förekomsten sändningar därskall undersökas, det lokalaav
obetydligt eller helt saknas.är

tillståndsgivareKopplingama mellan nätverksföretag och lokala skall
också från tillståndshavarekartläggas, varvid synpunkter och andra berörda

hämtas in. Radio- och TV-verket har gjort undersökning i dettabör en av-
utgångspunktseende, vilken kommittén bör kunna använda för sitt arbe-som

te.
frånKommittén skall också inhämta erfarenheter andra länder och analy-

dessa.sera
utgångspunktMed kartläggningen skall kommitténresultatet läggasomav

regler för lokalradion.fram förslag ändradeom
auktionssystemetKommittén skall undersöka kan medersättas ettom

i de fall finns flera sökande till sändningstillstånd.urvalssystem detannat ett
möjlighet skulle kunna urvalet efter sökandens ambitionerEn göraattvara

fråga förmågai lokalt förankrade och uppfylla ambitionernaattom program
såväl ekonomiskt i övrigt. Kommittén skall bakgrund demot ut-som av-

gårländska erfarenheterna i detta avseende det finnaatt ett systemse om-
uppfyller svenska krav öppenhet, likabehandling och redaktionell fri-som
Frågan valet mellan likvärdiga sökande och kontroll åtagandenhet. attavom

uppfyllts kräver särskilda överväganden.
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Även sändningstillstånd skallmöjligheterandra fördela övervägas.att
ägarsamband föreslåockså reglerna ochKommittén skall över omse

från skaffa flera tillståndeffektivt förhindrar bulvanerregler sätt attettsom
måste givetvis eftersträvas regel-bilda nätverk. Samtidigtmed syfte attatt

svårkontrollerat.krångligt ellerinte blir alltförsystemet
också programinnehållet kanreglernaKommittén skall överväga om om

på programinne-ställa högre kravmöjlighet kanförändras. En egetattvara
så-minst tredjedel sändningstiden varje dygnhåll. gäller underI dag att en av

för denskall sändas framställts särskiltdana egna program-somprogram
kommittén skall dennaverksamheten. förändringEn överväga ärsom an-om

också föreslå kriterier förhöjas. skall skalldel kan Den att ett program anses
verksamheten.för denframställt egna

det skall krävas lokala nyheter eller andramöjlighetEn är attatt pro-annan
Ävensändningsområdetanknytning till det skall sändas.har egnagram som

särskilda överväganden vad gäller tillsynen.sådana regler kräver
också diskuteras det skall möjligt förfråga börEn är statenom varasom

direkta bidrag ellerstödja ambitiös programverksamhetaktivtatt genom
såkoncessionsavgifter. i fall skapa regelsys-sänkta Det nödvändigtär ettatt

för godtycke subjektivitet. Om kommittén iochinte utrymmetem gersom
måsteförslag medför ökade kostnader den givetvisdetta avseende lägger som

fråga åtaganden.generellt gäller i statligabeakta vad som om nya
närradion kommittén framfråga skall lägga förslag innebärI attsomom

hittills kan bli livskraftig radio med lokalnärradion bättre sätt änett en an-
demokratisk förankring. Föreningslivets intressen skall tillknytning och tas
sådan form verksamheten har möjlighet fortleva i konkur-i att attvara men en

effektivtradiofonner. angeläget finna enkelt ochmed andra Det är att ettrens
sändningstider förförfarande för fastställa närradions ochadministrativt attatt

behandla avgiftsärenden.
för övervägandena i denna del skall kommittén beaktaSom underlagett

närradions kommersialisering ochTV-verketsRadio- och rapport re-om
missyttrandena över rapporten.

frågan omfattning ändradeKommittén skall särskilt behandla i vilkenom
närradiotillstånd.befintliga lokal- och Om reglerregler kan tillämpas redan

tillstånd måsteföreslås påverka nuvarande analys vilkakan görasen avsom
tillståndshavarna.medför för de nuvarande Nödvändigakonsekvenser dessa

övergångsregler föreslås.skall
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uppdragetRedovisning av

ochkommittéersamtligadirektiv tillregeringensgällerutredningsarbetetFör
konsekvenserregionalpolitiskaredovisningangåendeutredaresärskilda av

1994:23 ochåtaganden dir.offentliga att1992:50, pröva omdir. attom
lämnasFörslag124.1994:dir.könenmellanjämställdheten avbeakta som

statsñnansielltochsamhällsekonomisktbelysasskallkommittén även ettur
forinkomsterminskadeellerutgifterökadetilllederFörslagperspektiv. som

finansierings-andraelleromprioriteringartillförslagåtföljasskallstaten av
vägar.

1996.oktoberldenredovisasskalluppdragKommitténs senast

Kulturdepartementet
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Förteckning lokalradions tillståndshavareöver

den juni 19961per

Namn Stationsbeteckning Frekvens SändmomrNätverk
104,3 Megapol 104,3 StockholmMegapolRadio Gyllenkamme

AB led:Delägare i % i flera
16,6TorstenLarsson
16,6LennartWiklund
16,8Jonas Hedenbergvon

InternationalAB 25,0Semic
Filmindustri 25,0SvenskAB

Stockholm107,1 MegapolVinylRadioSRF Radio AB
% i flera led:iDelägare

RadioprogramföretagetMegapol 45AB
45ABExpressen
10FörvaltningABSRF

Megapol EskilstunaMegapol 107,3107,3Radio National D
022 AB i % i flera led:Delägare

48.8ExaktABRadio
NationalAB 45,0SRFRadio

Eskilstuna-Kuriren 6,2

Aggav:
delar.Wiklund till likaHedenberg,Torsten ochLennartJonas Larssonvon

RadioprogramforetagetMegapolAB
LinköpingMegapol106,9 Megapol 106,9Bondec AB

% flera led:Delägare i i
16,6LarssonTorsten
16,6WiklundLennart
16,8HedenbergJonasvon
25,0SemicInternationalAB

Filmindustri 25,0AB Svensk

Östersjöns Gotland106, Megapol106,1 l
Reklamradio AB i % i flera led:Delägare

Gotland/LO-distriktet 20ABF
GotlandsTidningarAB 20
RadioprogramföretagetMegapolAB 40

Arbetsgruppenför PrivatLokalradio 5JanSahlberg
BergwallHans APG 15

Gemensamt Fp, SochC -partiernaav
Megapol Lund106,1 Megapol 106,1Big Radio AB

i % i flera led:Delägare
20Radio ABDrum

RadioprogramföretagetMegapolAB 50
30RadioExaktAB

Ags av;
FilmindustriAB Svensk

till lika delar.Hedenberg, ochLennartWiklundJonas TorstenLarssonvon
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SändmomrFrekvens NätverkStationsbeteckningNamn
GöteborgMegapol107,8107,8 MegapolRadio National

Malmö AB led:i % fleraiDelägare
50ExaktRadio AB
50AB"RadioNationalSRF

.. v
Wiklund till lika delar.ochLennartHedenberg,TorstenLarssonJonasvon

MegapolAB.Radioprogramforetaget
BohuslänNorraMegapol104,2Megapol104,2Bohus Radio AB

% i flera led:Delägare i
25FilmindustriSvenskAB
17LarssonTorsten
17WiklundLennart
25InternationalABSEMIC
16HedenbergJonasvon

SkövdeMegapol106,4Megapol106,4Radio Drift AB
% i flera led:iDelägare

16,6LarssonTorsten
16,6WiklundLennart
16,8HedenbergJonasvon
25,0InternationalABSEMIC
25,0FilmindustriSvenskAB

ÖrebroMegapol104,7Megapol104,7Leijbomal AB
% flera led:i iDelägare

16,6LarssonTorsten
16,6WiklundLennart
16,8HedenbergJonasvon
25,0InternationalABSemic
25,0FilmindustriSvenskAB

VästeråsMegapol106,9Megapol106,9ABRadio Katapuls
led:% i lleraDelägare i

16,6LarssonTorsten
16.6WiklundLennart
16.8HedenbergJonasvon
25,0InternationalABSemic
25.0FilmindustriSvenskAB

Falun/BorlängeMegapol105,5105,5 MegapolDrum ABRadio
led:% i fleraiDelägare

33HedenbergJonasvon
34LarssonTorsten
33WiklundLennart

Mora/SälenMegapol106,8/105,5106,8/105,5Radio ABSiljan
led:% i fleraiDelägare

51GustavssonLars
49Media ABVLT
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Namn Stationsbeteckning Frekvens Nätverk Sändmomr
NRJ/Energy 105,1 105,1RBS Broadcasting NRJ Stockholm

A B Delägare %i i flera led:
NRJ S.A. 100

fransktBörsnoterat aktiebolag.

NRJ/Energy 106,2 106,2 NRJ UmeåRonny Nyman
i %Delägare i flera led:

NRJ/Energy 106,7 106,7 SkellefteåNRJRBSK Broadcasting
A B Delägare i % i flera led:

BroadcasüngRBS AB 40
SociétéLuxembourgeoisedeParticipations
danslesMedia SLPM 40
SEPRadioDiffusion 20

..u v.
NRJ S.A. 100%-

LuleåNRJ/Energy 106,3 106,3 NRJRBBD Broadcasting
A B %Delägare i i Hera led:

RBSBroadcastingAB 40
SociétéLuxembourgeoisedeParticipations
danslesMediaSLPM 40
SEPRadioDiffusion 20

ägsav.
NRJ S.A. 100%-

NRJ/Energy 105,3 105,3 NRJ UppsalaRBU Broadcasting
A B Delägare i % i flera led:

RBSBroadcastingAB 40
SociétéLuxembourgeoisedeParticipations
dans Mediales SLPM 40
SEPRadioDiffusion 20

..
NRJ S.A. 100%-

NRJ/Energy 103,9 103,9 NRJ SödertäljeRBDS Broadcasting
A B Delägare i % flerai led:

RBSBroadcastingAB 40
Luc Marot 40
JérömeSegond 20

Ägs av
NRJ S.A. 100%-
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SändmomrNätverkStationsbeteckning FrekvensNamn
SmålandVästra106,8 NRJ106,8NRJ/EnergyRBF Broadcasting

A led:B i % i fleraDelägare
40BroadcastingABRBS
40MarotLuc
20SegondJéröme

..i v
100%NRJ S.A. -

Kalmar/ÖlandNRJ104,0104,0NRJ/EnergyBroadcastingRBKM
led:fleraiAB %Delägare i

40ABBroadcastingRBS
ParticipationsdeLuxembourgeoiseSociété

40SLPMMediadansles
20DiffusionRadioSEP

u
100%NRJ S.A. -

GotlandNRJ104,4104,4NRJ/EnergyRBI Broadcasting
led:fleraA B % iiDelägare

40BroadcastingABRBS
ParticipationsdeLuxembourgeoiseSociété

40SLPMMediadansles
20DiffusionRadioSEP

.. v
100%NRJ S.A. -

BlekingeNRJ106,4106,4NRJ/EnergyRBKR Broadcasting
led:flera% iAB iDelägare

40ABBroadcastingRBS
ParticipationsdeLuxembourgeoiseSociété

40SLPMMediadansles
20DiffusionRadioSEP

..i v
100%NRJ S.A. -

KristianstadNRJ105,9105,9NRJ/EnergyBroadcastingRBK
led:% i fleraB iA Delägare

40ABBroadcastingRBS
ParticipationsLuxembourgeoisedeSociété

40SLPMMediadansles
20DiffusionRadioSEP

.. .
100%S.A.NRJ -

MalmöNRJ105,2105,2NRJ/EnergyBroadcastingRBM
led:i fleraAB %Delägare i

49ABBroadcastingRBS
36SolidarKonsumentföreningen
15ABDagbladetSkånska

..a v
100%NRJ S.A. -
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Namn Stationsbeteckning Frekvens Nätverk Sändmomr
107,2 107,2 HalmstadNRJ/Energy NRJRBK-l Broadcasting

A B %Delägare i i flera led:
BroadcastingRBS AB 40

LuxembourgeoisedeParticipationsSociété
Mediadansles SLPM 40

RadioDiffusionSEP 20

ägs av.
NRJ S.A. 100%-

GöteborgNRJ105,3 105,3NRJ/EnergyRBG Broadcasting
A B i % i flera led:Delägare

55KonsumVäst
45ABRBSBroadcasting

Ägs av:
ekonomiskförening

100%NRJ S.A.

Bohuslän105,7 105,7 NRJ NorraNRJ/EnergyRBO Broadcasting
A B led:i % i fleraDelägare

40BroadcastingABRBS
Luxcmbourgeoise PanicipationsdeSociété
Media SLPM 40dansles

Diffusion 20SEPRadio

Äg§av:
100%NRJ S.A. -

Trestadsområdet106,9 106,9 NRJNRJ/EnergyRBP Broadcasting
A B % i Hera led:Delägare i

BroadcastingAB 40RBS
LuxembourgeoisedePanicipationsSociété

40lesMedia SLPMdans
20RadioDiffusionSEP

Äg§av;
100%NRJ S.A. -

Skövde107,6 107,6 NRJNRJ/EnergyRBR Broadcasting
A B % flera led:i iDelägare

AB 40RBSBroadcasting
LuxembourgeoiscdeParticipationsSociété

SLPM 40danslesMedia
20RadioDiffusionSEP

ägs an.
S.A. 100%NRJ -

Falun/BorlängeNRJ106,3 106,3NRJ/EnergyRBB Broadcasting
A B % flera led:Delägare i i

40BroadcastingABRBS
LuxembourgeoisedeParticipationsSociété

40Media SLPMdansles
20DiffusionSEPRadio

Äggav:
100%NRJ S.A. -
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SändmomrNätverkFrekvensStationsbeteckningNamn
Mora/Sälenl04,6/89,7 NRJNRJ/EnergyRBDL Broadcasting

A B led:i % i fleraDelägare
40BroadcastingABRBS

ParticipationsLuxembourgeoisedeSociété
40SLPMlesMediadans
20RadioDiffusionSEP

..t v.
100%NRJ S.A. -
100%S.A.NRJ -

HudiksvallNRJ107,0107,0NRJ/EnergyRBX Broadcasting
led:A B % i fleraiDelägare

40ABBroadcastingRBS
ParticipationsLuxembourgeoisedeSociété

40SLPMMedialesdans
20DiffusionRadioSEP

.. .
100%NRJ S.A. -
100%NRJ S.A. -

ÖrnsköldsvikNRJ107,1107,1NRJ/EnergyRBY Broadcasting
AB flera led:i % iDelägare

40BroadcastingABRBS
dePanicipationsLuxembourgeoiseSociété

40SLPMlesMediadans
20DiffusionRadioSEP

ágåav.
100%S.A.NRJ -
100%S.A.NRJ -

UmeåRIX104,2104,2RIXUmeå
Radiointressenter led:i % i fleraDelägare

45RadioABKB VK
45KöpmannaföreningiiUmeå

Umeå#StudenternaiIdrottsklubben

Komplementär
Kommanditdelägare#

LyckseleRIXLycksele 107,3107,3RIXLarssonAnna
led:% i fleraiDelägare

HalmstadRIX104,2104,2RIXRadio Halmstad AB
led:i % i fleraDelägare

50i HallandABMediabolaget
50ServiceAB#KöpmannaförbundsHallands

Ägs av:
100%InvestKBLiberal Dagspress

ideell fören.Köpmannaförbund100%Hallands#
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Namn Stationsbeteckning Frekvens Nätverk Sändmomr
106,5 106,5RIXRIX RIX106,5 Varbergi

Varberg KB i %Delägare i led:Hera
Mediabolageti kompl.Halland 40
NET Programproduktion kd.AB 30
TidningsAB Stampenkd. 30

kompl.: komplementär
kd. kommanditdelägare

105RIX 105,9 RIX GöteborgRIX Göteborg KB
% i flera led:Delägare i
AktiebolagetGöteborgProduktions Ett 45

komplementär
BoråsNet-Videoproduktion iTV AB 450

kommanditdelägare
GöteborgsKöpmannakonsultAB* 10
kommanditdelägare

TidningsABStampenäger Göteborgsposten
BoråsTidning

* Lars-EricEricsson/Gbgzsköpmannaförbund
Borås BoråsRIX 107,1 107,1 RIXRIX Borås KB

Delägare i % i Hera led:
NET ProgramproduktionAB 50
komplementär
ProduktionsABGöteborgEtt 50
kommanditdelägare

Ägs av:
BoråsTidning
TidningsaktiebolagetStampenäger Göteborgspostentill 100%

ÖrebroÖrebro Örebro106,3 106,3RIX RIXRadio Rix
KB %Delägare i i Hera led:

ÖrebroLänsKöpmannaförbundKD 10
ÖrebroSåntSänt i AB KD 10

SvenskRadioutvecklingKB KD 30
NerikesAllehandaAB kompl

Radio 106,1 Västerås106,1 RIXRadio 106,1 KB
Delägare i % i flera led:
VLT Media AB kd 49
SvenskRadioutveckling kdAB 30
Mail Vision AB kd 20
VästeråsReklamradioAB kompl 1

7 97,2 RIX VästerbergslagenJan Telde . %Delägare i i flera led:

104,0 Västerbergslagen7 RIX 7Per Andersson . %Delägare i i flera led:
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Sändn.omrNätverkFrekvensStationsbeteckningNamn
GävleRIX104,9105RIXRix

led:Gävle/Sandviken % i HeraiDelägare
45komplemABGefle DagbladsKB
45kommdelägTidningarABDalarnas

kommdelägABDevelopmentPaliset

HudiksvallRIXHudiksvall 105,1105RIXHudiksvallRadio
led:% i fleraKB iDelägare

45ABTryckeriHudiksvallstidningens
45ABSundsvallsTidning

KöpmannaförbundGävleborgs

Komplementär
Kommanditdelägare

SundsvallRIXlO5,5/104,4105,5RIXMedialntr.
S-vall/Härnösand led:flerai % iDelägare

40komplem.ABTidningKB Sundsvalls
Boktryckeri AB-Härnösands

AllehandaVästemorrlands
SundsvallsKöpmänFöreningen
CityföreningSundsvalls

FastighetsABlKANO
Köpmannaförening/Härnösands

HärnösandiCityföreningen

SundsvallRIX106,6/107,8106,6RIXRadioSvenskSRU
ABRadioutveckling led:% i fleraiDelägare

36,25StampenTidningsAB
25,00ABLiberalaTidningarLT
20,00ABAFFöretagsannons

6,25BoråsTidningAB
6,25ABVästerbottens-Kuriren
6,25HallandMediabolageti

ÖrnsköldsvikRIX104,8104,8Ö-vik RIXKBRadio
led:i flerai %Delägare

40AllehandaAktiebolaget
40Hockeyklubb#MoDo

länsJämtlandsVästernorrlands
5ServiceinstitutAB#Handelskammares

ÖrnsköldsviksIndustrigruppAB#
ÖrnsköldsviksKöpmannaföreningil

Komplementär
Kommanditdelägare#

SkellefteåRIX/Z-nätetSkellefteå 92,492,4RIXNationalRadio
led:Skellefteå Hera% iAB iDelägare

50ABSverigeZ-Radio
40TidningsABVästerbottenNorra
10Henrik Dam

Äggav; 556057-9558.SverigeABMedvik i556001-9035KinnevikIndustriförvaltningsAB genom
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Namn Stationsbeteckning SändmomrFrekvens Nätverk
Luleå105,6 Luleå 105,6RIX RDUZ-nätetRadio National

Luleå AB Delägare i % i flera led:
RadioSverige 50Z AB

Luleå BoktryckeriAB 40
Henrik 10Dam

Äg§av;
Kinnevik Medvik i SverigeAB.lndustriförvaltningsAB genom

MalmöMalmö 106,7 RlX/Z-nätetRIX 106,7Stengrunden362 KB
Gigaunä led:Delägare i % i flera

75l30°Hertz KB AB Grundstenen
SverigeRadio ABU-ffZ

Henrik Dam#
komplementär
kommanditdelägare#

AzLm
50SverigeAB°Z Radio
50Henrik Dam
Medvik i SverigeAB.IndustriförvaltningsABKinnevikII genom

Uppsala106,5 SRABRadio lUppsala Musikradio
AB % i led:i fleraDelägare

90,5Tidning ABUpsalaNya
0,5DagbladetABSvenska
6,0Fredrik Sjöberg
3,0BergTomas

påytterligare9,5 % UNT:s aktier.optionHar av
Nyköping90,9 SRABRadio Nova 105,7NyaRadio Nova AB -

i % i flera led:Delägare
7.5FriaMediasModerAB

32,5DagbladetsABSvenska
HulténJocum

GustafssonABBr ABBygg
i VagnhäradABKöpcenterEk

MatmarknadABStopp
ABGASportsWear

GlasTrosa AB
NyköpingOSB.
SchröderJohan

Sza20%CamñlAB
Linköping104,3/96,4 SRABRadio FMFria Media i

Östergötland AB % led:i i fleraDelägare
38,9ModerFria Medias AB
22,2Kliman FastighetsAB
16,7SandellGunnar
11,1SvenskaDagbladetsAB
11,1MediaintressenterABSv.
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Sändn.omrNätverkStationsbeteckning FrekvensNamn
Jönköping105,1 105,1/ 104,1/ SRABRadio MatchRadio Match AB

% i flera led:iDelägare
77,0MediasModerABFria
11,5MediaintressenterABSvenska

1,5Dagbladet lSvenska AB"

Ägs av:
Fria MediaStiftelsen

olika180 aktieägarecza

SmålandVästraSRAB104,6/ 107,7LindbladStaffan
led:% i fleraiDelägare

VäxjöSRAB105,8105,8Hit FMRadioRadio Hit FM
led:Melodicllm AB % flerai iDelägare

11,0JohanMilton
11,0MiltonGöran
1,0lKristianssonDaniel
5,6KarlssonBenny
5,6StefanBengtsson
5,6ProduktionABGöthberg
5,6HallMagnus
22,0SmålandspostenAB
22,0ModerABFria Medias

Kalrnar/ÖlandSRAB105,4City KalmarFMReklamradio FMK
led:AB % i fleraiDelägare

40,0MediaFria
25,0Barometern/OT
12,5GeerinvestAB
12,5FörvaltningsABEP
10,0DagbladetSvenska

BlekingeSRAB104,7FM 104,7Radio HitFria Media i
ABBlekinge flera led:i % iDelâgare 20.0ediasModerABFria 34,7tidningBlekingelänsAB 10.5DagbladetsSvenska AB 4.4JohanMilton 5,4MiltonGöran 6.6DanielKristianssonErik 2,2ErikStefanOlof Bengtsson 2.2RickardHallMagnus 2,2NicklasGustavsson 2,6SmeidHenrikMattias 2,6CarlheimIngemarCarlMagnus 2,2ProduktionABGöthbergFredrik 4.4palatsetABR

HelsingborgSRAB106,0Radio StellaStella ABRadio
led:flerai % iDelägare

11,0BroadcastingSystemScandinavian
36,5DagbladHelsingborgs
11,0Dagbladet Co ABSvenskaHB
36,5JönköpingAB #Media iFria
5,0placerade

Ãgs av:
MediaFria#StiftelsenintressenterHelsingborgs DB:s

deläg.180andra22,6%ABSVD +
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Namn Stationsbeteckning Frekvens Nätverk Sändmomr
CityRadio 105,5 Borås105,5 SRABFria Radiobolaget i

Borås AB i led:Delägare % i flera
Fria MediasModerAB 40,0
DiagonalEter AB" 30,0

BroadcastingScandinavian System 15,0
SvenskaDagbladetsAB 15,0

Ägs av:
StiftelsenFriaMedia

InfomationVegastra AB
Radio City 105,4 105,4 SRAB KarlstadSvensk

Radiopartner Radio Delägare i % i flera led:
City AB Fria Media AB 50

DagbladetSvenska AB 16
Bemth Harnesk 34

106.7Radio City 106,7 SRAB GävleCity FM AB
%Delägare i i flera led:

Fria Media i JönköpingAB 45,0
SvenskaDagbladetAB 10,0
Johan BångP 16,5

BångPer 16,5
NicolasJansson 12,0

Radio 101,9 101,9 StockholmZ-nätetZ Radio 101,9 AB
Delägare i % i flera led:

RadioSverigeAB 100Z

Medvik i SverigeAB# 100

#IndustritörvaltningsABKinnevik 100

Radio RIX 104,5 104,5 Z-nätet EskilstunaRadio Air i Hällby
AB %Delägare i i flera led:

SteveNylundh 50
Z-RadioSverigeAB 50

..

IndustriförvaltningsABKinnevik Medvik i SverigeAB.genom

Radio 107,7 107,7 NyköpingRD Z-nätetForum Marknad
107-7 i Nyköping i % i flera led:Delägare
AB Nylundh 50Steve

Z-RadioSverigeAB 50

..

IndustriförvaltningsABKinnevik Medvik i SverigeAB.genom

191



1996:176SOU

Sändn.omrNätverkFrekvensStationsbeteckningNamn
JönköpingZ-nätet106,0Radio RIX 106,0Björkstadens

ABReklamradio led:i fleraDelägare i %
50NylundhSteve
50ABZ-RadioSverige

.. v.

SverigeAB.Medvik iKinnevikIndustriförvaltningsAB genom

VäxjöZ-nätet104,3 104,3Radio RIXGuldstadens
AB led:Reklamradio % i fleraiDelägare

50NylundhSteve
50SverigeABZ-Radio

..

i SverigeAB.MedvikKinnevikIndustriförvaltningsAB genom

KristianstadZ-nätet107,3107,3RIXRadioiReklammedia
AB led:Kristianstad % flerai iDelägare

100NilssonAnders
Helsingborg107,6 Z-nätet107,6Radio RIXRadio 2001 AB

led:i % i fleraDelägare
50SverigeABZ-Radio
50NylundhSteve

Ägs av:
AB.Medvik i SverigeKinnevikIndustriförvaltningsAB genom

Göteborg104,8 Z-nätet104,8RIXRadioRadio Storpannan
AB led:% i fleraiDelägare

45ABKjlohertz
55EgelandifEva

SverigeABZ-Radio
Medviki SverigeAB.KinneviklndustriförvaltningsABn genom

medborgarenorsk#
TrestadsområdetZ-nätet105,0105,0Radio RIXABTrestad Air

led:i % i fleraDelägare
100GunolfPatrik

Karlstad104,4 Z-nätet104,4RIXRadioReklammedia i Kil
led:AB i % i fleraDelägare

50NylundhSteve
50ABSverigeZ-Radio

Äg§gv;

Medvik i SverigeAB.KinneviklndustriförvaitningsAB genom
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Nätverk Sändn.omrStationsbeteckning FrekvensNamn
Östersund/ÅreÖstersund 104,0/96,9s Z-nätetRadio RIXABAir

led:% i fleraDelägare i
100Leif Lindh

Ö Stockholm104,7favoriterLugnaRTL ABRadio
% led:i i fleraDelägare

49SwedenABCLT
51SociétéGénéraleBank Trust

Luxemburg
.. v.

100TélédiffusionS.A.LuxemburgoisedeCompagnie
aktieägare:Största

PARIBAS GROUP.HAVAS ochGROUPS.A.,LAMBERTBRUXELLES
Stockholm105,5 O105,5BanditBandit

Communications led:i % i fleraDelägare
90SwedenABCLTAB
10mindreaktieägareantalEtt

Ö Stockholm106,3106PowerMedia
Reklamfsgd led:i % i fleraDelägare

ABSverige SDRGruppenAB

Ägs 50%varderamed av:
GrönbergErik

RolandTipner

Ö Stockholm106,7Klassiska HitsRadio Hibernia AB
led:% i fleraDelägare i

100Ltd.RadioInvestmentsSwedish

bolagDetta äggavSweden plcGeneralTrustdotterbolagtill Daily mail andLtdRadioDMG75%:
S.A.SBSBroadcastingSystemScandinavian25%:

Stockholm107,5 OClassic fNICFMSvenska AB
% i flera led:Delägare i

100PLCClassicFM

4,5BrollyBrian
17,6GroupplcGWR
32,6InternationalTime Warner
33,6MichaelSir Peter

Harmsworth Ltd 4,5AssociatedNewspapers
plc 3,6HoldingsCountiesNewspapersHome

3,6JohnSpearman
Ö Arjeplog105,17Right Arm

Productions AB led:% i fleraiDelägare
100McAleveyThomas
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Namn Stationsbeteckning Frekvens Nätverk Sändmomr
ÖGolden Hits 100,8FM 100,8 Södertälje

Södertälje HB Delägare i % i flera led:
GoldenHitsRadioAB 50Radio-Tälje TV-kanalABit 50

BackStagei EuropeanSelf-StorageGöteborgAB. AB.JanFriedman MarknadsutvecklingAB, SpringfeldtAB.Fastighets medel QuadrofoliumMomeon AB. AB. AB.ABSwediaCorporateInvest Finance,BackbeatEnterprises
ABtill likadelar.

Södertälje Reklambyrå8 Kabel-TV 40%.BuckhöjMedia AB,BjörnOhlssonAnnonsbyråAB AB.Södertälje
Lokal-TVideellföreningalla20%.

ÖGold 105 104,9 NorrköpingGold 105 AB
Delägare i % i flera led:
Carl 100P BernströmAB

Ägs Carl Henrik Bernström 100av

Ö106 1/2 106,5 NorrköpingEastFMDavid Olsson
Radioprod. AB Delägare i % i flera led:

David Olssoni NorrköpingAB 00l

t an.25
David Olsson 100

Ö/SRABRadio City 105,9 105,9 StockholmRadio City
Stockholm AB Delägare i % i Hera led:

SvenskaMediaintressenterAB 65
DagbladetABSvenska 35

Ö/SRAB107 107,0 LundCITYG-E Cityradio i
Malmö AB i % i fleraDelägare led:

ScandinavianBroadcasting 49System
ProgramutvecklingG-E AB 30
SvenskaDagbladet CoHB AB 10

Malmö IdrottsföreningarsSamarbetsorg. 8
Malmö Mediaintressenter" 3

GertEklund70%,IndustorInnovationAB 30% RabamiSvenska GAB ägs till 66 % av
Eklund 49%,SNilsson 10%ochEUEInvestmentNV Holländskt bolag 41%

Ö/SRABCity 107 107,3 GöteborgG-E Cityradio i
Göteborg AB Delägare i % i flera led:

GE ProgramutvecklingAB 55
SBSSverigeAB 45

Ägs av:
GertEklund 70%
SBSSverigeAB 30%
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Bilaga 4

utbredningLokalradions

kmradie JSStockholmOI ezaAB I
45kmradieUppsalac 01 cza-

km25radieSlidcrtlljc0l c:aD
35kmradieEskilstuna02 zaD I

km45radieNyköpingl 03 eraI
km40radieLinköping :zaEill -
km40radieNurrkbpingE02 :za-
km35radieJiinkilpinglll ezaF

kmradie 10SmålandVlalra czaI 01I
km10radieVlxjiiG0l ua

km30BorisradieP01Kalmar/Öland km cza40radie -:zaOln
kmradie 10Trealadsomridel02P c:akm60 IradieGotland01 C:al i

40kmradieSkövdeR01 c:akmradie JS -BlekingeK01 e:a-
55kmradieKarlstadS01 c:aISkmradie -KristianstadDl 0:aL

omm kmradie 40r 01 c:akm10 -radieMalmö01 czaM I
40kmVlsierlsradieUill :za10km -radieLund01M za

35kmradieFalun/BorllngeW01 era15kmradieHelsingborgc:aM03-
kmll40km.radieMora/Silen uaW02 erakmJSradie -Halmstad :raNill -

20kmradieVlslerlzergslagenezaW03lan10radie -Varhcrg02 czaN
km30radieGlvlcXkm 0l cza15radie -GöteborgO0l :za-

km45radieHudiksvallkm30 X01 c:aradieBuhuslln INorra eza0 01-
50kmradieSundsvallY01 ua-

kmÖrnsklildxvik 40radieezav oz-
BkmÖstersund/Åre km,40radie :zactaZ0l-

50kmUmelradieAC0l c:a-
km40SkellefteradieAC02 cza-101 kmJOradieLyckseleAC03 c:a-

40kmLuleåradieBD01 uaI
km25radieArjeplogOJBD cza-

. .F.. d . Udockkaiigähinägtegåâgafâjâdgglleaâe;äsändniggsggleáiâdEmsemeddelatstvå i oim SVEklqEfinnslåqtaitsandmngsulisiánd.çirklama" dengeografiskaomfattningenförangersandningsområde.Ensandnmgsuilstindtive innebär sändaI kalresp; rättatten O m.dm detangivnasändningsomrádet.Defaktiskatåckningsområdenakinom sândningsøfnniálzieexgrund begränsadsändareñekgi vissafall mindreav änvara Skala 0001:5 000--- ---na.
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utredningar 1996offentligaStatens

förteckningKronologisk

trañkpolitiken Bilagor. K.hur går det U. 26. Ny kurs igymnasieskolan +Den nya -. livslångt lärande.strategi för kunskapslyft ochsvensk forsknings- 27.EnSamverkansmönsteri. U.finansiering. U.
i Nordenforskningspolitiska landskapet28. DetFritid i förändring.. fritidsresurser. C l990-talet. U.fördelningOm kön och av . införinterna spelregler 29. Forskning och Pengar. U.vad EU:sbestämmerVem. Borgenärsbrotten kap.1996. 30. llregeringskonferensen UD. översynen av-

första brottsbalken. Fi.lupp. Frågor EU:sPolitikomrâden under om. Attityder lagstiftning i samverkanregeringskonferensen1996. UD. 31. ochinförpelare
bilagedel. C.statstjänstemänsår med EU. SvenskaEtt +. Exempel bra32. Möss och människor.i EU. UD.erfarenheter arbetetav

ungdomar. SB.IT-användning bland barn ochutrikes- ochvitalt intresse. EU:sAv. myndighetsroll K.regeringskonferensen.UD. 33. Banverketssäkerhetspolitik inför m.m.
arbetsmarknadspolitik expertbilaga. A.34. Aktivfråga. M.Batterierna laddad +en-. KriminalunderrättelseregisterK. 35.järnvägens trañkledningOm m.m.. DNA-register. Ju.Forskning för vår vardag. C.10.

Ålders- behörighetskrav för 36. Högskola i Malmö. U.EU-mopeden. ochll.
familjeâr. S.Sverigesmedverkan i FN:strehjuliga motorfordon. K. 37.tvâ- och

Nationalstadsparker.M.betalnings- 38.och landsting med12.Kommuner
1995.från klimatdelegationen39.Rapportsvårigheter. Fi.

Klimatrelaterad forskning. M.Offentlig djurskyddstillsyn. Jo.13.
dokumenthantering. Ju.befogenheter 40. ElektroniskregeringensBudgetlag14. - maritima verksamhet. Fö..Statensomrâde. Fi. 41fmansmaktens

Om folkvalda parlamenträttsliga Demokrati och öppenhet.Politiska, 42.Union för bâde och15. öst väst.
och offentlighet i EU. UD.sjätteoch ekonomiskaaspekter EU:sav

ochJämställdheteni EU. Spelregler43.utvidgning. UD.
verldighetsbilder. UD.folkomröstningar,Förankring och rättigheter. Om16.
Översyn skatteflyktslagen.mänskliga 44.medborgarskapochutträdesrätt, av

förhandsbesked.Fi.Reformeraträttigheter i EU. UD.
i expropriationslagen. Ju.Presumtionsregelntrafik väginformatik. K. 45.med17 Bättre. Enskilda K.m95. Förslag jobb/studier 46. vägar.Totalförsvarspliktiga18. om

förCirkelsamhället. Studiecirklars betydelserdagpenning,bostadsbidrag, 47.efter muck,
lokalsamhälle. U.individ ochförsäkringar. Fö.

in UrbanizingSustainableHomes96-kommitténs 48. ShapingSverige, EU och framtiden. EU19. an
forNational Report Habitat Il. N.1996. World. Swedishinför regeringskonferensenbedömningar

för handel med el. N.49. ReglerUD.
allmän plats Ju.forskning. Förbudrollfördelning inom teknisk 50.Samordnad20. mot m.m.vapen

arbetslöshetsförsäk-Grundläggandedrag i51.U. en ny
förslag.ring alternativ och A.Organisation ochReform och förändring.21. -

detaljplan.handelsändamåleti M.efter Preciseringoch högskolor 52.verksamhetvid universitet av
och vattendrag.M.högskolereform. 53. Kalkning sjöaruniversitets- och U.1993ârs av

storstádsomráden.S.Kooperativa möjligheter ipå riktigt Om elevers till 54.Inflytande rätt22. - mångfalden.framtiden och A.Sverige,inflytande, delaktighet och U. 55.ansvar.
egenföretagande.A.offentliga sektorns 55. PâKartläggning och analys den väg23. motav

in i Sverige. A.tjänster med 55. Vägarupphandling ochvarorav
kvinnor ochHälften män56.miljöpåverkan. N. vore nog om-

arbetsmarknad.90-talets A.Bakgnmd och övrigaFrån Maastricht till Turin.24.
Fi.Pensionssamordningför svenskar i EU-tjänst.inför 57.EU-länders förslag och debatt

försvaret.det civila Fö.Finansieringen58.regeringskonferensen1996. UD. av
Från massmediatill multimedia25. -

digitalisera svensktelevision. Ku.att



Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

59. Europapolitikens kunskapsgnmd. 86. Utvecklad samordning inom civila försvaretdet
principdiskussionEn utifrån och fredsräddningstjänsten.Kartläggning,

EU 96-kommitténs erfarenheter. UD. övervägandenoch förslag. Fö.
60. Miljö och jordbruk. Om miljöreglerEUzs och 87. Tredimensionell fastighetsindelning. Ju.

utvidgningens effekter den gemensamma 88.Kameraövervakning. Ju.
jordbrukspolitiken. UD. 89. Samverkanmellan högskolanoch de små och

6l.Olika länder olika takt. Om flexibel integration medelstoraföretagen.- N.
och förhållandet mellan och små i EU.stora stater 90. Sammanhålletstudiestöd. U.
UD. 91. Den privata vårdensomfattning och framtida

62. konsumenternaEU, och maten ersättningsformer En de nationellaöversyn av-Förväntningar och verklighet. Jo. för läkare- och sjukgymnaster. S.taxoma
63. Medicinska undersökningari arbetslivet. A. 92. iIT miljöarbetet. M.Översyn64. FörsäkringskassanSverige av 93. Ny yrkestrafiklagstiftning. K.-

socialförsäkringensadministration. S. 94. Nationell teleadresskatalog.K.
65. Administrationen EU:s jordbrukspolitikav 95. Botniabanan.K.

i Sverige. Jo. 96. Strukturförändring och besparing.
66. Utvärderat personval. Ju. En uppföljning genomförda förändringarav67. Medborgerlig insyn i kommunala entreprenader. inom Försvarsmaktensledningsorganisation. Fö.

Fi. 97. Effektivare försvarsfastigheter
68. Några folkbokföringsfrågor. Fi. Utvärdering reform. Fö.av en69. Kompetensoch kapital bilaga. N.+ 98. Vem försvaret Utvärderingstyr av70. Samverkanmellan högskolanoch näringslivet. N. effekterna LEMO-reformen. Fö.av71. Lokal demokrati och delaktighet i Sverigesstäder 99. Avveckling med inlärning. Erfarenheter från

och landsbygd. In. LEMO-reformens avveckling personal. Fö.av72. Rättspsykiatriskt forslmingsregister. S. 100.Ett för skattebetalningar.Del A.nytt system73. Svenskkärntelcnisktillsynsverksamhet. Ett för skattebetalningar.Del B.nytt systemVolym 1 En granskning. M. Författningsförslag, författningskommentarer-
Swedish73. Nuclear Regulatory Activities. och bilagor. Fi.
Volume l An Assessment.M. 101.Kärnavfall teknik- och platsval. KASAMs-74. Svensk kämteknisk tillsynsverksamhet. yttrande SKBsöver FUD-Program 95. M.
Volym 2 Faktaredogörelser.M. 102.TUFF Teckensprâksutbildning för föräldrar.- U.-74. SwedishNuclear Regulatory Activities. 103.Miljöbalken. En skärpt och samordnad

2Volume Descriptions. M. miljölagstiftning för- hållbar utveckling.eni folkhögskolevärlden.75. Värden U. Del ochl 2. M.
76. EU:s regeringskonferens procedurer, aktörer, 104.Konsumentskydd elmarknaden. C.-

formalia. Sammanfattning seminarium iettav 105. främjaAtt donationer till universitet
april 1996. UD. och högskolor. U.
Utländska försäkringsgivare77. med verksamhet i 106.EU och Sverige från Kiruna till Malmö.-Sverige. Fi. Sammanfattning fyra regionala mötenav78.Elberedskapen. Organisation, ansvarsfördelning 1995-96. UD.
och finansiering. N. 107.Union konsekvenser,möjligheter,gränserutan -Översyn79. revisionsreglema. Fi.av problem. Sammanfattning seminarium iettav80. Viktigt meddelande. november 1995. UD.
Radio och TV i Kris och Krig. Ku. 108.Konsumenternaoch miljön. C.

81. Skydd för sparandei sparkasseverksamhet.Fi. 109.Från åkerlotter till Paradis delbetänkandeett-82. En luft- sjö- ochöversyn spårtrañkensav från Utredningen universitetsfastigheterom m.m.tillsynsmyndigheter. K. angåendeöverlåtelser och tomträttsupplâtelserav83. Allmänt pensionssparande.S. vissa högskolefastigheter. Fi.
84. Ekobrottsforskning. Ju. 110. Inför Svensktkulturnät IT och framtidenett -85. Egon Jönsson kartläggning lokalaen av sam- inom kulturomrâdet.- Ku.

verkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. S.
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Åldersgränser för Kommunalförbundoch nämndlll.Bevakad övergång. 137. gemensamunga upp -
två former for kommunalsamverkan.till 30 år. C In.

Integrering miljöhänsyn inom den statliga 138.Ny behörighetsreglering hälso-och sjukvårdens112. av
förvaltningen. område S.M. m.m.

försäkring vid sjukdom 139 avfall.allmän och aktiv och Skatt Fi.113.En .rehabilitering. Del och S. 140.KO:s biträde enskilda. In.l
körkortsreform. VårdavgifterK. 141. vid rättspsykiatriskvård, S.114.En m.m.

Barnkonventionenoch utlänningslagen. Länsstyrelsemasroll i infrastrukturplaneringen.S. 142. K.115.
Artikel 6 i Europakonventionen och skatte- 143.Krock eller Om denmångkulturella116. möte -
utredningen. Fi. skolan. U.

Ökadfrån Skatteväxlingskommittén. Fi. 144 konkurrensi handelnmed livsmedel.117.Expertrapporter N..118.Station Stockholm Nord. ArbetstidK. 145.
mindre företags längd,förläggning inflytande119.Lättnad i dubbelbeskattningen och bilagedel. A.+av

inkomster. Fi. 146. återerövravardagen.S.Att
ÖvergångsbestämmelserSlutbetänkande. till miljöbalken.120.Högskolan i Malmö U. 147. M.- Översynstadsbild iSpår, miljö och centrala Stockholm. K. 148. förvärvslagenoch hyreslagen121. av

Kunskapssynoch samhällsnyttai hantverkscirklar Borgenoch Ju.122. pant.
hantverksutövande.U. 149.Elberedskapen.Författningsfrágor.och N.

förslag efter omstruktureringen 150. allmän sammanhållenarbetslöshets-123.Iakttagelser och En ochav
ledning och stöd. försäkring.försvarets Fö. A.

Miljö för hållbar hälsoutveckling. 151.Bidrag arbete En antologi. S.124. en genom -
Betänkande.Förslagtill nationellthandlingsprogram. 152.Gruvoma och framtiden. N.
Bilaga Miljörelaterade hälsorisker. S. Hållbar utveckling i Sverigesskärgårdsområden.153.
Bilaga Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet.S. M.
Environmentfor SustainableHealth Development 154.Tre studiecirklar. U.rapporter om-

Action Plan for Sweden.S. 155.Omtankar vattendragan om
i trafiken.125.Droger Ju. M.angreppssätt.ett nytt

Doping i folkhälsoperspektiv.126. Del och Del 156.Bostadspolitik2000 från produktions-tillA B. -
Folkbildningens127. institutioner. U. boendepolitik Bilaga.Särtryck In.+ +

Översyn128.Skyddet kulturmiljön. En redovisningslagstiftningen.157. Ju.översynav av av
kulturminneslagensbestämmelser byggnader 158.Sverigeoch Fi.EMU.om

kulturmiljöer, prästgárdar,kyrkstäderoch Folkbildningen utvärdering.och U.en-.Ku. 160.Bouppteclmingaroch arvsskatt.Ju.ortnamn.
129. kommunalasjälvstyrelsenoch grundlagen. flytta frågaDen In. 161.Rätt bemötande äldre. S.att en om av-
130.De två kulturerna. Rapporter Klaus Richard 162.Pâ medborgarnasvillkor demokratiskav en-

Böhme,Bo Huldt, Carl-Einar Stålvant infrastrukturKent bilaga. ln.+samt
Zetterberg. Bilagor med underlagsmaterialtill 163.Behovoch i vården analys.S.resurser en-UTFÖR:s slutbetänkandeSOU 1996:123.Fö. 164 Livslångt lärandei arbetslivet- vägensteg mot.131.Extern värdering hot och förmåga. Bilagor diskussionsunderlag.med ktmskapssamhälle.Ett U.ettav

UTFÖR:sunderlagsmaterialtill slutbetänkande 165. kurs i trafikpolitiken. DelbetänkandeNy om
1996:123.SOU Fö. beskattning vägtrafiken. K.av

132. och snabbaDet Om LEMO-reformens 166. för högskolai utveckling.Lärare U.stora greppet.
metoderoch resultat.Bilagor medunderlagsmaterial 167.Gymnasieutbildningför vissaungdomarmed

UTFÖR:still slutbetänkandeSOU 1996:123.Fö. funktionshinder. U.
Översyn133.Jämställdvård. Olika vård lika villkor. S. 168. PBL och va-lagen.In.av

134.Jämställdvård. Möten i vården 169.Fömyelsen kommuneroch landsting. In.ettur av
tvärvetenskapligtperspektiv. 169.Kommunala fomyelseproblem.

135. Fibromyalgi Duchennesoch muskeldystroñ. betraktelse.BilagaEn statsvetenskaplig In.
Kunskapslägeoch behov framtida FoU. S. 169. och den statligastyrningen.Kommunernaav

136.Effekter EU:s jordbrukspolitik. Jo. Bilaga II. In.av
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