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statsrådet chefen förochTill

Kulturdepartementet

1994 förordnade chefenbemyndigande den 16 juniregeringensMed stöd av
till ledamöter iaugusti 1994 följandeKulturdepartementet den 23för personer

vid krigradion och televisionen1994:08 för utredningkommittén Ku om
ÖB, Gustafsson ordförande,nämligen förre generalen Bengtkrigsfara,och

Pressombudsman Pär-AmeFredriksson, Allmänhetensredaktören Gunnar
Linder-Roland Leben, Christinadåvarande riksdagsledamöternaJigenius,

riksdagsledamöterna Mikael Odenberg ochNorbergGudrunholm och samt
Östlund. december 1994 entledigades Leben ochden 13beslutGenomSten

ÅgrenErik ledamot.Jankontraktsprostenförordnades som
tillfebruari 1995 förordnades följande20beslut denGenom personer

Louise Bonbecknämligen departementssekreteramakommittén,iexperter
forskningschefenHjelmtorp,Gedda, hovrättsassessorn Lenaoch Charlotte

presschefen Bertilöverdirektören Louise RoosNordlund,Roland samt
Temert.

kommittén förordnades fr.o.m. den januari 1995i lSom sekreterare
Leifdirektören Larson.

sitt 1996: Viktigthärmed betänkande SOU 80Kommittén överlämnar
slutfört.krig och kris. Uppdraget därmedMeddelande Radio och TV i är-

i maj 1996.Stockholm

GustafssonBengt

Christina LinderholmFredriksson Pär-Ame JigeniusGunnar

ÅgrenOdenbergMikael Jan ErikNorbergGudrun

ÖstlundSten

/Leif Larson





Innehåll

Förkortningar . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..
Sammanfattning . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

överväganden förslag i sammandragoch . . . .. . . . . . . . . . . .
dispositionBetänkandets . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Utredningsuppdraget . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Författningsförslag .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .

l996:OOändring i radio- och TV-lagentill lagFörslag1 om
1978:262förfogandelagenändring iFörslag till lag2 om .

1993:599ändring i lagentill lag3 Förslag omom
19radiokommunikation . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

beredskapsförordningenändring iförordningFörslag till4 om
201993:242 . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .

1993:120 22ändring i lokalradiolagentill lagFörslag5 om . .

Nuläge
23riktad till allmänhetenRadio och TV1 .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .
23förutsättningarTekniska1.1 . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .
26Mediepolitiska förändringar1.2 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
26medielandskapetPlats i1.3 . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
27struktur1.4 Nuvarande . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .
29utvecklingstrender1.5 Tekniska . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
31inom totalförsvaretMediemas ställning2 m.m. . . . . . . . . .. . . .
31för radio och TVBeredskapsorganisation2.1 . .. . . . . . . . . .
32Myndighetsmeddelanden2.2 . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .
34beredskapsplanering2.3 Pressens . . . . . .. . . . . . . . . . .. .

37Frågans tidigare behandling3 . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
37särskilda sektorerrörandeUtredningar3.1 . . . . . . .. . . . . .
38Aktuella hotbilder3.2 .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ..

Överväganden och förslag
41utgångspunkter4 Allmänna . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .
43krig och fredställning iMassmediernas5 . .. . . . . . . . .. . . . . .
43principerGrundläggande5.1 . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .

så långtbehållsradio- och TVhosfredstida strukturen5.2 Den
44krigsfaravid krig ochmöjligt även . . . . . . . .. . . . . . . .
48radiosändareförfogaStatens5.3 överrätt att . . . . . . .. . . . .



1996: 80SOU

6 Prioriteringar vid beredskapsplaneringen 51. . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Myndighetsmeddelanden 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Kommunal beredskapsradio 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Varning och infonnation anpassad för vissa 63grupper . . . . . . . . .

Ansvarsfördelningen10 inom totalförsvaret 65. . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Organisatoriska konsekvenser våra förslag 69av . . . . . . . . . . . . .
12 Behov forsknings- och utvecklingsarbete 71av . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder13 för ökad säkerhet i distributionen radio och TV 73av . . . .
14 Kostnader och finansiering 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Beredskapsaspekter digitaliseringen svensk ljudradio och TV 79av

16 Vissa frågor rörande den fortsatta beredningen 83. . . . . . . . . . . . .
17 Författningskommentarer 85. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Bilagor
Bilaga 1 Kommittédirektiv 87. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Bilaga 2 Radiolag 1966:755 93. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Bilaga 3 Närradiolag 1982:459 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bilaga 4 Lokalradiolag 1993:120 107. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Bilaga 5 Förslag till radio- och TV-lag prop. 1995/96: 160 115. .. . .
Bilaga 6 Avtal mellan och Sveriges Radio AB 131staten . . . . . . . . .
Bilaga 7 Avtal mellan och Nordisk Television AB 141staten . .. . . . .
Bilaga 8 mellanAvtal och Sveriges Television AB,staten

Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB
för krig och krigsfara 157.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga 9 Avtal för krig och krigsfara 159. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÖverenskommelseBilaga 10 mellan Styrelsen för psykologiskt
försvar och Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB
rörande verksamheten vid krig och krigsfara 161. . . . . . . . .ÖverenskommelseBilaga 11 mellan programbolagen Sveriges
Radio AB och Sveriges Television AB Statenssamt
räddningsverk angående varnings- och informations-

VMAsystemet 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .ÖverenskommelseBilaga 12 mellan Teracom och Styrelsen för
psykologiskt försvar rörande verksamheten vid höjd
beredskap 167....................................................... ..



Förkortningar

BBC British Broadcasting Corporation. Public service-företag
i Storbritannien
BrottsbalkenB rB

CB Civilbefálhavare
Audio Broadcasting Digital ljudradioDAB Digital

Elektromagnetisk pulsEMP
Digital TV

BroadcastingDVB Digital Video Digital TV
FOA forskningsanstaltFörsvarets

Informationsteknologi
LångvågLV
LuftlägesinformationssystemLULIS
LuftförsvarsorienteringLUFOR
KortvågKV
MellanvågMV

PTS Post- och Telestyrelsen
Särskild larmkod inom RDSPTY 31

RDS Radio SystemData
RegeringsformenRF

TV-verketRTV Radio- och
Offentliga UtredningarSOU Statens

för psykologiskt försvarSPF Styrelsen
RadioS Sveriges ABR

Statens RäddningsverkSRV
SVT Sveriges Television AB

Svensk Rundradio AB statligt företagTeracom TERACOM som
distributionsnätet för radioförvaltar och TVdet terrestra

Sveriges Utbildningsradio ABUR
UHF Ultra High Frequency

Very High FrequencyVHF
AllmänhetenViktigt Medddelande till

YttrandefrihetsgrundlagenYGL
ÖB Överbefálhavaren
ÖCB Överstyrelsen för Civil Beredskap



1996: 80SOU

rundradioTerminologi: betänkandet används begreppet medI synonymt
ljudradio radioljudradio och Vidare används begreppen ochTV. synonymt.

årlokalradio kommersiell lokalradio den 1993 införda,Med och avses
radioverksarnheten. Efterföljaren till den lokala länsvisareklamñnansierade

tidigare drevs Sveriges Lokalradio AB LRABradioverksamhet avsom
dåvarande Sveriges Radio-koncemen och integrerats ideninom som numera

lokal kanal.Radio sänds i P4 benämnsSveriges



Sammanfattning

överväganden sammandragförslag ioch

gälla för radio ochvad börskall viEnligt direktiven översyngöra av somen
bakgrund denkrigsfara. Uppdraget skallkrig ochtelevision vid motses av

år. Sveriges Radios SRmediesituationen underförändradekraftigt senare
fåttvi harmonopolställning har brutits, ochTelevisions SVTSverigesoch

Vid sidanökad konkurrens.många programföretag ochmedstruktur omen
företag sänder viautlandsbaseradefinns antalpublic service-TV ett somnu

reklamfinansierad TV-kanalmarkbundenför svensk publik ochsatellit en
både kommersiellnärradio ochSveriges Radio finnsTV 4. Vid sidan av

lokalradio.
råder krigsfara och regeringeneller deti krigOm Sverige kommer om

självständiga organisationer inom total-bildaförordnar skall SR och SVTdet
RundradioTERACOM Svenskregeringen.försvaret lyda direkt underoch
skallför SR, SVT och TV 4förvaltar sändarnätet ävenAB Teracom som

ingå krigsorganisation.i denna
såibestämmelser ochprogramföretagen saknasBeträffande övrigade om

och krigsfara.totalförsvaret vid krigifall hur de skall inordnas
försvarspropositionenuttalas i denvadVi har -i linje med senastesom -

åtgärder bli aktuellaprinciper kanför de ocheftersträvat helhetssyn somen
såväl vid allvarliga fredstida störningar.krigsfaravid krig och som

till och behovUtgångspunkten våra medborgarnasförslagför rättär av
både ifrån samhällsinstitutionerfrån och andrainformation myndigheter

fredstid. individens behovi Detkrigstillstånd störningar ärvid allvarligaoch
fåmedborgarna skall denförstår Samhället hari attettcentrum. ansvarsom

liv, hälsa och egendom.skyddaför kunnainformation de behöver attsom
tryckfrihet skall gällayttrande- ochprinciperna ävengrundläggandeDe om
psykologiska försvaretdetbefinner sig i krig. Det ankommerlandet attnär

Vikrig och krigsfara.massmedierna vidarbetsvillkor försäkerställa rimliga
beredskapsplaneringenavseenden jämställaför i vissafinner starka motiv att

olika skälAvgäller förvad sedan längeför radio och TV med pressen.som
försvarför psykologisktStyrelsenfunktionsansvariga myndighetenhar den

verksamhetberedskapsstödjandesintyngdpunktenkommit läggaSPF att av
beredskaps-sinasköttSR, SVT och TeracomSamtidigt hartill dagspressen.

från sida.uppföljning SPF:sförberedelser i stort sett utan
vid sidanTV-verksamhetenradio- ochföreslår för dagspressen ochVi ett

beredskapsplanläggning. Möjlig-tilllikartat stödpublic service-sektornav



1996: 80SOU

heter till samverkan mellan kommunala myndigheter och lokalradio i vissa
fall närradion bör undersökas.

ocksåVi diskuterar i direktiven särskild specificerad fråga gäller ien som
vilken utsträckning fredstidaden strukturen inom radion och televisionen kan

behållasoch bör vid krig eller krigsfara.även
mångfaldenDet samhälleligt intresse iär radio och television bibe-ett att

hålls landet befinner sig krig eller krigsfara. såledesäven när Strävan bör vara
underlätta för programföretag såde önskar fortsätta sinatt verksam-attsom

fåhct. Dessa företag vidarebör stöd till beredskapsplanläggning i princip-
slag den gäller för dagspressen för närvarande. Viav samma som som av-

styrker dock generell kompensation för bortfall reklaminkomster. Ettav
selektivt stöd till vissa radiostationer fåför viss information kanatt ut typ av
däremot motiverat.vara

frågaI samband med denna vi bestämmelse i radiokommuni-tar upp en
kationslagen 1993:599. bestämmelse såDenna bör ändras desätt att
programföretag sänder ljudradio eller television tillstånd enligtmedävensom
de radiorättsliga författningama frånskall undantas tillämpningen.

En lag kan ha betydelse vid krigstillståndkrig eller för-ärannan som
fogandelagen 1978:262. Förfogandelagen så framgårbör ändras det klartatt

förfogande anspråkkan i radiosändare och radioutrustningatt staten tagenom
inte i förbruk sändning ljudradio television.ellerärsom av

Vi diskuterar hur tillgängligt sändningsutrymme skall disponeras bästa
Vårvid utgångspunktkrig eller krigsfara. härvidlag SR/SVT:ssätt plane-är

ringsförutsättningar. tvåI likhet SRmed rikstäckande kanaler börattanser
för rikssändningar i ljudradion. Det Pl och P3 det härär ärreserveras som

fråga P2 förutsätts ståtillsvidare till försvarsmaktens disposition förom
luftförsvarsändamål. Så länge omständigheterna medger vidareskall P4 -

består både de lokala kanalerna inom Sveriges Radio och rikstäckandesom av
sändningar fungera.-

Ljudradio sårbarbetydligt flexibel och mindre förstaär TV. I handänmer
bör beredskapssatsningar radiomediet. Vårt förslag verksamhetenär attavse

upprätthållas nivåer:skall kunna rikssändningar i hela landet, regionalatre
nivå.sändningar kommunalsamt

Det utomordentligt viktigt Sveriges språk-Radios programservice förär att
upprätthållasliga minoriteter vidkan krig eller krigsfara, dis-detäven om

Mångaponibla sändningsutrymmet kommer minska. närradiosändningaratt
invandrarspråk, sådanasker språk inte finns representerade iäven som

Sveriges Radios Vissa alltsåutbud. dessa sändningar kan ha betydelsestorav
för föreslårinformationen till berörda Vi därför i de kommunerattgrupper.

sådanadär sändningar förekommer försökabör bedöma genomslags-man
kraften undersöka möjligheterna till samverkan med sändande organisa-samt

språkminoritetertion i Ambitionen ocksåkrigssituation. för tillämpligären

10



SAMMANFATTNING

för de funktionshindrade. fredstidI har public service-bolagen skyldighet att
sända avpassade för dessaärprogram som grupper.

Kommunerna skall vid krig och krigsfara kunna sig aktivt iengagera mera
ljudradioverksamhet. Beroende de lokala förutsättningarna bör samverkan
kunna utvecklas mellan kommunledning och närradio respektive lokalradio

området.sänder Flera angränsande ocksåkommuner kanöversom sam-
ocksåarbeta. finnasDet skall möjlighet för kommunerna sända i regi.att egen

Den ordning för sändning myndighetsmeddelanden förgällerav som
public service-bolagen och börTV 4 utsträckas till den kommersiella lokal-

måsteradion. möjligt anståDet beslut tills den tillstånds-nuvarandeär att
perioden förordarlöpt Vi vidare det Räddningsverket utveckla-ut. att av
de varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten

fårVMA lagteknisk utfomining.en annan
utgår frånVi detta betänkande har remissbehandlatsnär och de all-att

förutsättningarna klarlagts, kan principerna förmänna eventuell upprust-en
ning sändaranläggningama och beredskapsåtgärder fastslås.andra Underav
innevarande försvarsbeslutsperiod årlöper 2001 räknar vi medut ettsom
engångsbelopp i storleksordningen 15 miljoner få gångkronor för i denatt
nödvändiga utrednings- och planeringsprocessen. SPF i sin egenskapsom av
funktionsansvarig myndighet kommer ha central roll i planeringen böratt en
förstärkas. Vi skisserar de ökade arbetsuppgifter kommer liggaattsom

våraSPF enligt förslag. Samordningsansvaret kommer öka, liksomatt
målgranskningen efterlevnaden uppställda för beredskapen be-samtav av

frånvakningen medieutvecklingen försvarssynpunkt.av
Kostnaderna för beredskapsförberedelser bör statligt ochettvara ansvar

inte bekostas med TV-avgiftsmedel eller Om det nödvändigasätt.annat
måsteresurstillskottet skapas omfördelning tillgängliga medel börgenom av

i första hand överföring medel har för bered-överväga avsattsman en av som
skapsåtgärder på telekommunikationssidan.

Avslutningsvis behandlar vi aspekter digitaliseringen svensk ljud-av
Vårradio och television. slutsats fortsättningsvis börär ävenatt satsaman

i första beredskapsändamål.hand ljudradion för

ll
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Betänkandets disposition

Betänkandet inleds med författningsförslag. Därefter följer deskriptiven
bakgrundsdel i kapitel l-3.

kapitel 1 redogörs för radio- och televisionsverksarnhetens tekniskaI och
mediepolitiska villkor.

kapitel 2 behandlas Mediernas ställning inom totalförsvaret. Vidare redo-I
förhållandenför motsvarande det gällernärgörs pressen.

3 för utredningsförslag.kapitel redogörs vissa Vidare olikaI summeras
aktuella hotbilder.

innehåller våra förslag.Kapitel 4-kapitel 17 överväganden och

12



Utredningsuppdraget

55:Dir 1994:följandeuppdragetdirektiv sammanfattas sättregeringensI

ljudradioninomfredstida strukturendenoch börutsträckning kanI vilken1.
krigsfarabehållas vid krig ochtelevisionenoch även

Radio, SverigesSverigesTV-företagochradio- änandraBör2. även
krigsfara Vadvid krig ochuppgiftersärskildahaTelevision och Teracom

TV-företagradio- ochtillkommandebefintliga ochdegälla förbör --
behovstatsmaktenssådana uppgifter kannågra Hur attinte har avsom

tillgodosesallmänheteninformation tillnå medut
ochsäkerhettillfredsställandedistributionsteknikenochsändnings-Har3.

krigsfaraochuthållighet vid krig
radio-myndigheter ochmellanansvarsförhållanden sambandochbör4. Hur

utformaskrissituationeriTV-företagoch

i bilagaåterfinns i sin helhetDirektiven
ochfrågor Hot-väcktsvissabehandlatdärtillUtredningen har avsom

3.1.riskutredningen kap.se
myndig-berördamånga medhaft kontakterviutredningsarbetet harUnder

vilkatillhearingsVi har anordnatoch TV.för radio-företrädareochheter
närradions ochTelevision, TV TeracomSverigeRadio,bl.a. Sverige samt

till Israel harstudieresainbjudits. Enintresseorganisationer harlokalradions
företagits.

studieuppdragit FOA göramed TeracomsamarbeteVi i atthar aven
varit knu-Till studien harrundradiodistributionen.beredskapsåtgärder inom

ochfrån SR, SVT, SPFPTS,FOA,deltagaremedreferensgruppten en
medheldagsymposiumanordnadesstudienanslutning tillI ettTeracom.

inbjudnasärskilt experter.

13





Författningsförslag

radio- och TV-lagenändring i1 Förslag till lag om

1996:0001

TV-lagen§ och 9 kap. 2 § radio- ochföreskrivs 3 kap. 2Härigenom att
följande lydelse.1996:000 skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3 kap.

sändningstillstånd fårsändningstillstånd får förVillkorförVillkor
skyldighetskyldighet även attäven att avseavse

landettill helahela landet sändasända till programprogram
viss del landet,eller tillviss del landet,eller till en avaven

viss minsta tid,tid, sända underviss minstasända under enen
samtidigt sända visst minstavisst minstasamtidigt sända ettett

område,område, i varjeantali varjeantal programprogram
för sändning-beredaför sändning-bereda utrymmeutrymme

försärskilt anpassadeförsärskilt anpassade ärär syn-ar somsyn-somar
enligt §hörselskadade 2 kap. 1enligt 2 kap. l § ellerhörselskadadeeller

stycket,andraandra stycket,
så-så- sändningarutformasändningarutforma ettett

blir tillgängliga förför dant deblir tillgängligadant de sätt attsätt att
funktionshindrade,funktionshindrade,

för sändning-sändning- beredaförbereda utrymmeutrymme
tillståndtillstånd med stödskermed stödsker avsom avav av arar som

regeringen,regeringen,
viss sändnings-användaviss sändnings-använda enen

teknik,teknik,
radiosändare,använda vissavissa radiosändare,använda

till ljudradions ochhänsyntill ljudradions ochhänsyn tata
särskilda genomslags-televisionensgenomslags-särskildatelevisionens

det gällerkraftkraft det gäller närnär programmensprogrammens
förutformning tidenochtidenutformningoch ämnen samtämnen samt

sändningför sändning programmen,avprogrammen,av

lFörslag 1995/96:160.i prop.

15



1996: 80SOU

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lO. iaktta bestämmelsen i 6 kap. 10. iaktta bestämmelsen i 6 kap.
första3 § stycket beriktigande 3 § första stycket beriktigandeom om

frågai ljudradion,även frågaiäven ljudradion,om om
11. sända genmälen, 11. sända genmälen,

i12. programverksamheten 12. i programverksamhetenre- re-
spektera den enskildes privatliv, spektera den enskildes privatliv,

13. mångsidigtsända 13. mångsidigtsändaett ettpro- pro-
gramutbud, gramutbud,

14. kostnadsfritt sända medde- 14. kostnadsfritt sända medde-
landen vikt för allmän- landenär vikt för allmän-ärsom av som av
heten myndighet begär det, heten myndighet begär det,om en om en

till15. Granskningsnämnden för 15. till Granskningsnämnden för
radio och TV lämna uppgifter radio och TV lämna uppgiftersom som

nödvändiga förär nämndens be- nödvändiga förär nämndens be-
dömning sända dömning sändastäm- stäm-om program om program

med de villkor haröverens med de villkoröverens harmer som mer som
meddelats enligt denna lag, och meddelats enligt denna lag,

16. utforma sändningarna på 16. utforma sändningarna på
sådant de inte sådantendast kansätt intede endastatt sätt kantas att tas

begränsad del allmän- begränsad delemot allmän-emotav en av av en av
sändningsområdet.heten i heten i sändningsområdet, och

17, för beredskapsplan försvara
verksamheten under krig och krigs-
fara.

9 kap.

2 §

Granskningsnämnden för radio och TV övervakar granskning igenom
efterhand stårsända i överensstämmelse med denna lag och deom program
villkor kan gälla för sändningarna.som

Bestämmelserna reklam i 7 Bestämmelserna reklam i 7om om
kap. 4 och 10 §§ övervakas dock kap. 4 och 10 §§ övervakas dock

Konsumentombudsmannen. Konsumentombudsmannen. Till-av av
villkor enligt 3 kap. 2 §över attsyn

17 efterlevs myndighetutövas av
bestämmer.regeringensom

tillståndSändningar sker med stöd till vidaresändning enligt 3 kap.som av
5 § skall inte granskas Granskningsnämnden för radio och TV.av

Finner Granskningsnämnden för radio och innehållerTV sändningatt en
våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid 6med kap. 2 skall

förhållandetnämnden anmälan till Justitiekanslern.göra om

Denna lag träder i kraft den
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FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

förfogandelagen2 Förslag till lag ändring iom
1978:262

föreskrivs § förfogandelagen 1978:262 skall ha följandeHärigenom 5att
lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

5 §

Genom förfogande kan
anspråk med nyttjanderätt och egendom ifastighet i tagastagas annan

anspråk eller nyttjanderätt,med äganderätt
nyttjanderätt, servitut eller liknande till egendom upphävas ellerrätt

tillskapas,begränsas och nyttjanderätt i andra hand
fastighet, byggnad, industrianläggningeller innehavareägare av gruva,
transportmedel, arbetsmaskin eller liknandeeller anläggning eller avannan

åläggas framställningverksamhet för eller medverka tillsättutövaatt annat
för eller räkning,egendom statens annansav

åläggaslageranläggning förvara egendom,eller innehavareägare attav
åläggasinnehavare transportmedel ombesörjaellerägare att trans-av

porter,
åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten Vägvisare,viss somperson

sjukvårdspersonal.arbetsmanskap ellerbudbärare,
Radiosändare eller sändarutrust-

tillståndsplik-förning utnyttjassom
sändningar ljudradio- ellertiga av

TV-sändningar enligt radio- och TV-
lokalradio-lagen 1996:000 eller

lagen 1993:120 får inte itagas an-
språk.

Ägare fåromfattas förfogande ickeeller innehavare egendomav som av
överlåta, föraförbruka, skada, undan eller bort egendomen.gömma

kraftlag träder i denDenna
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1993:599till ändring i lagen3 Förslag lag omom
radiokommunikation

radiokommunikation1993:599föreskrivs 20 § lagenHärigenom att om
lydelse.skall ha följande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

20§
ÄrÄr krig giltig-giltig- Sverige i upphörSverige i krig upphör

tillstånd har be-tillstånd heten dehar be-heten de av somsomav
enligt 3 § och de undantagde undantag slutatsslutats enligt 3 § och avav

tillståndspliktenfrån beslu-från tillståndsplikten harhar beslu- somsom
stöd 8 Detta gäller integäller medmed stöd 8 Detta tatstats avav

tillståndtillstånd har meddelatsinte har meddelats stat-stat- somsom
liga myndigheter eller kommunerliga eller kommunermyndigheter

tillståndtillstånd eller har meddelatseller har meddelats som en-en-som
företagföretag skilda organisationer ellerskilda organisationer eller

bedriva verk-under krig skallkrig skall bedriva verk-under somsom
särskild betydelsesamhetsärskild betydelsesamhet ärär avsomsom av

gällerför totalförsvaret. Detta inteför totalförsvaret.
har tillståndheller den även attsom

enligtsända ljudradio eller television
1996:000 ellerradio- och TV-lagen

1993:120.lokalradiolagen
Är råder sådana utomordentliga för-krigsfara detkrig eller ellerSverige i

hållanden utanför Sveriges ellerföranledda det krig gränserärär attsom av
får deregeringen meddelavarit i krig eller krigsfara,Sverige harattav

medtillstånd radiosändare behövsföreskrifter inneha och användaatt somom
i övrigt.hänsyn till försvar eller säkerhetlandets

träder i kraft denDenna lag
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4 Förslag till förordning ändring iom

beredskapsförordningen 1993:242

föreskrivsHärigenom bilagan till beredskapsförordningen 1993:242att
skall följha ande lydelse.

Bilaga

Nuvarande lydelse

Indelning i funktioner m.m.

myndigheten beredskapsmyndighetär

öVriga myndigheter medFunktion Ansvarig myndighet
uppgifter inom
funktionen

Befolkningsskydd strålskyddsinstitutoch Statens räddningsverk Statens
räddningstjänst Statens kärnkraftsinspektion

Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Kustbevakningen

försvar förPsykologiskt Styrelsen
psykologiskt försvar

De allmänna föfsäkfingsSocialförsäkring Riksförsäkringsverketm.m.
kasmmaadministration av Statens löne- och pensions-socialförsäkringen samt verk

arbetslöshets- och Arbetsmarknadsstyrelsen
tjänstegrupplivförsälcring

2Senaste lydelse 1996:215.
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lydelseFöreslagen

funktioneriIndelning m.m.

beredskapsmyndighetmyndigheten är

Övriga medmyndighetermyndighetAnsvarigFunktion
inomuppgifter

funktionen

strålskyddsinstituträddningsverk StatensStatensochBefolkningsskydd
kärnkraftsinspektionStatensräddningstjänst

Rikspolisstyrelsen
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Kustbevakningen

CivilbefälhavarnaförStyrelsenPsykologiskt försvar
länsstyrelsernaÖvergripande försvarpsykologisktföransvar

kommunalstatlig och
informationsberedskap

beredskaps-stöd tillsamt
förplanläggning

massmedieföretag

allmännaDeRiksförsäkringsverketSocialförsäkring m.m.
försäkringskassomaadministration av

ochStatens löne-socialförsäkringen samt
pensionsverkocharbetslöshets-
Arbetsmarknadsstyrelsentjänstegrupplivförsäkring

kraft deniförordning träderDenna
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5 Förslag till lag ändring i lokalradiolagenom
1993:120

Härigenom föreskrivs 23 § lokalradiolagen 1993: 120 skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23§

I nödsituationer skall sådana Meddelanden vikt förärsom av
meddelanden vikt för all- allmänhetenär skall sändas kostnads-som av
mänheten sändas särskild fritt myndighet begär det.utan omer- en
sättning myndighet begär det.om en

Denna lag träder krafti den januaril 2001.
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riktad till allmänhetenochRadio TVl

förutsättningar1.1 Tekniska

måste de radio-skall kunnaradio- och TV-programFör etersända emottasatt
radiovågor elektro-Medfylla vissa krav.vågor bär programmet avsessom

300 000hastighet, dvs.rymden med ljusetsvågor utsänds imagnetiska som
inne-frekvensen. DetsvängningstaletVåglängden beroendekm/sek. är av

Radiovågoma olikavåglängd.svängningstal, desto kortarebär högreatt
Långvågs-utbredningsegenskaper.mycket olikasinsemellanfrekvenser har

radio-för distributiontidigare användesmellanvågssändningar,och avsom
Markvågorna allmänhetiriktningar.utstrålar radioenergi i alla ärprogram,

rymdvågorna.i tillförändringar i fältstyrkaobetydligastabila och har motsats
långvågmellanvåg längre underoch änSålunda når sändningar natten

atmosfären.skikt ivågorna reflekteras i olikaeftersomunder dagen,
sända-anslutning tillomedelbariKortvågssändningar kan inte emottas

iframföralltKortvågssändningar användsbort.längredäremotren men
för-räckviddKortvågssändningarnas längreutlandsprogramverksamheten.

"stud-sändningarnafrekvensplaneringen. Principensvårar naturligtvis är att
prin-blir det ijonosfären. Därmedgånger ochmellan jordytanupprepadesar"

sidan jordklotet.kortvågssändningar andracip möjligt emotatt ta
frekvensmodulerademellanvåg medLångvåg successivtoch har ersatts

Frekvensmodule-både radio och TV.förFM användssändningar FM.
amplitudmodulering AM,kanalbreddmångdubbeltringen änkräver större

radiovågomaförräckvidden görkortaredendetta kompenseras somavmen
kanal. Sändningardelalåta stationermöjligt antaldet att ett stort avsamma

huvudsak med FM-ilandet skerinomljudradio och markbunden TV numera
praktikenmarksändningar blir iRäckvidden vidfrånteknik direkt sändaren.

placeras ganskafrekvens kan näramedkort, och sändaremycket samma
varandra.

Övergången 1950-talet, ochi mitteninleddesFM-sändningartill motav
avvecklade.mellanvågssändningama i1960-taletslutet stort settvarav

skeddeoch 50-talenunder 1940-detsitt intresse ut-kan haDet att en
förbättraföri första handSverige. Dettrådradionätet ibyggnad attvarav

därSverige,områden och ii sydvästramottagningsförhållandena i norra
förbättringutbyggnad ochtillätfrekevensöverenskommelse interådande av

000400drift.i Somlångvågssändareoch mestde mellan- var cavarsom
trådradion.till Ianslutnabefolkningen,%hushåll, 15motsvarande avca

trådradionät.kvarvarandeavvecklades1960-taletslutet av
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Utbyggnaden det landsomfattande FM-nätet för markbunden TVav resp.
ljudradio gått såhar till först etableratatt sändarestörreett systemman av
jämte erforderliga radiolänkförbindelser. bestårEn radiolänk tråd-serieav en
lösa sändare- och mottagningsstationer där sändarantennen koncentrerar
radioenergin, överförs frekvens centimetervågsområdet,i till smaltsom ett
strålknippe. Avståndet tvåmellan länkstationer i regel 40-50 km.är De större

uppgårsändarnas antal i dagsläget till drygt femtio. Dessa FM/TV-stationer
täcker 97 % befolkningen. Dessa stationer harstörre kompletterats medca av
mindre försändare avhjälpa de täckningsbrister uppstått. I dag finnsatt som

sådanadrygt 600 mindre s.k. slavstationer. Det innebär för SVT l räck-en
vidd 99,8 något% och lägre för SVT Det tredje förnätetom ca en
markbunden TV vilket utgår frånTV 4 sänderöver de drygt femtio större- -
stationerna, medan kompletterande erhållstäckning dels tjugotalettgenom
slavstationer, dels satellit.

En sändarstation har regel 300större hög uppbärmastsom en ca m som
sändarantenner för förstai hand radio och TV, för mobiltelefoni,ävenmen
kommunikationsradio m.m.

Vid sidan finns någraFM-nätet sändare mellanvågs-kvar och kort-av
vågsbanden. Dessa används i första hand för sändningar till utlandet, men

ocksåkan föranvändas radiosändningar inom MångaSverige. radiomottagar-
hushållsbrukför saknar dock möjlighet kortvågapparater att ta emotnumera

mellanvåg.och
Mätningen till frånsändarna produktionsplatserna sker medav program

radiolänk. bestårRadiolänknätet 114 stationer, 54 samlokalise-ärav varav
rade med de FM/TV-stationema.större

En radikal förändring överföringsmöjligheterna skedde i och med attav
satellit-tekniken började utvecklas 1960- och 70-talen. Principen härär att

från produktionsplatsen sänder elektroniska signaler via mark-man upp en
station till satelliten sedan i sin skickar någotsignalen tilltur tresom av

finns i dag, nämligen antingen för hushållvarjemottagarsystem som en
specifik parabolantenn, ocksåeller kommersiella kabelnätstörre eller,genom
slutligen, små egenägda kabelnät för exempelvis bostadsområde. Iettgenom

släptågdenna tekniks har utvecklats varierat kodning ochett system av
abonnemang kanaler ochav program.

sålundaKabelnäten viktigt tillkomplement satellitsystemen.är Omkringett
60 TV-hushållen% de svenska någonberäknas anslutna tillav numera vara
form kabelnät för TV-distribution. Näten används främst för vidaresänd-av
ning frånTV-program mottagits marksändare eller satellit.av som

olika sändningssystemenDe för radio och har hittills iTV huvudsak
baserats analog teknik. Med analog teknik den elektriska signalenattavses

ljud- och bildinformationen varierar kontinuerligt i för-representerarsom
hållande Påtill ljud och bild. tid har det utvecklats teknik för digitalsenare
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sändning ljudradio och television. Med digital teknik överförs informa-av
tionen i binäri binär form. Dessa uttrycks form, följder "O"-or ochsom av
"l"-0r. Digitaltekniken har vissa egenskaper den överlägsen dengörsom

Känsligheten föranaloga sändningstekniken. störningar mycketär t.ex.
mindre. eftersomEnergiförbrukningen inte lika sändarna kanär görasstor

med digital teknik. Ett antal inom givet fre-större ettsvagare program ryms
ocksåkvensutrymme. Digitala sändningar lättare kryptera och teknikenär att

för Sammanfattningsvislämpar sig därför väl betal-TV kan sägam.m. man
flexibel inte specifikt tilldigitaltekniken mycket och bunden radio elleräratt

TV.
Digitala TV-sändningar kan i de olika distributionsmedier iäga rum som

dag används för TV, dvs. satellit, kabel och marksändare. Marksändning ger
transmissionskapacitet finnsgenerellt lägre kanal satellit. I gengäldänsett per

fördelar framför satellit, nämligenandra

mottagningsantenner kan användas;existerandeatt-
möjligheter till portabel mottagning föreligger;att-

regionala sändningar.möjlighet till lokala ochatt ges-

ocksåbildinformation kan överföras via digital ljudradioLjud-, ochtext-
DAB.

någraljudkvaliteten och den höga spektrumeffektivitetenDen goda är av
hållerför införa DAB. Digitala ljudradiosändningarde avgörande skälen att

god CD-kvalitet.
singelfrekvensnät. singelfrekvensnät bidrarkonfigureras IDAB ettettsom

nårnärliggande till nyttosignalen, dvs. den signalalla sändare mottaga-som
går inte tillämpa i FM-nät. I DAB-systemet samlasDenna metod att ettren.

till ensemble. ensemble inrymsmultiplexeras flera ljudkanaler s.k. Ien en
efter programföretagens behov.5-6 stereokanaler. En ensemble kan anpassas

central iLjudkanalema multiplexeras plats nätet.en
kan i regel i speciell service-kanalMeddelanden olika slag läggas enav

inte kommer bryta ensemblen.attsom
sammanfattas följande FörSändamätets omfattning i Sverige kan sätt.

tillgång markbundna TV-vi i till rikstäckandenärvarande har Sverige tre
radiokanalerfyra rikstäckande P1,kanaler SVT SVT 2 och TV 4 samt

Följande kommersiellavia satellit.och TV 4 distribuerasP2, P3 P4. även
våren via satellitkunde 1996TV-kanaler med svenskt tal och tas emottext,

6 filmkanalemanämligen TV kanal Z-TV, TVG och TVoch kabel, samt
1000 Cinema, Filmnetl, Filmnet2 och Super Sport.TV 1000, TV

tillgängliga för demfinns TV-kanaler baraDessutom ärär an-som som
icke-kommersiella lokala kabelkanaler och 25slutna till kabelnät, bl.a. 70

fin-sändningarnakabelkanaler. Till detta kommerkommersiella lokala av
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ländsk MälardalsområdetTV över Sverige förfogar frekvens-överm.m.
tvåmotsvarande ytterligare markbundna TV-nät M 4 och M 5.utrymme

I 1996 fanns 88 sändningstillstånd för kommersiell lokalradio för-mars
delade sändningsområden.40 olika Närradions sändningsmöjligheter
uppgick till tillståndsinnehavare150 och antalet till 1 200.nära

Vidare bör de sändningar med pågårnämnas DAB f.n. P7 samtsom
återutsändningarna utlandsprogrammet lokalt Stockholmsområdetöverav
P5.

1.2 Mediepolitiska förändringar

sålundaDet svenska medielandskapet har under de åren genomgått30senaste
förändringar.stora

Bland viktigade mediepolitiska beslut förbereds vid tiden för avlärn-som
vårtnandet betänkande kan föregåendeden i den fråganutöver nämndaav -

digitalisering ljudradio och TV följande.nämnasom av -
Regeringens proposition 1995/96:l61prop. radio och iTV all-om en

mänhetens tjänst 1997-2001 inriktningen public service-verksam-anger av
femårsperioden.heten under de föregåttsPropositionen harnärmaste av en

parlamentarisk beredning i vilken har deltagit samtliga riksdagspartier. Beslut
senvårenkommer under 1996. Parallellt behandlas i riksdagenatt tas prop.

1995/96: 160 radio- och TV-lag.om ny
Hösten 1995 tillsattes parlamentariskt kommitté försammansatt atten

frågorutreda vissa närradionsrörande och den privata lokalradions framtid.
Förslag skall lämnas hösten 1996.

vårtEtt projekt indirekt berör utredningsuppdrag gäller använd-annat som
återståendeningen markbundna sändningsfrekvenser för TV. Distans-av

utbildningskommittén har avlämnat delbetänkande SOU 1995: 120 "TVett
och Utbildning".

1.3 Plats i medielandskapet

I det svenska medielandskapet spelar radio och TV allt viktig roll.en mer
och dominerarRadio TV svenskarnas användning medierna. Radio-av

uppgår tilllyssnandet 35 % den totala medietiden, medan motsvarandeav
andel för TV-tittandet ligger 30 %. Den kommersiella lokalradion har sin

lyssnargrupp bland barn och ungdom. En mycket andel denstörsta stor av
befolkningen lyssnar Sveriges Radios kanaler. Av Sveriges Radiosvuxna

kanaler har P4 den publiken. Därefter kommer P3, tidigare hadestörsta som
årenden publiken de har lyssnare till kom-största senaste tappatmen som

mersiell lokalradio.
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Av massmedierna har TV den ojämförligt räckvidden.största Störst är
räckvidden bland och äldre. Det kraftigt ökade utbudet TVyngre av senare
år har endast mycket marginellt lett till ökat TV-tittande. tittarstatistikenAvett

Årkan utläsas SVT:s två kanaler och TV 4 domineraratt fullständigt. 1995
beräknades SVT:s dagliga räckvidd till knappt 60 % och TV 4:s till 50 %.
SVT 1 och SVT 2 har däremot någotfor sig mindre publik TV Barnänvar
och ungdomar tittar TV Bland de kommersiella kanalerna gällermer
allmänt de åldrarnahar publik i år.störst under 25att

Det kan ha sitt intresse från utgångspunkter våratt utredning har attsom
bevaka studeranärmare den omdefiniering Pressutredningen -94 gjortsom av
massmediernas uppgifter för den fria åsiktsbildningen. I sitt huvudbe-
tänkande VårtSOU 1995:37 dagliga blad stöd till svensk dagspress anför-
Pressutredningen -94 massmedier fullgör uppgifteratt särskiltärtre som
angelägna för åsiktsbildningen,den fria nämligen uppgiften förse med-att
borgarna sådanmed information frittde och självständigt kan ställning iatt ta
samhällsfrågor informationsuppgiften, uppgiften granska de inflytelse-att
rika i samhället granskningsuppgiften låta åsikteruppgiften kommasamt att
till tals forumuppgiften. Samma uppgifter beståndsdelarviktigaär i public
service-uppdraget.

Pressutredningen konstaterar vidare dagspressen läses för deatt mest
lokala nyhetemas skull. Tre i TV traditionellt för högreprograrntyper svarar
tittarandelar de övriga, nämligenän nyhetsprogram bästa sändningstid,

och nöjesprogram. När det gäller radio harsport nyheter och musik flestade
lyssnarna. Radiomediet, pressutredningen,säger fungerar också som en
"uppdatering", dvs. lyssnarna vill vad hänt för sedan fördjupaveta attsom
sig i andra medier.

1.4 Nuvarande struktur

Företagsform

frånBortsett närradion, där sändningsverksamheten handhas ideella för-av
eningar, den förhärskande företagsformenär inom radio- och TV-sektom
aktiebolaget.

Ägwförhållanden

Public service-företagen SVT, SR och UR statliga stiftelser. Stiftelser-ägs av
syfte främja public service-verksamhetensär självständighet. Enligtattnas ett

förslag i den proposition lämnats till riksdagen angående public service-som
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1995/96: 161 skall de nuvarande ägarstiftel-framtid prop.verksamhetens tre
stiftelse.ombildas till ensema

tillstånd för kommersiell lokalradioinnehavarnade knappt 90 ärAv av
något SRAB/City, Radiotill de fyraflertalet anslutna prograrrmätenstoraav

till kommersiella radio- ochMegapol. Bland delägarnaNRJ/Energy ochRix,
såväl svenska utländska.återfinnas bolag,kanTV-företag somsamma

pressföretag förekommer visslokalradiostationer och iKorsägande mellan
utsträckning.

Svensk Rundradioår rundradionätet TERACOM1992 förvaltasSedan av
statligt aktiebolagTeleverket. TeracomTidigare förvaltadesAB. ärnätet ettav

tillgångoch TV 4public service-bolagendominerande uppgift är att gevars
likvärdiga villkor.till sändamätet

Finansiering

service-verk-Publicfinansieras olikaoch TV-verksamheten sätt.Radio-
vissaVidare medgesTV-avgiftsmedel "licensema".bekostas medsamheten

kommersiella lokal-reklamñnansiering. Denintesponsringsinkomster men
reklarnfrnansierad, liksom TV 4.närradionradion och delar ärav

regionala sändningarRikssändningar och

regionaloch TV 4har SR, SVTför hela landetsändningarVid sidan av
programverksamhet.

lokalradiostationernaefterfölj till de tidigarelokala kanalerSR:s 25 arna-
länSändningsområdet i principisänder P4.inom LRAB ettmotsvarar-

kommersiell lokal-det gällerRadio Uppland etc.. NärRadio Stockholm,
täckningen.närradio varierarradio och

med god hörbarhetnärradio skall kunnaGrundregeln har varit mottagasatt
fågår efter särskild ansökanfrån sändare. Detkilometers radieinom fem att

det efter-kommuntäckning. Enligt lagen börtillstånd sändningar medtill
storstadsornrådena ikanutanförnärradiosändningarna tas emotsträvas att

20 och 55lokalradion varierar mellanförSändningsradienhela kommunen.
kilometer.

TV-områdetradio- ochpåMyndighetsstrukturen

RTVRadio- och TV-verketochradio och TVförGranskningsnämnden
tillstånd för lokal-frågor sändningrörandegranskningsfrågorhandhar resp.

också efterlevnaden reglertillsynRTV harnärradio. överradio och av som
innehållet i sändningarna.inte gäller
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1.5 Tekniska utvecklingstrender

utsändningsteknikDigital

Utsändningstekniken för påradio och TV revolutioneras. Enär väg att ny
teknisk standard baserad digital teknik kommer etableras. DVB Digitalatt
Video Broadcasting respektive DAB Digital Audio Broadcasting innebär
fler sändningsmöjligheter, i allmänhet högre kvalitet, lägre driftkostnad,en en

förutsätter konsumenterna beredda investera iäratt att mottagar-men nya
ocksåDigital teknik innebär möjligheter till tjänster, exempel-apparater. nya

vis underlättas interaktivitet
.

1995 frånFörsöksverksamhet med DAB har under hösten mark-startat
Stockholmsområdet.sändare i Under 1996 börjar sändningar i ytterligare tre

områden. Många tjänster kan bli aktuella, bl.a. "bildradio", dvs.typernya av
radio med bilder, grafik och rörliga bilder.även

förVad beträffar digital teknik marksänd TV har särskild utredare ien
februari förslag övergång1996 lämnat till snabb SOU 1996:25.en

utredningen förutsättningarna förEnligt direktiven skall byggaattange
rikstäckande digitala marksändningar TV med avsiktnätett attupp av av nu-

sändningar läggas Satellitsändningar förutsättsvarande analoga skall ned.
kunna användas komplement, i det hela befolkningen skallnärmastesom men

frånkunna marksändare. Vidare redovisningenta emot attprogrammen anges
alternativ marksändningarna liksomskall i relation till där be-sättas ärett nu

gränsade till mindre antal kanaler sänds med analog teknik, medanutett som
tillkommande TV-tjänster sänds sätt.annat

årförutsätter redan 1996 fattarUtredningens förslag statsmakternaatt
övergång Sverige.principbeslut till digital marksänd TV iom

Utbyggnaden det markbundna sändarnätet för digital sändning börav
påbörjasutredningsförslaget i sin förstaenligt 1997 ochsenast etapp vara

två årslutförd inom efter första bör sänd-beslut. Denna utbyggnadsetapp ge
ningsmöjligheter åttaför rikstäckande programtjänster, dvs. SVTutöver
SVT 2 och 4 fem programtjänster. Färdigutbyggt bör sändarnätetTV nya,

24 programtjänster. det nuvarande analoga läggs ned skallOm nätetrymma
Nuvarande analoga50 programtjänster kunna sändas. TV-emot terrestraupp

årtio eftersändarnät bör upphöra möjligt, dock inom startensnarast senast av
de digitala sändningarna.

Socialdemokraterna,principöverenskommelse träffats mellanEn har
initiativ för snabbCenterpartiet och Folkpartiet Liberalerna rörande statliga en

digital utbyggnad marknätet.av
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Radio Data System

RDS sarnlingsbeteckningen för ohörbar datasignalRadio Data System är en
följer Till börja med utvecklades förFM-nätet. RDSöverprogrammet attsom

sådanaför Hit finesserolika tjänster avpassade bilradio. hör automatisksom
långkörning,till vidavstämning den starkaste sändaren stationensatt namn

uppspelning kassettband avbryts för aktuellvisas i klartext samt att t.ex.av
trafikinfonnation.

automatisk inkopplinghar sedermera utvecklats tillSystemet att avse av
på trafikinformation.trafikinformation lyssnar kanaläven när utanman

bakom utvecklingen RDS i varningssammanhang.Samma idé ligger av
föregångslandvarit härvidlag och det i Sverige detSverige har ett somvar

genomfördes.första försöket med RDS-varning Sedan 1994 är systemet
vårasyfte säkra inomhusvarningen kärnkraftverk haroperativt. I att runt

anskaffats.26 000 RDS-vamingsmottagare
aktiveras med särskild alarmkod PTY 31. KodenVamingsmottagama en

vamingsmeddelande.sändningsledning simultant medsänds SR:s ettut av
pågår Räddningsverkförhandlingar mellan Statens SRVFör närvarande

områden omgivningarna tillutsändning 31 i andraoch SR PTY änom av
kärnkraftverk.

frånfrån 1995Räddningsverket SRV höstenutvärderingsrapportAv en
de svenska kärnkraftverkenför varning allmänhetenrörande runtsystem av

framgår följande.bl.a.
återstår fulltdistribuera innan10 000Mer ärän systemetapparater att

utbyggt.
Möjlig-inomhusvaming bör bort.Räddningsverket kravet tasattanser

flexibilitet i den regionala planeringen. Rege-därmed till ökadheter skulle ges
fråga.ställning till denna Det bör erinrasringen har inte tagitännu attom

förmindre antal RDS-mottagare skall finnas kvardock förutsätterSRV ettatt
ocksåRDS har diskuteratsanvändning dagis, skolor och sjukhus. som

för funktionshindrade.Varningssystem
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2 Mediemas ställning inom totalförsvaret m.m.

2.1 Beredskapsorganisation för radio och TV

Sedan radioverksamheten i mitten 1920-talet ñck fasta former i Sverige harav
verksamheten vid krig och krigsfara reglerats i särskild ordning det gällernär
public service-bolagen.

årsI 1992 riksdagsbeslut drar riktlinjerna för innevarande avtals-som upp
period för public service-företagen utgångspunktenär liksom tidigare denatt
krigsorganiserade såverksamheten möjligtnära bör överensstämma medsom
organisationen i fred. Ett härifrån UR inteär ska byggaavsteg att upp en egen
beredskapsorganisation. Vid övergång till krigsorganisation sålundadelas
UR:s mellan SR och SVT.resurser upp

SVT och SR Teracom förutsätts självständigasamt utgöra organisationer
inom totalförsvaret. Det finns avtal mellan och SVT, SRett och URstaten om
verksamheten vid krig och krigsfara. Ett särskilt avtal har vidare ingåtts
mellan och Teracom. Det finns vidarestaten överenskommelse mellan SPFen
och programbolagen motsvarande överenskommelsesamt mellan SPF ochen
Teracom.

Avtalen mellan och programbolagen respektivestaten Teracom gäller
under tid avtalen bolagens verksamhet mellan ochsamma som om staten
respektive bolag. I enlighet med de föreskrifter regeringen meddelar ochsom
i samråd med ansvariga statliga myndigheter och Teracom skall program-
bolagen utarbeta de beredskapsplaner behövs för verksamheten vid krigsom
eller krigsfara.

Avtalen mellan programföretagen och har till den l januaristaten sagts upp
1997. förslagetI till radio- och TV-lag prop. 1995/96:160 har avtalenny

sändningstillstånd med tillhörandeersatts villkor. Förslagets uppräkningav
de villkor för sändningsrätten får ställas uttömmande innehållerär ochav som

inget villkor kan tillämpas för ställa krav bolagen beredskaps-attsom om
planer.

Enligt det gällande avtalet mellan och åtarTV 4 sig bolaget "trädastaten att
i förhandling med regeringen de villkor skall gälla för sändningarnaom som

Sverige kommer i krig eller krigsfara eller liknande utomordentligaom för-
hållanden". Några förhandlingar i denna fråga påkallats.har inteännu
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Myndighetsmeddelanden2.2

får i avtal mellan och1966:755 detradiolagenEnligt 7 § staten program-
tillstånd regeringen uppställasradioprogram medsänderföretag enavsom

myndighet sända meddelan-prograrnföretaget begäranförskyldighet att av
allmänheten.tillden

ingåtts publicmellanfunnits i de avtalbestämmelser harMotsvarande som
förBestämmelsernaalltsedan 1925.och är närvaran-service-företagen staten

SverigesSveriges Radio SR,Television SVT,Sverigestillämpligade
4Utbildningsradio UR och TV .

mellanträffatsavtalbestämmelse harstöd dennaMed statenseparataav
avtalet mellanoch TV 4. ImellanSR och URoch SVT, statenstatensamt

särskildamedbolagen i enligheti avtali 4 §SVT SRoch attanges resp.resp.
frånutgående 20 22 §§beredskapsplaneringförskallavtal samt resp.svara

kommunalbegärani SR:s fallmyndighetstatlig ävenbegäran avav
allmänheten".vikt för"meddelandenskall sända ärmyndighet som av

inteutformning och detlämpligmeddelandetskall tillseBolagen attatt ges en
programverk-inverkar menligtomfattning ellersin sättannatgenom

ersättning sändasärskildnödsituationer ochskall iTV 4samheten. utan
statligdet begärsallmänhetenvikt förmeddelanden är av enomavsom

självklartinte likaförarbetena detsamtidigt i ärdetmyndighet. Men sägs att
publicskyldighetskall hareklamfinansierade kanalernade somsammaatt

utnyttja möjlighetstället kunnaborde iMyndigheternaservice-kanalema. att
reklamtid företaget.köpa av

lokalradion i nödsituationerprivataskall denlokalradiolagen 23 §Enligt
ersättningsändasallmänhetenvikt försådana meddelanden är utansom av

tillinformation"normala"Myndigheternasdet.myndighet begär meraom en
skyldighet sända.tillståndshavaren inteharmedborgarna att

Närradioutred-bestämmelser.motsvarandenärradio saknasBeträffande
varningsmed-sändningarSR:sår fram förslaglade 1990ningen att avom

servicemeddelan-informations- ochviktigafredskatastrofer ochviddelanden
automatik skallmedfördröjning ochkrigsfaraoch utvid krigden utan

emel-föranledde193 f.. FörslagetSOU 1990:70sändarenärradionsöver s.
åtgärd.lertid ingen

1995/96:l60TV-lag prop.radio- ochpropositionI den somom ny
föreslås förskyldighet1996itill riksdagenöverlämnaderegeringen enmars

myndighetsmeddelande.kostnadsfritt sändaprogramföretaget att
oomtvistad. Detinte varitbestämmelsen harden aktuellaTillämpningen av

tolkningsföre-harmyndighetenellerprogrambolagetbl.a.gäller somvem
fråga gällerför allmänheten. Enviktvadbeträffandeträde är annansom av
menligtomfattning inverkasin kanmyndighetsmeddelandenär ett genom

programverksamheten.
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i krigs-myndighetsmeddelanden harsändafredstida skyldighetenDen att
från dagarna kring krigs-åtagande SVT och SRfallet utökats ettattettgenom

i anslutning tillmyndighetsmeddelandencentralaförbereddautbrott sända
samfällda planen. SPF harenligt den s.k.beredskapslarmmeddelanden om

samfällda planen.for denhuvudansvaret
Befolk-för funktionenharräddningsverk SRV,Statens ansvaretsom

räddningstjänstforkrig och sektorsansvareträddningstjänst iochningsskydd
myndighetsmeddelanden tillmedvidareutvecklat konceptetfred, hari var-

till allmänheten VMA.Viktigt meddelandeinformationssystemetnings- och
Överenskommelser prograrnföretagen och SRV ochträffats mellanhar grun-

radiolagen ochbestämmelsen ienligtöverenskommelsemaden för är parterna
långtgående vanligafår änVMA-systemetmedavtalet staten. meraanses
komma till mycketpraktiken bedöms VMAmyndighetsmeddelanden. I spar-

dåkärnkraftsolyckor,kemikalieutsläpp ochfredstidanvändning i t.ex.sam
nås.många riskzonen kanså möjligt inomviktdet är attyttersta somav

infor-vägledandevarseblivning ochmeddelanden förinnebärVMA att
enligt följande,och televisioni ljudradiomation utsänds

rädd-behörigomedelbart begäransändsvarningsmeddelande ut av
bedöms före-då riskomedelbarmyndighet i situationerellerningsledare

eller i miljön,eller egendomskada livligga för

omedelbarhet, begärankravinfonnationsmeddelande sänds ut, utan
befolkningsskyddets ochmyndighet inomräddningsledare ellerbehörigav

skadorområde för förebygga och begränsa män-räddningstjänstens att
vidsituationeri miljön i andraegendom eller änellerniskor som avses

varningsmeddelande,

be-omedelbarhet, begärankravservicemeddelande sänds ut, utan av
ochbefolkningsskyddetsmyndighet inomellerräddningsledarehörig

underlätta allmän-område situationer föri övrigaräddningstjänstens att
insatser.räddningstjänstensunderlättaagerande ochhetens

Överenskommelsen programkanaler dei vilkainnehåller bestämmelser
åtarProgramföretagenintervaller.och i vilkaskall sändasmeddelandenaolika
förVMA ochför sändninginstruktionerutfärdasig i avtalen attatt ansvaraav

organisation VMA.sinutbildning omav
underprogramföretagen harträffat medRäddningsverketAvtalen som

organisation ochändradtill bl.a.medreviderats hänsyn1995hösten nya
avtaletändringenbilaga ll. DenRadioSverigesrutiner inom senaste av

närområ-kärnkraftsverkenssvenskainom debefolkningentillgäller varning
åtagit sig delsSveriges Radioharöverenskommelse attsärskildaden. I denna

i delarmsignalRDSinomsignalsända systemet genererar enut somen
kämkraftsornrådena, dels läsadelats inom attradiomottagarespeciella utsom

fåttkämkraftsornrådena hariFM-sändarnavarningsmeddelanden. nyen
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RDS-applikation gårmed hjälp det koppla ihop SR:s samtliga kanalerattvars
till samsändning vamingsmeddelande. Samtidigt sänds den speciella RDS-av
signalen för varning PTY 31 och kan de radiomottagareut tas emot av som

utrustade härför. Samtligaär 55 storsändare få denna applikation.avses
Teracom för utsändning FM-näten och den tillpassningöversvarar syste-av

krävs.met som
Den enhet hittills för VMA icentralt Stockholm, sändnings-svaratsom

ledningen, har avlösts trafik- och serviceredaktion bemannad med sär-av en
skilt utbildad personal dygnet Redaktionen disponerar kraftfulltöverrunt. ett
kommunikationssystem och samverkar med myndigheter områdenainom
räddningstjänst, varning trafik.och Regionala trafik- och serviceredaktioner
har etablerats fem ställen i landet.

Det kan ha sitt intresse hur löst motsvarande problem i Finland. Därman
public service-bolagetär YLE skyldigt sända "nödmeddelanden" enligtatt

lag. Lokalradiobolagen återutsändahar sina skyldigheter inskrivna iatt
respektive koncession. I lagen rundradions skyldighet förmedlaattom myn-
dighetsmeddelanden preciseras myndighetsmeddelanden till sådanaatt vara
meddelanden nödvändiga förär rädda eller skydda människor ellerattsom
grund risk för överhängande skador egendom eller miljö. Systemet in-av

årfördes 1995 och bygger RDS-teknik. Det har inte kommit tillännu
användning.

SRV årinledde under 1995 överläggningar företrädaremed för den kom-
mersiella lokalradion rörande frivillig anslutning till VMA. De skallen senare
enligt uppgift ha ställt sig preliminärt positiva till sådantett arrangemang,
vilket bestyrker det intryck utredningen fått vid sina kontakter med dennasom
bransch. lösningDen förbereds innebär begäran frånVMAattsom nu en om
behörig räddningsledare eller myndighet sker direkt till berörda lokalradio-
stationer eller via regionala SOS-centraler.

2.4 Pressens beredskapsplanering

målsättningenDen övergripande infonnationsfrihet och yttrandefrihet skallatt
gälla under krig eller beredskap medför skyldighet föräven myndigheternaen

tillse rimliga förutsättningar förskapas fri oberoende vidatt att ävenen press
förhöjd beredskap.t.ex.

förstaDet i hand Styrelsen för psykologiskt försvarär SPF har attsom
Överstyrelsentillse Tilldetta. sin hjälp har SPF bl.a. för civil beredskap

ÖCB.

Man har tillsammans med dagspressens branschorganisationer kommit
fram till vissa allmänna produktionsförutsättningar. Bl.a. antas att annons-
volymen kommer minska vid krigstillståndkrig eller tillgångenoch påatt att
tidningspapper råvaror,och andra främst plåtargrafiska måste im-som
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ÖCB framför alltplanerade insatsernaDe SPF och ärporteras minskar. av
Överenskommelse träffatshartidningstryckerier.till trettiotalknutna ett om

plåtar.grafiskatilldelning tidningspapper ochav
SPF/ÖCB vissadialog mellan ochkontinuerligaVid sidan dennaav

pågår ständigt samarbetetidningsföretagrespektivetidningstryckerier näraett
Pressbyrån, distributionsföretagorganisationer och medmed samtpressens

TT.
frivilligtberedskapsplanläggningunderstrykas ärDet bör ettatt pressens

och veckopressfrån sida. All svensk dags-åtagande tidningsföretagens samt
genomfördakrigsviktiga företag medK-företagtidskrifter s.k.90-tal ärett

beredskapsplaner.
föregångare, Beredskaps-år avtal mellan SPF:sfinnsSedan 1982 ett

Överstyrelsen för ekonomiskt försvarpsykologiskt försvar ochnämnden för
ÖCB:s beredskaps-Tidningsutgivareföreningenföregångare samt om
planering för tidningsbolagen.

frågor rörandePressråd skall dryftaTill SPF knutetär ett pressenssom
fråntill ochocksåberedskapsplanering. Det kan värt att notera att manvara

medieråd förutommed deltagandesärskiltdiskuterat inrättandet ett avav -
PresstödsnämndenSR och Teracom.SVT,organisationer ävenpressens -

hänföras till SPF.krighändelseikommer attav
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behandlingFrågans tidigare3

sektorersärskildarörande3.1 Utredningar

närradioleddLokalt

Närradioutred-närradio föreslogLokalt ledd1990:70betänkande SOUsittI
beredskapsorganisationsärskildinordnas iskullenärradionningen att en

avsågslokalradioområde lokal-härförchefernaledningunder resp.av -
inomlänsradio bedrevsdenbetydelse, dvs.ursprungligairadion dess som

Lokalradio AB.Sveriges
någoninte föranletti övrigtremissbehandlatsFörslaget har rege-men

åtgärd.ringens

varningsstudieRäddningsverkets

möjligheterför desighar intresseratRäddningsverk SRVStatens som
frånVarningsstudienden s.k.allmänheten. Ivarningerbjuder förradion av

grundläggandedetradion börRäddningsverket fastår slår1990 att vara
krigstidafreds- ochi fred. Dei krig ochi hela landetvarningssystemet

integrerade.långt heltså möjligtbörvamingssystemen vara
angåendeförslagöverväganden ochredovisasVarningsstudien systemetI

tillgången tillallmänhetenmeddelanden tillviktigaför sändning samtav
utveckling Radio Datainnefattar fortsattFörslagenoch sändare.kanaler av

olikaanpassad förvarningbehandlassärskilt avsnittRDS. ISystem ett
funktionshindrade.grupper av

FOA-rapporter

ochnärradionsFOA belystharcivilförsvaretprojektförInom ett omramen
vid krigskyddsförutsättningarochfunktions-lokalradionskommersielladen

användas inomskulle kunnalokalradioochnärradiostuderat hursamt
överfall""strategisktangreppsformenlegatBetoningen hartotalförsvaret.

Stockholmsområdet.alla iliggerundersöktsstationeroch de som
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Hot- och riskutredningen

I sitt huvudbetänkande SOU 1995: 19 Ett säkrare samhälle behandlade Hot-
och riskutredningen samhällets beredskap olika fredstida hot. Till demot
centrala problemområdena för Hot- och riskutredningen hörde utvecklaatt en
helhetssyn behovet skydd och säkerhet i fred och krig. Utredningenav
kom därvid åtskilligaberöra frågor vårai direktiv.att tassom upp

Vi kommer beröra följande förslag från Hot- och riskutredningenatt :
a Kommersiella lokalradiostationer skall skyldiga sända med-attvara

delanden verksamheten i viktiga samhällsfunktioner;som avser
Satellitbaserade kanaler bör ha motsvarande skyldighet;b
Entreprenadföretagc arbetar uppdrag landsting eller kommunsom av
bör sända meddelande i SR och SVT;

d Kommersiella lokalradiostationer åläggasbör ha reservkraft;att
e Teracom bör hänföras till funktionen för telekommunikationer.

3.2 Aktuella hotbilder

Inledning

Militära hot

På år har nyckelordet i försvarspolitisksvensk debatt varit "strategisktsenare
SÖ.överfall" Därmed med "kvantitativt begränsadettavses angrepp som

styrka och hög kvalitet och med endast kort militär förvarning riktats mot
vitala funktioner inom Sveriges nationella ledningssystem och inom totalför-
svaret".

denI försvarspropositionen prop. 1995/96:12 antalsenaste görs ett
viktiga markeringar vårabetydelse för ställningstaganden det gällernärav
hotbilder. I propositionen bl.a.sägs skall bygga förstärktatt man upp en
bevakningsfunktion inom för värnpliktssystemet. Som motiv anförsramen

sårbarhetenden höga i allmänhet. Angriparen vidare nå sårbaravilja denantas
delen totalförsvaret i varje skede för motståndarensutnyttjaattav svagaste
delar. I sammanhanget sådana samhällsfunktionernämns elförsörjning,som
telekommunikationer, ledningssystem inte minst viktigttransporter, samt - -
informations- och nyhetsförmedling. Civilbefolkningen kan komma drab-att

hårtbas krig där fienden detta försöker sårbarhetenutnyttja i detsättettav
svenska samhället.

förutskickarMan vidare i försvarspropositionen strategiska insats-att
styrkor i kombination sabotageåtgärdermed söker viktiga samhällsfunk-störa
tioner. Man skall detaljerat studera hur viktiga anläggningar kan bevakasmera
och skyddas.
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FOA har tidigare, uppdrag Teracom, studerat det krigstida hotet motav
rundradiodistributionen. Mot bakgrund strategiskt överfall, aktuellav en

sårbaraangriparbeskrivning och punkter dras slutsatsen sabo-systemets att
såväl hot luftangrepp. Då gårär det inte helt skyddatage ett stort attsom

förordas fortsatt satsning flexibilitet och möjlighet tillsystemet reserv-
lösningar.

Civila hot

Hot- och riskutredningen har i sitt huvudbetänkande Ett säkrare samhälle
SOU 1995: 19 föreslagit helhetssyn och befogenheter för civilaen ansvar

områdetinom säkerhet och skydd i fred och krig. Utredningensorgan
helhetssyn utgår från samhällets ingripa vid alla slagrätt plötsligt in-att av
träffade påfrestningar. alltsåMan vill inte ha särskild organisation fören
verksamheten åtgärdernai fred och för i krig. I den försvarspropo-senasteen
sitionen frånutvecklas dessa hårdatankar den kärnan traditionellaav mer-
säkerhetspolitiska hot de konflikter i det spåröver kalla krigetsnya som

somövergåtenderar till de hot riskeroch följer den globala utveck-att av
lingen sårbarhet.och de moderna samhällenas Som exempel icke-militära
katastrofer påfrestningarmedfört Estonia-katastrofen, jord-nämnsstorasom
bävningen i Kobe, Japan, översvämningarna i Holland, Belgien, Tyskland
och Frankrike, i bombdådetgasattacken Tokyos tunnelbana och i Oklahoma.

Den framtida mångahotbilden beskrivs i sårbartavseendenettsom sam-
hälle. Utvecklingen innebär enligt propositionen, krav bevakning ochatt
försvar olika objekt ökar. Det kan finnas viktiga incitament förav en
angripare radio- och TV-sändningarna vid Det finnsöveratt ta ett angrepp.
också andra skäl förtalar angriparen väljer slå Det kanatt att ut systemet.som
också tänkas han önskar enskilda objekt. Stor viktöver bör läggas vidatt ta
flexibilitet i distributionssystemen.

frånBetydelse beredskapssynpunkt

frånRundradioverksamheten tillmäts vikt beredskapssynpunkt. Publicstor
service-bolagen integrerade i totalförsvaret, direkt underställda regeringen.är

svårtDet överskatta betydelsen i beredskapsläge fungerandeär att ett av en
radio och TV förmedlare varnings- och informationsmeddelanden. Desom av

aktörerna kommersiell radio ocksåoch television har sin givnam.m.nya
plats eftersom den kommersiella radion nåroch TV stora grupper.
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uthållighetRundradiodistributionens

tålighetuthållighet i dessa sammanhang flexibilitet, möjlig-Med samtmenas
tillgång reservmateriel.heterna till reparation och

FOA-studie längre fram i betänkandetI den görspresenterassom en om-
genomgång från utgångspunkter.problemet dessafattande En allmänav

uthållighetinriktning enligt FOA-studien till skaffabör iattattvara man ser
så enskilda objekt och inte minstklarar ersättaatt attsystemen, att man av

uthållighet uppståmöjlighet till flexibilitet och kan itill dentar somman vara
olikaaktörer etablerar sig marknaden. För aktörer ochtakt med attatt nya

beredskapsalternativ krävs dock dessa tek-skall robusta ärutgöra attsystem
finnsoberoende varandra, dvs. det inteniskt och fysiskt att gemensammaav

så slåfår anläggninginte angripareflaskhalsar. Det att utatt en genom envara
slår distributionssystem.fiera olikaut

Sårbarhet

Från rundradiosystemet dvs. programverksamheten ochsynpunktervissa är
sårbart. Antennanläggningar lättautomordentligtlyssnandet/tittandet är att

el-kraft. Samtligautomordentligt beroendeangripa och verksamheten är av
reservkraftFM/TV-stationer har dock ochvissa mindreochstörre egen

el-verk.antal transportablaförfogar dessutomTeracom över ett
också sårbarhet befolk-ligger i drygt 60 %Till bilden hör den att avsom

elek-kabel-TV-anläggningar. Detta och beroendetningen ansluten tillär av
våra velatprioriteringsdiskussioner i första handtricitet ihar närvägt tungt

ljudradion.satsa
framhåller till "data-den utökade tendensenSom i sinFOA utgörrapport

intrång" komplicerar bilden. Skydd data-riskfaktorytterligare motsomen
såintrång hindrar obehörigabyggsinnebär att attatt systemet upp man

säkerhetsrutiner och inbrotts-in. Därmed ställs kravkomma ävenstora
och överfallsskydd.
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utgångspunkter4 Allmänna

Vårt utgår frånförslag: Utredningen medborgarens till ochrätt
fråninformation myndigheter och andra samhällsinstitutionerbehov av

krigstillståndbåde vid allvarliga störningar i fredstid.vid ochett
utredningenGenom ställa individens behov i vill markeracentrumatt

fåför kan den information hon/hansamhällets medborgarenattansvar
för skydda liv, hälsa och egendom.behöver kunnaatt eget

liksom för övriga massmedierkrigstid gäller för radio och TVI
för-yttrandefrihet och till information under fredligarätt somsamma

åtgärderhållanden. samhällets för före-helhetssyn bör präglaEn att
såväl i fred krig.bygga hantera hot och riskeroch som

Bakgrund

inleddes 1920-talet medvetenRedan reguljär radioverksamhetnär var man
förening med det begränsade frekvens-mediets genomslagskraft. Detta iom

för public utformades ilade grunden för den modell serviceutrymmet som
ingredienser modellenförebild. Viktiga iSverige med det brittiska BBC som

verksamhet skulle bedrivas monopol.publicistiskt oberoendeatt somvar en
i enlighet med avtal med I avtaletEnsamrätten skulle utövas staten. angavs

upprätthålla demokratiska värden och denbl.a. skyldigheter speglaatt na-
tionella kulturen.

fast förbakgrund regler lades användningenDet dennamot som avvar
bådemyndighetsinformation, i krigssituationen och vidradio föroch TV

två för krig ochfredstida olyckor. Successivt har regelsystem,större ett ett
fred, vuxit fram, delvis överlappandeför
Vårt bakgrund radio- och TV-publiken haruppdrag skall attmot avses

dåår. folketpå Fjärran den tid svenskablivit fragmenterad ärsenaremer
kring radioprogram. Detoch tidigaresamlades kring TV-kanal ännu etten --

kabel-TV inteåtskilligt lokalradio, närradio ochfinns fler aktörer somnu --
råder för public service-gammaltprogramregler sedanomfattas de somav

bolagen.
syftar till enskilda,utbud faktaInformation kan attett gesomses som av

beslutsunderlag.organisationer bästa möjligamyndigheter ellergrupper,
information. Manöverutbudinformationssamhälle präglasDagens ett avav

detknapp innebärDettaskulle kunna uppmärksamhet ärsäga attatt en resurs.
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många konkurrerarär litet Det ofta informationärett utrymme.som om som
ställs kunskap så måttoi information förmot sig kan bliatt meningslöstagen

den inte insätts sammanhang.större Konkurrenssituationenett därom myn-
digheterna vinnlägger sig få så mycket information möjligtatt utom som om
sina respektive ansvarsområden kan i sin skapa "överinformati0n"tur som

leder missförståndtill och förvirring. såledesDetrent viktigtärav att myn-
digheterna ålägger sig viss restriktivitet i detta avseende.en

Sammanfattningsvis syftar våra förslag till förbättra möjligheterna föratt
allmänheten i krig och krigsfara förståelig ochatt användbar information.
Vi ansluter vidare åsikttill den uttrycks i den försvars-oss senastesom
propositionen prop. 1995/96: 12 helhetssyn skall prägla samhälletsattom en
åtgärder för förebygga och hantera såvälhot och risker i fred iatt krig.som
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5 Massmediemas ställning i krig och fred

5.1 Grundläggande principer

Vårt förslag: De grundläggande principerna för yttrande- och tryck-
frihet skall liksom offentlighetsprincipen gälla landetäven när- -
befinner sig i krig. Det ankommer det psykologiska försvaret i dess
funktion inom totalförsvaret säkerställa fri, snabb ochatt korrekten
nyhetsförmedling, fri opinionsbildning samtidigt med konkreten en

såoch långt möjligt heltäckande myndighetsinformation. De olika
massmedierna skall behandlas lika. tillämpligaI delar bör radio-även
och TV-företag utanför public service-kretsen påräknakunna stöd i
beredskapsplaneringen slag gäller för dagspressen.av samma som

Bakgrund

En utgångspunktgrundläggande för behandlingen massmedieföretagen ärav
fredstida, grundlagsfästa principeratt yttrande- och informationsfrihet,om

liksom offentlighetsprincipen, skall tillämpas landet befinneräven sig iom
krig eller krigsfara. Massmediernas oberoende förhållandei till myndig-
heterna därför förutsättningär för allmänhetens förtroende.en

Det ankommer Styrelsen för psykologiskt försvar SPF i egenskapatt
funktionsansvarig myndighet för det psykologiska försvaret tillseav att

godtagbara arbetsbetingelser gäller för massmedierna vid krig och krigsfara.
En grundläggande förutsättning alltsåär massmedierna kan arbeta underatt
villkor och förutsättningar så långt möjligt desammaär i fred. SPF:ssom som
verksamhet härvidlag har koncentrerats tidningar och tidskrifter. Man har

råd och stöd till beredskapsplaneringen förgett tidningsföretagen m.m.
Det kan intresse faktiskt i skede diskuteradeatt notera att ettvara av man
införa också någon reguljärt iatt presstöd krigssituation.typ Detta stödav en

skulle utgå kompensation för uteblivna annonsinkomster. Förslagetsom som
utformades år 1982 och lades fram dåvarande beredskapsnämnden förav
psykologiskt försvar ledde dock någoninte till åtgärd. dennaAtt möjlighet är

hållethelt och avskriven det förhållandetmotsägs Presstödsnämndenattav
kommer administrativt samordnas med SPFatt i händelse krig.av
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Mellan public service-bolagen SVT och SR och SPF finns sedanen
överenskommen arbetsfördelning.länge Beredskapsorganisationen för radio

och TV inom public service-sektom sköts i bolagen själva.stort sett av
har sin lett till de aktörernaDetta radio- och TV-sidan när-tur att nya

radio, reklamñnansieradlokalradio och TV inte kommit särskiltägnasatt
från råttintresse SPF:s sida. Det har bl.a. olika meningar hurstort om

ansvarsfördelningen skall i praktiken. Vidare funnithar föromsättas gottman
avvakta till dess läget stabiliserats för de aktörerna.attatt nya
Även det finns mycket skiljer företagende inom radio- ochom som nya

från pressföretagen,TV-branschen talar mycket för övervägeratt ettman
stöd till beredskapsplanläggning till vissalikartat de nytillkomna radio- ochav

TV-företagen, nämligen de beredda frivilligt inordna sig i det larm-är attsom
och vamingssystem under uppbyggnad.ärsom

behålls5.2 fredstida strukturen hos radio-Den och TV

så långt möjligt vid krig eller krigsfaraäven

Vårt mångfaldenförslag: Det samhälleligt intresse i radioär ett att
bibehållsoch TV landet befinner sig i krig eller krigsfara. Iäven när

månden radio- och TV-företag utanför public service-kretsen kan och
sådan såvill fortsätta i situation, bör behandlassin verksamhet deen

K-företag och tillförsäkras stöd till sin beredskapsplanläggningsom av
föri princip slag gäller dagspressen. Ett generellt verkandesomsamma

driftstöd kompensation för bortfall reklarninkomster bör dockavsom
fråga.inte komma i Selektivt stöd bör kunna till sändningarövervägas

områden svåra nå infor-riktade till eller medär attgrupper som annars
mation.

bestämmelse i radiokommunikationEnligt lagen upphören om
tillståndgiltigheten meddelade använda radiosändare landetattav en om

såkrig. bestämmelse skall ändras dekommer i Denna sätt att pro-
tillståndgramföretag sänder ljudradio eller television medävensom

författningarna frånenligt radiorättsliga skall undantas tillämpning-de

en.

Bakgrund

våra fredstida struk-Enligt direktiv skall vi belysa i vilken utsträckning den
televisionen behållas kriginom radion och kan och bör vid ochäventuren

krigsfara.
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TelevisionsRadios och SverigesSverigesträderkrigsfarakrig ellerVid
6. övrigakap. Föri funktion seberedskapsorganisationkrigs- och pro-

frånsändningstillstånd regeringen TV 4harandraellergramföretag som
finns för närvarandenärradiolokalradio ochTV-verketochRadio-eller

beredskapsåtaganden.bestämmelsersärskildainga om
informa-yttrandefriheten ochbl.a.skydd förmed detVåra grundlagar,

befinner sig i krig ellerlandetför det fallingår, gällertionsfriheten ävensom
kap.får lag. Enligt 3skeyttrandefriheteniInskränkningarkrigsfara. genom

eller TV-program sätt änljudradio-får sända annat§ YGL2 rätten att
tillstånd ochinnehåller föreskrifterlagtråd regleras omsomgenomgenom

skallyttrandefrihetenbegränsningargällerdetsända. Närförvillkor att av
bl.a. 2 kap.regeringsformen RF,bestämmelser itill vissahänsynäven tas

säkerhet.riketstillfår med hänsynbegränsasyttrandefriheten13 § attom
finns istraffbestämmelserpå sådanasyftar främstRFBestämmelsen i som

ochsäkerhethögmålbrott, riketsbrottbl.a.22 kap.19 och motBrB 18, om
bestämmelservissavissa kartorspridningkrigsartiklarna samt omsamt av

möjligafå förbetydelsedockBestämmelsen kan ytt-försvaret.skydd för
för bestäm-därförfinnsYGL. Utrymmeenligtrandefrihetsbegränsningar

TVljudradio ellermarksändtillstånd sändaåterkallelsemelser att omavom
del,förfrekvensenkrigsfara behöverkrig ellervidskälet är egenatt staten

innehållet sändningen.igrundinte av
fråntillståndstödmedtelevisionljudradio ellersänderDen avsom
fråntillståndsökaskyldigoch TV-verketRadio- är äveneller attregeringen

radiosändare.användafå ochinnehaförtelestyrelsenochPost- att en
radiokommunikation.1993:599finns i lagendettaBestämmelser omom

tillståndgiltighetenupphörradiokommunikationslagen att§Enligt 20 an-av
föregåendeskeri krig. DettakommerSverigeradiosändare utanvända om

statligameddelatstillstånd harintegällerregeringen. Detförordnande somav
enskildameddelatstillstånd harellereller kommunermyndigheter som

verksamhetbedriva ärkrig skallunderföretagellerorganisationer somsom
totalförsvaret.betydelse försärskildav

föreskrifterÄr meddela defår regeringenkrigsfarai krig ellerSverige om
tillmed hänsynbehövsradiosändareanvändatillstånd ochinneha somatt

grund förBestämmelsen utgöri övrigt.säkerhetellerlandets försvar rege-
krigssituationiregeringsformen6 §enligt 13 kap. attbefogenhetringens en

användningochinnehavföreskriftersådanameddelamotsvarandeeller avom
isäkerhetellerförsvartill landetsmed hänsynbehövsradiosändare som

331.1992/932200övrigt prop. s.
televi-ljudradio- ellersprids ikrigsfarakrig ellerdesinforrnation iOm en

Finns detyttrandefrihetsbrott.förinnebäradettasionssändning kan ansvar
åter-reglerskall desändningsrättprogramföretagsifrågasättaskäl omettatt

fredstid, tillämpas.igällertillstånd,kallelse ävensomav
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Enkätsvaren

Frågan långthur den fredstida strukturen bör bevaras mångaiom tas upp av
i den enkät vi i årbörjan 1995 tillställde fyrtiotal myndig-svaren som ettav

heter m.fl.
Sveriges Radio avvisar bestämt privata radiostationeratt stoppas genom

lagstiftning eller regeringsdekret. sådantEtt förfarande skulle nämligen enligt
SR:s mening inverka negativt SR:s trovärdighet; risken med andra ordär

för lyssnarna sådanti läge skulle uppfattastor att SRett myndighets-som en
radio.

Bland de kommuner besvarat enkäten saknas inte de förespråkarsom som
restriktivare förhållningssätt till radio och TV-verksamhetenett vid sidan av

public service. En kommun pekar i sitt de problem uppståkan isvar som
krigstid många"med alltför förmedlare mångaalltför budskap".av

Liksom flera andra förespråkarkommuner modell sådär all attman en
"officiell" information förbehållssäga SR och SVT. Samtidigt understryks att
inte efter styrning informationensträvar principerna yttrande-man en av om-

frihet skall gälla i krigstid. Ytterligareäven skäl för SR central rollett att ge en
någonär SR knappast klarar informationenän till språkligaatt deannan av

minoritetema, framhålls återkommandedet. Ett medan publicärannat tema att
service-bolagen bör ha för myndighetsmeddelanden bör återstodenansvaret

radio/TV-verksamheten avvecklas fåeller mycket begränsad sändningstid.av
Det befaras mångaalltför kanaler det lättare sprida desinfonnation.att gör att

En klart avvikande ståndpunkt intar Stockholms läns landsting som anser
det tveksamt totalförsvaret behöver direkttillgång till radio och TV. Enom
angripare kan utnyttja situationen för skapa misstroende hos allmänhetenatt

totalförsvarsmyndighetema ökat förmot sändningar.utrymmeom ges egna
Länsstyrelsen i Norrbottens län avveckling vissaatt typermenar en av av

radio- och TV-sändningar varken nödvändig eller lämplig.är Samtidigt uttalar
sig länsstyrelsen för infonnationen koncentreras till vissa kanaler. Visser-att
ligen kan risken för minskad trovärdighet inte uteslutas, anför länsstyrelsen.
De andra fårkanalerna emellertid förutsättas kritiskt granska de officiella
programinslagen, länsstyrelsen.menar

Länsstyrelsen i Stockholms avråderlän, slutligen, frånbestämt att en av-
veckling vissa sändningar alls påpekarLänsstyrelsenövervägs. blandav

minoritetsspråksändningama i närradio och vissa reklamradiosänd-annat att
ningar riktade till eljest svåraskulle nåär med informa-attgrupper som vara
tion.
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vårt förslagSkälen till

medborgarnautredningens övervägandenUtgångspunkten för är även näratt
information behövs för kunnatill deni krig harbefinner siglandet rätt attsom

TV-företagen harRadio ochsituationer.ställning i olika ett stort ansvarta
massmedierför dem i egenskapuppgifter ärLika viktigahärvidlag. av

låta åsikter kommaoch olikamyndigheternas arbetebl.a.granskningen attav
till tals.

fråga informationidefinierad rollservice-verksamheten harPublic omen
diskutera andrabetänkandefram i dettalängrevaming. Vi kommeroch att om

Vår utgångspunkt därvidtotalförsvaret.tillståndshavare i ärbör attengageras
krigstillstånd rådersändavill fortsättatillståndshavarealla trots attattsom

också få det.skall göra
sändningarbedömning derasvid SR:s och SVT:sfäster viktVi attstor

för fall myndig-"myndighetsradio/T V", detuppfattasskulle kunna attsom
från programföretag i syfteandrasändningarförsökerheterna att mot-stoppa

överinformation.verka
i händelsebör bevarasfrågan fredstida strukturendenSvaret avom

alltså ja.obetingatkrig blir ett
fallinte för dettelevisionenljudradion ochviktigtmycketDet tystnarär att

radio-bestämmelsen i 20 §vår innebärmeningkrig. Enligtkommer ilandet
och medundantagna iservice-företagenpublickommunikationslagen är attatt

Ävenmyndigheter.samråd ansvarigai medberedskapsplanerutarbetatde har
ha dettatillstånd väsentligtundantas detservice-bolagenspublic är attom

och närradionsviktigt lokal-detförväg. Dessutomi ärfastslaget att
närområdet. Kommitténbefolkningen ifår informerafortsättasändningar att

i 20 § radiokom-bestämmelsenkomplettering behövsdärför att avenanser
eller tele-sänder ljudradioså programföretagdemunikationslagen att som

TV-verket enligtRadio- ochtillstånd från regeringen ellervision med stöd av
från bestämmelsensskall undantasheltförfattningarnaradiorättsligade

tillämpning.
kanfredstida strukturenutsträckning denfråga vilkeniEn är somannan

dras-nedreklaminkomstema kommerrimligtbevaras. Det attär attatt anta
kommaverksamhetenfall kankrigssituation. I vissa äveninför och itiskt en

tjänstgöring.till militärblir inkalladeförsvåras nyckelpersonerattatt av
finansierain försådan situation böridiskuterat attVi har staten enom

skäl tala förtillräckligt starkafunnitemellertid inteVi harsändning.fortsatt
åtgärder bör dockberedskapsstödjandesådan lösning. Förutomgenerellen

stödexempel kanvissa fall. Ettikunnastödinsatser övervägasselektiva vara
minoritetsspråk.sändningartill
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5.3 Statens förfogarätt radiosändareöveratt

Vårt förslag: Förfogandelagen skall såändras det klart framgåratt att
förfogande anspråkkan i radiosändarestaten och radio-tagenom

utrustning inte i bruk för sändningär ljudradio eller television.som av

Bakgrund

Vi har i samband utformningen våramed förslag konfronterats fråganmedav
hur förfogandelagen 1978:262 kan tillämpas i fall sändningar isom avser
kommunal regi. Enligt förfogandelagen kan vid krig och krigsfara för att
tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga behov av
egendom eller tjänster förfogande sådantske för ellerstatensav annans
räkning. Genom förfogande kan fastighet anspråki med nyttjande-t.ex. tagas

och egendom med äganderätträtt eller nyttjanderätt. fårFörfogandeannan
inte riktas mot staten.

Av förfogandeförordningen 1978:558 framgår förfogandet kanatt avse
radioanläggningar 2 § 3. En radioanläggning enligt 2 § radiokommuni-är
kationslagen anordning avsedd för radiokommunikation eller radiobestäm-en
ning radiovågorsändning radiosändare eller mottagning radio-genom av av
vågor radiomottagare.

Närradioutredningen ståndpunktenhar framfört förfogandelagstift-att
ningen inte ändringar kan tillämpas radiosändare och radiosändningarutan
SOU 1990:70 Lokalt ledd närradio 122.s.

våraSkälen till förslag
V

förfogandelagenAv eller förarbetena framgårtill lagen inte klart vilken egen-
på.dom lagen tillämplig Bestämmelsenär i förfogandeförordningensom

tyder pådock förfogande radiosändare fråga.kan komma i Som viatt av
tidigare konstaterat det samhälleligt intresse mångfaldenär i radio ochett att

behållsTV landet befinner sig iäven krig eller krigsfaranär avsnittse 5.2.
yttrandefrihetsskälAv det viktigt programföretagen fårär fortsätta sändaatt

det ekonomiskt praktisktär och möjligt för dem.program om
förfogande fårAtt inte riktas innebär egendom intemot staten att statens

får anspråk.i Däremot inte egendom såsomär statliga företagtas ägssom av
självständiga juridiska frånundantagen bestämmelsen för-personer om
fogande prop. 1977/78:72 88. innebärDetta Teracoms radiosändareatts.

anspråkkan i förfogande landet kommer i krig eller krigsfara.tas genom om
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radioutrustning i driftförfoga radiosändare ellerAtt är äröver en som en
begränsning yttrandefriheten kan till-yttrandefrihetsbegränsning. En av vara

låten till rikets säkerhet 2 kap. 13 § regerings-den sker med hänsynom
sända ljudradio- och TV-programformen. Rätten sätt änannatatt genom

tråd tillståndinnehållerfår föreskrifter ochregleras lagäven omgenom som
Förfogan-yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.villkor för sända 3 kap. 2 §att

Några fördesyttrandefrihetsresonemang därföräldre YGL.delagen änär
förfogandelagen.inte vid tillkomstensannolikt av

det finnas situationer kankommitténs uppfattning kanEnligt när staten
nåsändarutrustning för kunnaförfoga radiosändare ellerbehöva över att ut

Några starkt vägande skälmeddelanden till allmänheten.med viktiga mot att
tillanspråk i bmk finns inte. Skäleni utrustning inte är att utrust-ta som

Kommitténeller personal.brist medelningen inte nyttjas kan t.ex. vara
så framgårdet klartforfogandelagen skall kompletterasdärför att attattanser

anspråk förfogande. Ettsådan utnyttjas kan iutrustning inte tas genomsom
får radiosändaresådant förfogande inte skeförtydligande innebär även att av

radiorättsliga för-för sändningar enligt dei brukeller utrustning ärsom
fattningama.
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6 Prioriteringar vid beredskapsplaneringen

Vårt forslag: Vid beredskapsplaneringen bör i första hand satsaman
så långtljudradion. Ljudradiosändningar bör möjligt förekomma

riksnivå länsnivåoch P3 ochP1 P4. Närradions och lokalradions
förutsättssändningsresurser vidare kunna användas för kommunalt av-

gränsade sändningar.
rikstäckande TV-kanal,En SVT eventuellt kompletterad med

regional verksamhet, prioriterar vi lägre med hänsyn till det be-stora
elförsörjningroendet vid distribution och mottagning.av

Bakgrund

framgårAv följande sammanställning den inriktning liggerdraggrova som
till för den gällande beredskapsplaneringen förgrund SR och SVT.nu

SR-planeringsförutsättningar

Pl Så länge omständigheterna medger
P3 Så länge omständigheterna medger
P2 Till försvarsmaktens disposition vid krig

krigsfaraeller
P4 Så länge omständigheterna medger

SVT-planeringsförutsättningar

SVT1 Så länge omständigheterna medger
SVT2 såRegionala inslag länge resurserna

medger
TEXT-TV Så länge medgerresurserna
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SR/SVT:sFör krigsorganisation gäller följande målsättningar.
SR skall i krig tillståndoch krigsliknande sända med prioriteringprogram
nyheter och information under hela dygnet i rikstäckande kanaler, 25treav

lokala kanaler och i utlandsprogram. De lokala kanalerna skall särskildett ge
prioritet överlevnadsinformation, dvs. upplysning skyddsmöjligheter,om
sjukvård, försörjning, utrymning lokalaDe kanalerna larmbärandeärm.m.
kanal inom VMA, liksom P3.systemet

I public service-företagens beredskapsplanering finns ingen övergripande
prioritering förhållandetmellan radio och TV; det den tidigare koncern-att

beredskapsavdelningen fördes till årradiobolaget 1993över närgemensamma
koncernen upplöstes pekar dock tillmäter ljudradion vikt.störstatt man

årSR:s P2 har under följd varit reserverad för Försvarsmaktensen av
Påbehov. PZ-nätet har LUFOR och LVORDER Luftförsvarsorien-sänts

tering respektive Luftvärnsorder. finnsDet förhoppningar att ett nyttom
för luftlägesinformation LULIS skulle möjliggöra parallell använd-system

ning P2-sändarna för försvarsbehov och för sändning vanligaav av program.
Än så länge emellertid Försvarsmakten inte avståberedd P2.är att

I den enkät gick till antal myndigheter åroch kommuner i börjanettsom av
försökte1995 vi bl.a. inventera behovet via radio och informeraTV all-attav

vid sådantmänheten krig och krigsfara. Ett behov kunde konstateras högre
nivåoch lägre regional inom nivå,kommunerna. Allmänt gäller lägresamt

desto detaljerad information. Det kan i vissa situationer sigröramer om
påavsevärda informationsvolymer, främst nivå ocksåkommunal inommen

länen. Karaktären informationen skiftarhos avsevärt.

vårtSkälen till förslag

Ljudradiomediet sårbartbetydligt flexibelt mindreoch TV.är änmer
Därför vi bör radiomediet vid krig och krigsfara.att satsaanser man

upprätthållaSträvan bör nivåer,verksamheten nämligen centralatt trevara
nivåoch högre regional dvs. sändningar länsnivåhela landet, regio-över

sändningar nivånala slutligen, kommunal dvs. sålokala lösningarsamt, att
nåde kommunala myndigheterna skall kunna ut.även

Vi har kan inskränka sändningarna på riksplanet tillövervägt om man
förhållandeendast kanal i till SR:s nuvarande planering. Vi har emellertiden

funnit för tvåskälen starka rikstäckande kanaler gång.skall i ochP1att vara
P3 i dagsläget det fredstida lyssnarmönstret;representerar stora grupper av

publik främmandePl helt för P3 och vice Därför finns fördet riskär:s versa.
mindre ocksåinte bara flexibilitet för inte skulle hittautan att stora grupper

fram antingen P3Pl eller det enda rikstäckande alternativet.om vore
Situationen inte statisk; det kan bli aktuellt med konstellationerär nya om

P3 skulle lyssnare eller landstäckande för reklarnradionätt.ex. tappa ettom
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framgentFörsvarsmaktenosäkerhetsfaktor ävenäraktuellt. Enblir omannan
anspråk P2.kommer göraatt

tillmöjligheternalösningar börregionalaochlokalagällerNär det sam-
lokalradio kunna övervägas.privatnärradio ochmedarbete

radions flexibi-för ökaanvändasbörtillgängligaVi attatt resurseranser
möjligheter isamtidigtsammanhangen,uthållighet aktuellai deochlitet som

be-beredskapsradio""kommunalaför denfall skapasförekommande som
kapitelihandlas nedan

sårbar-denvi övertygadetelevisionen,beträffar är att storasedanVad om
kanalhand skall äni förstaintemediet satsaheten hos gör enatt merman
höjaförkansäkerhet. De avsättasrimligmed attrikstäckande resurser som

avstårVielförsörjningen.stärkaförhand användsförstaisäkerheten bör att
regional-TV.från rangordnaatt

skyldigheterföretagetsförhandlingarmedverka iåtagit sigTV 4 har att om
krigsorganisation för TV 4Fråganjfr bilaga 7.krigsfaraunder krig och om

vår utredningresultatetlösasbakgrund kunnabör denna utan att avmot
förbetingelsernaundersökaSPFankomma attvidareböravvaktas. De att

i krig.reservaltemativsatelliteranvända som
utomordentligtkabel-TV-nätenhar konstateratSom vi representerar en

därför kartläggasbefintliga börDe nätenTV-verksamheten.sårbar del av
kontinuerligt.

också detgiltighet närvåra prioriteringarför ägerangivna principernaDe
15-under deninförasförväntas närmastedigitalteknikteknikgäller somny

årsperioden.
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7 Myndighetsmeddelanden

Vårt forslag: Skyldigheten sända myndighetsmeddelanden,att som
för bådenärvarande finns i lag och avtal mellan Statensseparata
Räddningsverk och programföretagen, vårbör enligt mening endast
preciseras i lag och sändningstillstånd. Det Räddningsverket utveck-av
lade varnings- och informationssystemet VMA -till vilket Sveriges
Radio, Sveriges Television och förTV 4 närvarande anslutna börär -
inarbetas tillståndsvillkori för programföretagen.

Den kommersiella lokalradion bör skyldigheter sändaattsamma
myndighetsmeddelanden public service-bolagen har. I avvaktansom

lagstiftningen kan ändras tillståndshavarnabör erbjudas följaatt att
Räddningsverkets VMA-rutiner. Stationerna bör sikt samordnas
med hjälp RDS.av

Bakgrund

I avsnitt 2.2 redogörs för den lagliga och avtalsmässiga grunden för myndig-
fåheternas möjligheter meddelanden olika slag förmedlade radioatt av genom

och TV.
Bakom det nuvarande, mycket restriktiva liggersynsättet omsorgen om

massmediernas integritet. råderVidare allmän enighet förtroendetatten om
för massmedierna tenderar försvagas fårmyndigheterna fri tillgång tillatt om
radio- och TV-mediema.

Enligt det gällande avtalet mellan och Sveriges Radio SR skallstatennu
SR begäran statlig eller kommunal myndighet sända meddelande ärav som

vikt för allmänheten. SR skall tillse meddelandet lämplig utfonn-attav ges en
ning och det inte sin omfattning eller inverkar menligtatt sättannatgenom

programverksamheten.
Motsvarande bestämmelse finns i avtalet med Sveriges Television SVT,

varvid begränsar sig till statliga myndigheter. I avtalet med TV 4 förbin-man
der sig programbolaget i "nödsituationer begäran statlig myndighetatt av

särskild ersättning sända meddelande vikt för allmänheten".ärutan som av
Motsvarande bestämmelser funnitshar i avtalen med sedan Radio-staten

tjänst inledde sin verksamhet.
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Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten
framVMA har vuxit samarbete mellan Statens Räddningsverkgenom

SRV och SR/SVT och betraktas vidareutveckling de myndighets-som en av
meddelanden i avtalen.som avses

De överenskommelser reglerar VMA jfr bilaga 12 programföre-som ger
fler och preciserade skyldigheter de har enligt respektiveän avtaltagen mer

med staten.
förslaget tillI radio- och TV-lag 1995/962160 föreslåsprop. hit-attny

programföretagentillsvarande avtal mellan regeringen och sänd-ersätts av
ningstillstånd sådanttillhörandemed villkor. Ett villkor kan ställas ärsom
skyldigheten kostnadsfritt sända meddelanden vikt för allmän-äratt som av
heten myndighet begär det.om en

vårtSkälen till förslag

SRV drivna varnings-Det och informationssystemet VMA förär avpassatav
behoven inom befolkningsskyddets område.och räddningstjänstens VMA
förutsätts i fredstid behöva användas sällan det gäller katastroftillbudytterst -

kemikalieutsläpp och kärnkraftsolyckor. Liksom i krigsfallet detärtypenav
nå så många Sålundaangeläget möjligt samtidigt. bör det möjligtatt som vara

använda RDS-teknik. Denna teknik innebär myndighetsmeddelandetatt att
pågående någon påverkanbryter den sändningen möjlighet till hos denutan

sändande stationen.
Det dock tveksamt kan betrakta VMA-systemetär om man som en

naturlig utveckling vad stadgas i radiolagen myndighetsmeddelan-av som om
ingåttden. De överenskommelser VMA SRV med SR, SVT och TVom som

programföretagen fler skyldigheter4 de har avtalet medän staten.ger genom
Det otillfredsställande regeringen i sändningstillståndär att staten genom
föreskriver viss skyldighet myndighetsmeddelandesända samtidigtatten som

SRV avtalar detaljerade och utökade förpliktelser förstaten genom om mera
ålagtsprogramföretagen. De skyldigheter programföretagen det gällernär

myndighetsmeddelande har dessutom godkänts riksdagen. Vid behand-av
lingen villkoren för anfördes särskiltTV 4 reklam-TV-företagsatt ettav

långtskyldighet sända meddelande inte borde sträcka sig lika föratt som
public service-företagen 1990/91 149 156. Programföretagensprop. : s.
skyldigheter enligt överenskommelser träffats med SRVde rör program-som
innehållet och kan därmed innebära begränsning yttrandefrihetensägas en av

Sådanaför bolagen. begränsningar skall ske lag.genom
bakgrund vad kravet lagfonn och inteMot nämnts att statenav som om

våri sina olika roller ställer oförenliga programföretag bör enligtkrav ett
mening inga direkta överenskommelser träffas medVMA deom program-

tillstånd regeringen.företag sänder med stöd Programföretagenssom av av
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framgåskyldigheter i helhet tillståndskall sin lag och för sändningsrätten.av
sändningstillståndde meddelas börI kravet sända myndighets-attsom

preciserasmeddelande och i huvudsak med VMA.närmare överensstämma
Vid utformningen detaljeradede rutinerna myndighetsmeddelandeav mer om

samrådbör ske med SPF.
påbörjat tillståndshavarnaSRV har diskussioner med för lokalradionnu

rörande anslutning till VMA-systemet. För lokalradion kan inga villkoren
tillståndshavareställas regler lokalradions framgårDe har följaattsomupp.

Såsomlokalradiolagen. tidigare skall alla yttrandefrihetsbegräns-nämntsav
framgåningar sådanalag. Enligt 23 § skall i nödsituation meddelandenav en

vikt för allmänheten sändas särskild ersättningär utansom av om en myn-
dighet begär det. Vid bestämmelsens tillkomst betonades myndigheter-att om

i normala situationer vill använda lokalradion för informera med-attna
borgarna bör givetvisde detta under köpt reklamtid 1992/93:70prop.göra s.
28.

Inom bestämmelsen otvivelaktigt meddelande kategorinettryms av var-
ningsmeddelande inom fleraVMA-systemet. I fall kan informations-även ett
meddelande inom bestämmelsens nödsituation. Andra meddelandenrymmas
kan sändas i lokalradion SRV tillstånds-eller myndighet ochäven om annan

Tillståndshavarenhavaren detta. kan välja sända det kost-är överens attom
nadsfritt påpekas sådaneller efter ersättning. Det bör dock sändningatt en

någonuppdrag betrakta i den radio- ochär attav annan som en annons nya
TV-lagens mening radio-se 7 kap. l § och TV-lagen 25 § andra stycketsamt
lokalradiolagen i 1995/96: 160.prop.

Vi det viktigt varningsmeddelanden nåkan tillär dematt att utanser som
lyssnar lokalradiosändningar i de fall det inte sig direktaäven rör om
nödsituationer. Bestämmelsen i lokalradiolagen därförbör omfatta störreen
skyldighet sända meddelanden gäller idag. Samma skyldighetänatt som som
gäller för public service-företaget bör gälla för lokalradion.

tillståndsperioden för utgången årDen löpande lokalradion gäller tillnu av
tillståndshavarna2000. Staten kan visserligen förändra förutsättningarna för

skadeståndsskyldigändra lagstiftningen. Risken för bliratt att statengenom
tillståndshavarna tillståndstidens utgångföreligger dock. Före bör därförmot

inga förändringar lagstiftningen.betydelse i De förändringargörasav som
föreslås årkraft förränbör därför inte träda i 2001. kommittéEn Ku

fått1995:04 har i uppdrag lägga fram förslag ändrade regler för lokalaatt om
ljudradiosändningar. Kommittén skall ställning till i vilken utsträckningta nya

påverkar tillstånd.lagregler kan beslutas och kanske bryter gällandesom
Skulle lokalradiokommittén finnaoch det finnsnär- att utrymme att genom-
föra lagstiftningen tillståndsperiodändringar i under löpande förutsätter vi att

genomförs tidigarelagändringen vi föreslagit.än
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Såsom tidigare har anförts det mindre lämpligt Räddningsverketär att
träffar detaljerade skriftliga avtal med programföretagen innehålletberör isom
sändningarna. Samtidigt det givetvis praktisk lösningär ärparternaen om

detta. Fram till dess ändringen i lokalradiolagenöverens i kraftatt trättom
kan vi därför tänka stödja ordning varigenom Räddningsverketattoss en
inleder tillståndshavarnasamarbete med för efterhöra deras intresseatt attav
följa Räddningsverkets rutiner och eventuellt utfärdade rådallmänna för
VMA.

Beträffande frånde förslag Hot- och riskutredningen SOU 1995: 19 som
överlämnats till och vårahar förbindelse med ställningstaganden i detoss som
föregående kan vi följande.konstatera

Vi bedömer det utsiktslöst och inte lagligt åläggamöjligt försökaatt
satellitbaserade TV-kanaler med utanför Sverige "att sända meddelandensäte

verksamheten i viktiga samhällsfunktioner". Däremot vill vi intesom avser
hålla för osannolikt frågadet kanalerna i skulle positivt överens-att se en
kommelse frivillig grund. Satellitprogramföretag registrerade här iärsom
landet och lyder under svensk radiolagstiftning åläggs vissa förpliktelsersom
enligt satellitlagstiftning,nuvarande bl.a. skyldighet sända viss andelatten
europeiska och hänsyn till mediets särskilda genomslagskraft. Dettaprogram

dock tveksamt programföretag kan bli skyldig lag sändaär ett attom genom
myndighetsmeddelanden.

Beträffande Hot- och riskutredningens förslag entreprenadföretagattom
m.fl. borde sända meddelanden i SR och SVT vill vi erinra redan iattom
dagsläget den gällande överenskommelsen mellan SRV och public service-
företagen frånmeddelanden statlig eller kommunal myndighet. I prak-avser
tiken innebär detta frånmeddelanden sänds privata företag medävenatt egen
räddningstjänst.
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8 Kommunal beredskapsradio

Vårt Förslag: Kommunerna bör få möjlighet vid krig eller förhöjdatt
beredskap bedriva ljudradioverksamhet i samarbete med den eller de

har tillstånd sända närradio eller lokalradioatt i kommunen.som För
det fall lämpliga samarbetspartnersatt saknas bör kunna ihopman
med angränsande kommuner och använda det regionala inätet sam-
arbete med SR:s kanal P4. Kommunalt avgränsade sändningar i kom-

regi ocksåbör kunna frågakomma i sistamunens egen utväg.som en

Bakgrund

Kommunerna århar fått ökade uppgifter inom det civila försvaret.senare
En viktig milstolpe härvidlag denutgör lagen 1994: 1720 civilt för-nya om

Att skall fortsätta den inslagna aviseras ivägen totalförsvars-svar. man
propositionen år prop. 1995/96: 12.samma

föregåendeI det kap. 7 har utredningen översiktligt redogjort för sina
prioriteringar. Kommunalt avgränsade radiosändningar tillhör de sändnings-
former hög prioritet. Förutsättningarna skiftar emellertid från kom-som ges

till kommun beroende på frekvensplaneringen, och detmun redan finnsom
närradio/lokalradio med räckvidd hela kommunen.över

Vid tiden för den påFOA utredningens uppdrag genomförda studienav
se kap. förekom13 kommuntäckande närradiosändningar i fyrtiotalett
kommuner. Den kommersiella lokalradions täckning sammanfaller ofta med
kommunerna.

Överstyrelsen ÖCBför civil beredskap slår i sin programplan för det
civila försvaret 1997-2001 fast varje kommun i Storstockholmsornrådetatt
undantagandes Nynäshamn och Norrtälje Stor-Malmö och Stor-Göte-samt
borg skall kunna utnyttja "lokal radiokanal för kommunal informationen om
räddningstjänst, försörjning m.m."

Vad sedan gäller möjligheterna för kommunen direkt sig iatt engagera
sändningsverksamhet kan det konstateras, gällande lagstiftning inteatt ut-ger

sådanför ordning.rymme en
Lokalradiolagen föreskriver explicit kommunen inte fåratt arrangera

lokalradio. Närradiolagen lämnar inte heller för kommunalt drivenutrymme
radio. Sedan det mångasakär kommuner eller mindre aktivtatten annan mer
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fått informera elleri utbyte bl.a. möjlighetnärradioföreningar ochhar stött att
från kommunfullmäktigedebatter.sända

invånare för sig sändassärskild kan i ochtill kommunsMeddelanden uten
nackdelen ihar dock denlänstäckandc radion SR:s P4. Dettaden attöver
för olika kom-ansamling meddelandendet skulle blivissa situationer aven

följd.prioriteringsproblem Detlän med tids- och äri somsammamuner
för kommunsintresse endastockså för meddelanden medrisk stortatt en

särskilt gäller län medprobleminvånare regionensänds över ettut som-
flera tätorter.stora

Enkätsvaren

börjangjorde im.fl. utredningentill urval kommunerDen enkät ett avsom
aktivtsig imånga intresseradekommuner1995 visar är attatt engageraav

beredskapsradioKommunalaktuella slaget. ärradioverksamhet det här ettav
mångaockså harräddningsverkStatensuttryck har myntats men somavsom

beredskapsområdet.inomverksammabland kommunalttillskyndare
storstadsområdenabetydligt. Iförutsättningarnaskiljer sigSom nämnts

överflöd sändnings-relativtMalmö finnsochStockholm, Göteborg ett
möjligheter.

finns ingaförhållandena mycket. Detstorstadsområdena varierarUtanför
lokal-närradio ochsaknarglesbygdskommunertumreglerenkla typen attav

Skånebådadera. dettillgång Itillfolktäta kommuner har ärradio eller t.ex.att
närradiosändningar.täckandekommunaltså åtskilliga saknarkommuneratt

kommun täckerinte heller. I Bodenssaknasden andraExempel extremen
glesbefolkade kommu-vidsträckta,mycketpraktiskt hela dennärradion taget

nen.

vårt förslagtillSkälen

på kommunerinte ställa kravuppfattning börEnligt utredningens attstaten
vid kriginformationradio" för lokal"kommunalförberetteller haskall ha

möjlighet kommu-formulera detvill i ställetkrigsfara.eller somensom
står Vi finnerbuds.inte tillalternativandrasigkan begagna närav,nerna

storstadsområdena dettill sättmöjligheternaför begränsaskälinga somatt
ÖCB gör.

kommunledningnärradio ochträffas mellanSamarbetsavtal bör kunna om
civila kata-krigsfara ochochvid kriginformationkommunalsändning av

vidarebörSPF. Detsådana utarbetasavtal börModeller förstrofer. av
rådgivning.bistå medutvecklingen ochföljaSPFankomma att
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För de kommuner saknar kommuntäckande närradio och lokalradiosom
med vilken stårkan samarbeta olika möjligheter till buds. Ett alternativ ärman
samarbete med angränsande kommuner befinner sig i situation,som samma
varvid utnyttjar det länstäckande SR:s P4 eller i förekommandenätetman
fall kommersiell lokalradiostation.en

En möjlighet för kommunalt behov skaffarär sändar-attannan man egen
fårutrustning. utrustningDenna dock inte användas under normala för-

hållanden.
Ett beslut anskaffning måstesändarutrustning föregåsom av av en nog-

analys publikvanorna och hur de kan ändras i krigsläge. Detettgrann av
måste förmodligen till starka incitament för kommuninnevånarna skallatt
söka sig till kommunen upprättad sändare, beredskapen höjs.nären av

I den proposition radio- och TV-lag överlämnades tillom en ny som
riksdagen föreslåsi 1996 det införs bestämmelse regeringenatt attmars en
får, det finns särskilda skäl, tillståndmeddela sända ljudradioprogram iattom
lokala sändningar inte uppfyller kraven för närradio eller lokalradiosom
2 kap. 2 § radio- och TV-lagen. Enligt motiven kan bestämmelsen tillämpas
vid krig och krigsfara få tillståndnormalt inte kan sändaett attom organ som
närradio eller lokalradio, kommun, skulle behöva utnyttja ledigt.ex. en en
frekvens fåför närområdetmeddelanden i prop. 1995/96: 160 79.att ut s.

Vad gäller under förutsättning nuvarande sändnings-sagtssom ovan av
teknik. Digital radio medförDAB betydligt bättre möjligheter för riktad
information på kommunal nivå. SR har till utredningen uppgivit, iatt per-
spektivet år,med digital radio 5-10 kan inom de länstäckandeom man
regionala blocken disponera för 4-8 programkanaler. En medde-utrymmet
landekanal skulle kunna inrättas. fåDenna kanal kan helt disponeras för
varning, trafik och service. Olika meddelande kan kodningtyper av genom

olika identiteter och slås på.mottagningarna kan Genom olika dispo-ges
sitioner hos de regionala programblocken kan betydligt bättre kommu-även
ninformation förmedlas i beredskapslägen vad möjligtän medärsom
nuvarande system.
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9 Varning och information anpassad för vissa
grupper

Vårt förslag: Sveriges Radios SR programservice invandrar-
och minoritetsspråk måste upprätthållas i rimlig omfattning vid krig och
krigsfara, detäven disponibla sändningsutrymmet kommerom att
minska. I de kommuner där närradiosändningar förekommer andra
språk svenskaän bör från kommunledningens sida kunnaman pröva
olika samarbetsformer för information tillatt ut i fråga.grupperna

Public service-bolagen bör beakta de funktionshindrades behov av
särskilt anpassad information

Bakgrund

För närvarande sänder SR PZ-nätetöver följande elva invandrar-program
språk, nämligen: turkiska, polska, serbo-kroatiska, albanska, makedonska,
spanska, grekiska, arabiska, persiska och assyriska/syrianska. Dessutom
förekommer sändningar finska dels i P2, dels i P4 regionalt vissaöver
områden. Särskilda samiska sänds i Sveriges Radio,program dels i P2,
dels i P4 regionalt Norrlandslänen.över Sändningar tornedalsfinska, slut-
ligen, förekommer i Sveriges Radios regionala sändningar Norrbotten.över
En kraftig förstärkning språkservicen finska planeras iav och med den
DAB-kanal beräknas 1998.startasom

När det gäller invandrarspråken sändningarnaär inriktade information,
nyheter från Sverige frånoch respektive språks hemland. Man bevakar även
invandrarpolitiken i Sverige och det svenska samhället från invandrarsyn-
punkt.

Det förär närvarande oklart måni vad Försvarsmakten behöver disponera
P2-nätet för luftförsvarsändamål i framtiden.även SR det viktigt deanser att

lyssnar till sändningar minoritetsspråkgrupper som lätt skall kunna hitta
sina invand plats och kanal.program

Även i Sveriges Television SVT förekommer på finska,program
samiska och vissa de språken.ovannämnda Härtill skall läggas återutsänd-av
ningen Finlands TV via marksändare Mälardalenöverav fiberoptik ochsamt
kabelnät till 24 i landet.ut orter

Sändningar åtskilliga invandrarspråk förekommer i närradion. Med stöd
uppgifter lämnats i samband medav ansökningarnasom sändnings-om
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representerade ispråktiotalfrån ytterligare ärutgåtillstånd kan ettattman
Radio.i Sverigesförekommerdenärradion utöver som

m.fl.och kommunermyndigheterantalenkät tillutredningensVid ett
sig lyssnainvandrargruppertillfrågade vissa vant attdepåtalade flera attav

läni Stockholmsföreslår länsstyrelsenSålunda attnärradiostationer.vissa
närradio medsändningar iförverkakrigsfara börkrig eller attvidman

bibehålls denochinvandrargrupperutonmordiska attolikainriktning man
information.nå medförsöker utvägen

vårt förslagtillSkälen

språkandraverksamhetRadiosSverigesviktigtutomordentligtDet attär
erfaritvad vi har görEnligtberedskapsläge.upprätthållas isvenska kan ettän

luftförsvarsändamål 6.kap.föranspråk P2fortfarandeFörsvarsmakten
aktuellafrån härdekannärradioniMinoritetsspråksändningarna syn-

sådana sändningardärkommunerI devärdefullpunkterna utgöra resurs.en
genomslagskraftenförsöka bedöma samtkommunernabörförekommer

försvarpsykologisktförStyrelsensamverkan.tillmöjligheternaundersöka
standardiseradetill överens-råd förslagochbistå medkunnaSPF bör

kommelser.
funk-deuppmärksammarSVTochSRsjälvklartslutligendet attVi anser

information.anpassadsärskiltbehovtionshindrades av
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10 Ansvarsfördelningen inom totalförsvaret

é

Vårt förslag: Styrelsen för psykologiskt försvar SPF bör iäven
framtiden ha odeladedet för funktionen psykologiskt försvaransvaret
inom totalförsvaret. Funktionen bör inbegripa stöd till beredskapsplan-
läggning för massmedieföretagen, däribland radio och TV riktad till
allmänheten.

Bakgrund

Enligt Beredskapsförordningen 1993:242 hänförs vissa myndigheters verk-
samhet inom totalförsvaret till funktioner. Med funktion samhälls-avses en
sektor i krig särskild förbetydelse totalförsvaret.är Inom varje funk-som av
tion finns funktionsansvarig myndighet med samordningsansvaren m.m.

statsmakterna har fastställt följande målövergripande för funktionen
Psykologiskt försvar 1994/95: 100 bilagaprop. 5 sid. 2:

"Verksamheten inom funktionen Psykologiskt försvar skall, i syfte att
stärka befolkningens motståndsanda,försvarsvilja och såbedrivas att
under höjd beredskap snabb och korrekt nyhetsförmedling ochen en
konkret och fullständig myndighetsinformation säkerställs."

Utgångspunkten således de grundlagsfásta principernaär yttrande-att om
och informationsfrihet liksom offentlighetsprincipen såskall tillämpas långt

möjligt landet befinner sig i krig eller krigsfara.även Massmediemassom om
fria förhållandeställning i till myndigheterna därför grundläggande,är inte
minst med hänsyn till allmänhetens förtroende för dem.

När det gäller massmedieföretagen förutsätts SPF råd och vägledning ige
frågor, såsompraktiska försörjningbl.a. med insatsvaror, skydd produk-av

tionsplatser, råddistribution och ekonomi. sådanStöd och till planläggning
Överstyrelsenframförhar allt riktats till pressidan. Härvid har för civil bered-

ÖCBskap varit behjälplig. bör erinrasDet denna innebärmodellatt attom
ÖCB någotuppdragsmyndighet, vilket fullgöra delfunk-är är änannat att en

Någon överlåtelsetion. indelning i delfunktioner någonoch till annan
myndighet fullgöra de uppgifter ankommer funktions-denatt som annars
ansvariga myndigheten jfr Beredskapsförordningen alltså§ 15 det inteär
fråga om.
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Förhållandet mellan public service-företagen SR och SVT och SPF är av
slag och bygger företagens avtal med rörande verksamheten iannat staten

krig och krigsfara. krigssituationI kommer SR och SVT enligt detatten
gällande avtalet lyda direkt under regeringen. Beredskapsplanläggningen sker

samrådi med Teracom.
olikaI sammanhang, i samband med beredningen Hot- och risk-senast av

utredningens huvudbetänkande "Ett säkrare samhälle" SOU 1995:19 har
framförts telekommunikationer och radiokommunikationer bör behandlas iatt

sammanhang, och Post- och telestyrelsen PTS härvid bör haett att ansvaret
för delfunktionen rundradiodistribution, dvs. den tekniska distribution-rent

Till detta förslag har programföretagen och ställtTeracom sig mycketen.
Ävennegativa. i remissbehandlingen betänkandet har de negativaav syn-

punkterna övervägt.

vårtSkälen till förslag

Vi har haft anledning förslaget ändra funktionsansvaretövervägaatt attom
för radiokommunikationer vånvid flera tillfällen under arbete.

Utgångspunkten gårför PTS det inte särskilja radio-är att attresonemang
frånkommunikationer telekommunikationer, och därför Teracom bordeatt

under funktionen för telekommunikationer för vilken PTS funk-ärsortera
tionsansvarig myndighet. Andra skäl för Teracom och distributionenatt av

gårradio och TV borde placeras under PTS skulle utvecklingenatt motvara
distributionsteknik den Teracom tillämpar.änannan som

ståndpunkt frånMot denna har prograrnföretagens och Teracoms sidaman
gårinvänt det inte skilja distributionsledet och det nuvarandeatt att ut att

fungerar påsamarbetet anmärkning. Man har vidare pekatutan att en upp-
delning funktionsansvaret vad radion och television skulle kunnaav avser
medföra hot integriteten. I skrivelse till utredningen harmot en gemensam

framhållitcheferna för Sveriges Television och Sveriges Radio förslagetatt
skulleinnebär statlig myndighet bli överordnad instans mellanatt en en

i beredskapsplaneringen.SR/SVT och Teracom
vår mening skulle själva idén funktionsansvar förloradEnligt med om

föreslagit.gjorde uppdelning det slag PTS har Om bryterman en av som man
någotfunktion finnsväsentliga delar det inte längre motiv förut attur en

funktioner.samla centrala samhällsverksarnheter i
heller marknadsandel skulle komma minskaInte Teracoms detutgörattom

tillräckligt skäl för lägga radiokommunikationema funk-ett att en annan
tionsansvarig myndighet. kan för övrigt erinras i den propositionDet attom

public service lämnades till riksdagen i 1996 förutsättsmarsom som
programföretagen skyldiga i fortsättningen anlita Teracomävenattvara

1995/96:l61 86.prop. s.
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ANSVARSFÖRDELNINGEN TOTALFÖRSVARETINOM

alltsåFunktionsansvaret bör ligga utgår frånkvar SPF Viograverat. att
SPF i framtiden kommer spela aktiv roll vid den planeringatt en mer som
måste för radio television. åoch Detta behöver andra sidan inte uteslutagöras

PTS eller för den delen FOA -i framtiden kan komma fungeraatt att som-
förhållandeuppdragsmyndighet i till SPF, vis för närvarandesamma som

ÖCB det gäller beredskapsplanläggningen för Vi kan integör när pressen. se
sådan ordning skulle innebärakunna hot public service-verk-att ett moten

samhetens integritet.
En precisering i bilagan till Beredskapsförordningen lydelse fram-av som

går F örfattningsförslag 4 bör övervägas.av
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11 Organisatoriska konsekvenser våra förslagav

Vårt förslag: Våra förslag leder till ökade arbetsuppgifter behovsamt
särskild expertis för SPF. Vidareav bör in-att övervägaanser man

rättande särskilt till SPF rådknutetett med frånrepresentationav
berördanärmast myndigheter, institutioner och programföretag. Om ett

sådant råd inrättas, bör den Rådgivandenuvarande nämnden avvecklas.

Bakgrund

Rådgivande nämnden är för SR och SVT. Nämnden bestårgemensam av
Överbefälhavaren ÖB, Överstyrelsenledamöter från för civil beredskap

ÖCB, Räddningsverket SRV, SPF och Teracom cheferna för SVTsamt
och SR. Bolagens beredskapschefer adjungerade iär nämnden. Nämnden har
under sammankallats mycket sporadiskt.senare

Skälen vårttill förslag

De huvudsakliga tillkommande arbetsuppgifterna myndighetskaraktärav en-
ligt vårt förslag följande:är

formulering beredskapskraven för SR, SVT och Teracomav desamt
övriga programföretag frivilligt anslutit sig till larm- och varnings-som

VMA:s bevakningsystem hur beredskapskraventyp, samtav uppfyllsav
jfr kap. 5.2 och 7 författningsförslag;samt

uppföljning FOA-studien åtgärder för öka säkerheten jfrav attom
kap. 13;

samlad bevakning beredskapskraven i samband med övergång till digi-av
tala transmissionssystem jfr kap. 15;

rådgivning i kommunala sammanhang, bl.a. sammanställning modell-av
kontrakt för kommunernas samarbete med närradio och lokalradio jfr kap.
8;
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frånmedieutvecklingen teknik och strukturbevakning total-allmän av
försvarssynpunkt;

utvecklingen det gäller myndighetsmeddelanden/V MAbevakning närav
Gfr kap. 7 .etc.

arbetsuppgifter har skisserat och kanvissaTill detta kommer somsom
bör det samlandemyndigheter där SPF haandraläggas ansvaret.ut men
kabel-TV-anläggningar kap.utvecklingenbevakninggäller bl.a.Det av av

minoritetsspråkservice jfr kap. 9.13 och

funktionsansvarig myndighetförsvar SPFför psykologisktStyrelsen är
vilken massmediernasförsvar, inomfunktionen Psykologisktför ryms

verksamhet.
erforderlig,resursförstärkning för SPFviss begränsadVi bedömer en

radio-gäller relevant ochkompetens detför öka myndighetensfrämst näratt
dylikt.TV-teknik och

före-medföreslår rådgivande inom SPF inrättasVi vidare att ett organ
myndigheter dvs.institutioner ochför berördaträdare närmast program-

viktigtsåsom vissa andra. DetPTS och SRVmyndigheter ärföretagen, samt
råd-pressidan. Ettråd motsvarandekontakt meddetta har näraatt organ

påverksamhet radio- ochförstärka SPF:sgivande detta slag kanorgan av
framförhållning.nödvändigbidra tillTV-sektom och en
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12 Behov forsknings- och utvecklingsarbeteav

Vårt förslag: Det angelägetär Styrelsen för psykologiskt försvaratt
SPF kontinuerligt bevakar forsknings- och utvecklingsarbetet det
här aktuella fältet. Det gäller bevakning såväl pågående massmedie-av
forskning teknikens utveckling. Ett viktigt område forsk-som annat är
ning kring varseblivning larm och förståelseav av
vamingsinfonnation.

Bakgrund

SPF bedriver idag omfattande forsknings-ett och utvecklingsarbete, där en
betydande del uppmärksamheten ägnas de kommunikations- och infor-av
mationsproblem ofta uppstår svåravid samhällsstömingar och där inter-som
aktionen samspelet mellan sändare myndigheter förmedlarem.m., främst

radio och TV och mottagare/medborgare står i förpress, intresset.centrum
Bakom mångvetenskapligadenna "triangelansats" döljer frågorsig rörsom
det medborgerliga förtroendet för den svenska inforrnationsverksamhetens
funktionsduglighet, dvs. i grunden demokratifråga.en

Forskningen bedrivs i mycket samarbetenära med forskare från flertalet
svenska universitet och högskolor och avsikten med SPF:s forskningsverk-
samhet bidraär till vidmakthållaatt och öka samhälletsatt informations-
beredskap och samlade informationsförmåga.

Den snabba utvecklingen inom massmedieområdet har under årsenare
kommit påverka det traditionellaatt förmönstret samhällskommunikation.
Genom tillkomsten brett mångnationelltochett satellit- och kabel-TV/av
radioutbud och framväxten antal privatägda TV-ett stort och radiokanaler iav
landet, har utbudet information ökat drastiskt. Den traditionella frågan hurav

nårsändare mottagaren/medborgaren med viktig information, har alltmer för-
skjutits till gälla medborgaren väljeratt hämta sin information.attvar

Mot denna bakgrund det ingenär tillfällighet, SPF i sin forskning haratt
kommit alltmer intresse frågorägnaatt svenskarnasrör mediekonsum-som
tionsvanor. SPF medverkar i arbetet årligenmed dent.ex. utkommande
"Mediebarometern", där medborgarnas förhållningssätt till olika medier redo-
visas.

De medierna och medborgarnas förhållningssätt till dessa så-bevakasnya
lunda. Däremot saknas det i dagsläget relevant forskning och uppföljning
kring teknikens utveckling.
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inom vissa universitets-bedrivs för närvarandeforskningEn lovande
funktionshindrades organisationer. Detkontakt med deoch iinstitutioner nära

för döva, hörselskadade ochsärskilt anpassade larmförsta handgäller i
Även uppmärksammas.synskadades behovdövblinda. de

vårt förslagtillSkälen

mellanforskning kring samspeletfortsättningsvis bedrivaSPF bör även
medborgarnas beteende i denoch särskilt följasändare-förmedlare-mottagare

också förSPF aktivt verkaankommamediemiljön. Det bör att sam-nya
radio och skall användasbetydelse för hur TVforskning harordning somav

denSPF bevaka konsekvensernakrigsfara. börkrig och Därutövervid av
utvecklingen.tekniska

särskilt anpassade larmsystem börbehovfunktionshindradesDe upp-av
särskilt.märksammas
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Åtgärder för i13 ökad säkerhet distributionen av
radio och TV

Vårt vårtforslag: forskningsanstaltEn Försvarets FOA ochav
sårbarhetsfrågorgjord studie i sambandTeracoms uppdrag medav

utgångspunktrundradiodistributionen tjäna för för-bör kunna som en
målendjupad diskussion för beredskapsplanläggningen.om

Bakgrund

på inomutredningen Teracom gjort studieFOA har uppdrag samt enav
föreslå beredskapsåtgärderrundradioområdet. Studien syftar till att samt att

Utgångspunktenkostnadsberäkningar för dessa. har varit de priorite-göra
föregåenderedovisat i kap.ringar utredningen har det 7.som

referensgrupp förTill studien har knutits särskild med representanteren
Sveriges Television SVT, Sveriges Radio SR, Styrelsen för psykologiskt

PTS, och huvudsakförsvar SPF, Post- och telestyrelsen FOA Teracom. I
i referensgruppen varit enig slutsatserna.har omman

skaffaStudien i beredskapsplaneringen tillrekommenderar attatt serman
så minstreservkapacitet i enskilda objekt kan Inteersättas.systemen att

till möjligheter till flexibilitet och reservkapacitetviktigt det deär att ta vara
uppståkan i takt med aktörer etablerar sig marknaden.att nyasom

måste tillgången till i vadAndra aspekter studeras bevakning ochärsom
mån Tillgångenanläggningarna har sabotage- och inbrottsskydd. mobil
teknik viktig till programföretagens planeringmycket med hänsyn ochär
möjligheterna provisoriska produktionsplatser.uppsökaatt

FOA-studien visar möjligheterna till mottagning TV heltär nästanatt av
Ävenelförsörjning. beträffande reservsändare läget besvär-beroende ärav

hushållensligare för eftersom mottagningsantenner riktade ordi-TV är mot
alltså utgår frånriktas Därförnarie sändare och kan behöva FOA-studienom.

radion huvudsakliga alternativet i krigssituation. Här dockdet nämnsensom
möjligheterna distribuera via satellit till FM/TV-stationema,TV-programatt

få disponera befintlig utrustning förvilket förutsätter SVT kan TV 4:satt
satellitdistribution.

framgår nedanståendeinriktningFOA-studiens huvudsakliga av samman-
ställning.
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SAMMANSTÄLLNING FÖRSLAGAV FOA-STUDIENI

ÅTGÄRDFÖRAVSEDD TYP AV

Lokal- och närradion Krigsplacering
Reservkraft
Sabotageskydd
RDS-utrustning

Teracom Alternativ distribution kabel/satellit
Reservsändarutrustning
Bevakning och tillträdesskydd
Viss reservutrustning

Kabelanläggningar Krigsplacering
Kartläggning

Kommunal beredskapsradio Anskaffning sändarutrustning/motsv.av
åtgärder för lokal- och närradiosom
KrigsplaceringTV 4

satellitförbindelserSambruk av

vårtSkälen till förslag

beredskapsåtgärder enligtFOA-studien inom rundradiodistributionen ärom
vår utgångspunktbedömning för vidare överväganden. Genomutmärkt atten

institu-studien har tagits fram i samarbete med de berördanära närmast
utgåkantionerna programföretagen SR och SVT, SPF, PTS, Teracom man

från råder den allmänna inrikt-det betydande samstämmighet kringatt en
alltså för fortsattningen. FOA-studien bör kunna fungera bra start ettsom en

och fördjupat planeringsarbete.
kan konstateras de förslagFörst FOA lägger alternativaatt mat-som om

årningsvägar till uppskattad kostnad förvisso20-40 mkr behöveren av per
ytterligare, dels därför det blir för dyrt, dels därför det iövervägas att att

fråga tvåsjälva blir radiokanaler iverket skall kabel Pl och P3;om som
jfr kap. 7.

viktig i framtida planeringenEn aspekt den bered-är attannan man av
skapsåtgärder utgå frånför öka säkerheten bör samtliga tillgängliga sänd-att
ningsresurser. innebär bör undersökas sambrukDet det medatt t.ex. om

Påsatellitdistributionen tillgripas.TV 4 i vissa lägen kan radiosidan börav
måndet undersökas i vad närradions och lokalradions kan användas.resurser

angårVad sedan den digitala utvecklingen kan följande konstateras.
frånföredradigitala marknät för radio och TVAllmänt gäller är attatt

svårareInmatning falska sig betydligtberedskapssynpunkt. signaler änterav
för rr1inskar.fallet med nuvarande analoga teknik. Energiberoendet TVvad är

stönålighet, distri-Möjligheterna till portabel mottagning, flexibilitet och lägre
sårbarheten distri-Samtidigt ökar i och medbutionskostnader m.m.ökar. att

elektronik.butionen blir beroende centralt placeradav
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Kostnader finansieringoch14

Vårt avstår frånförslag: Vi lämna i alla detaljer kostnads-att ett
åtgärdspaket. frågaberäknat förslag till Det riktnings-är snarare om en

föreståendeangivelse i avvaktan försvarsbeslut och mediepolitiska
ställningstaganden. detta betänkandeNär har remissbehandlats och de
allmänna förutsättningarna principernaklarlagts bör för eventuellen

fastslås,upprustning sändaranläggningar kunna varefterav m.m. an-
fårsvariga myndigheter m.fl. i uppdrag lägga fram detaljeradatt en

någraplan. Vi inte det blir aktuellt med utgifter för ända-störretror att
målet årunder innevarande försvarsbeslutsperiod, dvs. före 2001. Vad

kommer krävas fram till dess vissa förkostnaderär utöverattsom -
RDS och DAB reservkraft utrednings- och planeringsresurser.samt -
SPF i sin egenskap funktionsansvarig myndighet kommer attsom av

planeringen förstärkas.ha central roll i bör Den sammanlagdaen
uppgåkostnaden under innevarande beslutsperiod beräknas till högst

15 mkr. de medel Teracom disponerar.utöver som

Bakgrund

nedanstående framgårAv sammanställning de olika förslag för öka säker-att
sårbarhetenheten och minska utredningen diskuterat. Som underlag försom

våra vi bl.a. haft den studie vårtöverväganden har FOA gjortsom upp-
drag.
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Åtgärd Bakgrund: huvudsakligt Utredningens
innehåll ståndpunkt

Reservkabel/satellit för FOA: Ytterligare alternativa Alternativ till fullständig
förmatningsvägar byggs dubblering bör under-ökad säkerhet ut en

regional radio- kombinationriks- och sökas, t.ex.en
riks-TV-kanal. delvis nyetablering ochkanal samt en av

hyáesavtâlágârutredaskapacitet i kabel för riks-Egen
v1 are av25-50och länsprogram

mkr/år. satellitkanal förEgen
radio- och TV-programett ett

Alternativt10-20 mkr. kan
anspråkbef. setasresurser

kap. 13

ytterligare antalReservsändare FOA: Ett
mobila reservsändare samt
några fasta sändare behövs

2-3 mkr/st650 000 kr resp.
kap. 13se

frågorlagtekniskaAnpassning storsändarna VissaRDS-anpassning av
måsteinom belysas innan lokal-SRV:s Attryms ram.

lokalradion kostar 4-5 radion kan inkorporerasansluta
kap. 7mkr

tillträdesskydd, ankommasändaranläggningar FOA: Stärkt Bör TeracomBef.
åtgärdaför dvs. kommerfår överfallslarm: 0,5 mkrbättre skydd attmot
debiterasTV-övervakning, larmÖvertagande samt attetc. program-

bolagen och15-20 mkr för inhägnad se ytterst
mottagaravgiftemakap. 3.2

Åtgärder fårAnskaffningen kom-kommunal FOA: Kommuner utan
Råd-bekosta.nivå närradio/ lokalradio kan even- munerna

för givning kan behövastuellt skaffa utrustning -
ankommer SPFradioverksamhet i krig

kr/år200 000-300 000
kap. 13se

Uppgift förFOA: Kartläggning kabel- SPFLöpande av
kap. 3.2kartläggning/inventering TV-nät se

kabel-TV-näten ochav KartläggningUtr: avnärradion närradion kap.se 9
Övrigt motsvarandeKrigsplacering viss FörstärkningFOA:org.-kostn m.m. av

medpersonal kap. 5.2 handläggarese en
kringkostnader hos SPFTillkommande uppgifterUtr: medel för anlitasamt attför SPF kap. 11se sekretariat tillkonsulter,

rådgivandeSPF knutet
organ

beredskapsutgifter för sändarnätet bekostas delöpandeTeracoms genom
TV-bolagen i första hand SR, SVT och TV 4 betalarradio- ochavgifter som

utsändningstjänster.för insamlings- och

Å

i
i
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KOSTNADEROCHFINANSIERING

public service-rörandenärvarande förberedsförriksdagsbeslutI det som
föregåtts politisk uppgörelseoch ärframtidverksamhetetens ut-av ensom

till programverksam-skall oavkortatTV-avgiftsmedlengångspunkten att
l995/96:16l 81.heten prop. s.

försvarsministern lagt framuppdragnyligenutredare harsärskildEn av
beredskapsåtgärder det civilainomfinansieringenförtill principerförslag av

civila försvaretFinansieringen det1996:58betänkandet SOUförsvaret. I av
bered-förmottagaravgiftemadelfast avsättasföreslås fortsättningeni aven

frånMedel fondenberedskapsfond.särskildskapsändamål ioch samlas en
beredskaps-public service-sektornsfinansieraföranvändasförutsätts att

beredskapskostnaderytterligarekonstaterarCFF-utredningenkostnader. att
beredskapsuppgifter.åläggsTV-företagochandra radio-kan tillkomma om

vårt förslagtillSkälen

försvarsramenstatsanslagfinansieras överförslag börUtredningens genom
befintliga sändaranlägg-för skyddKostnadernaföljande undantag.med av

börSändaranskaffning i kommunernaTeracom.finansierasningar bör av
finansieras SRV.börRDS-utrustningfinansieras kommunerna.av

har förberettCFF-utredningen ägerdenavvaktanI översyn rumatt som
finansieringenuppgörelsennämndadenvilket bl.a. innebär att avomovan-

statligtåtgärderövrigamåste börrivaspublic service ettanses varaupp -
ansvar.

åtgärder förbörövrigaförsvarsramens övervägasinomomfördelningEn
total-delenför den civilagår nuvarandeutökaintefall dedet att avatt ram

harmedelminskninghand bör avsattsförsvaret. I första övervägas somaven
telekommunikationssidan.beredskapsåtgärderför
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digitaliseringenBeredskapsaspekter15 av
ljudradio och TVsvensk

Vårt beredskapskonse-den bedömningförslag: Vi delar i stort av
förutsättningar förtekniskautredningenkvenserna görs omsom av

television till allmänheten i slutbetän-radio ochsändningar förutökade
"Från multimedia digitali-massmedia till1996:25kandet SOU att-

svensk television".sera
hurgått nuvarande stadium hörfrågor besvaraTill intede attsom

långhurmed, dvs. underlång övergångstid realistiskt räknadet är att
parallellköra de digitala och analoganödvändigttid det blir syste-att

bibehållamåste möjligheternavårEnligt mening strävan attvaramen.
långmycketteknik underljudradiosändningar med analogatt ta emot en

nå befolk-helakunna säkerövergångstid för skall attatt man vara
allvarliga kata-vamingsmeddelanden vidochmed informationningen

stroftillbud.
förberedningsarbetetutgår från det fortsattaiVi representanteratt

digitaliseringsproblemen ifår tillfälle delta, liksomtotalförsvaret attatt
uppmärksammasbåde radio televisiondet gäller ochsammanhanget när

skisserat.struktur vi harkontinuerligt inom den som

Bakgrund

framuppgiftutredning med25 juli 1991Regeringen tillsatte den att ta etten
för utökadeförutsättningarfråga tekniskaunderlagsmaterial itekniskt om

Genomdir. 1991:10.till allmänhetenradio och televisionsändningar av
redovisai uppdragsärskild utredaretilläggsdirektiv dir. 1995:88 attengavs

övergång teknik för mark-till digitaleventuellunderlag för beslutett om en
förförutsättningarnautredningendirektiven skallsänd TV. Enligt attange

med avsiktmarksändningar TVdigitalarikstäckandebygga nätett avavupp
Satellitsändningar förut-ned.skall läggassändningarnuvarande analogaatt

befolkningenhelai detkomplement,användas närmastekunnasätts mensom
redovis-från marksändare. Vidareskall kunna attemot angesta programmen

marksändningama liksomdärtill alternativi relationningen skall sättas ett nu
teknik,med analogsändskanalermindre antalbegränsade till utär ett som

TV-tjänster sändstillkommande sätt.medan annat
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Utredare det analoga TV-sändamät bör upphöraatt terrestraanser snarast
möjligt, dock tio efter de digitala sändningarna.senast starten av

Utredningsmannen, enligt sina direktiv skall uppmärksamma ävensom
beredskapsmässiga frågan,aspekter i har under arbetets gång haft kontakt

vårmed utredning. Utredaren följandedrar allmänna slutsatser.
frånDet beredskapssynpunkt fördelär finnsdet olika förvägar atten om

distributionsformendistribuera gårtelevision. Det inte ställa denatt motena
den andra med inriktningen någon dem beredskapssynpunktatt ärav ur
onödig.

Det angeläget de programföretagär med vilka har avtal verk-att staten om
samheten vid krig sådanaoch krigsfara utnyttjar distributionsformer helaatt
den allmänheten nåssvenska kan fråga.sändningarna iav

frånDen beredskapssynpunkt fördelenstörsta digitalisering drarav en
marknäten med de möjligheter denna teknik till lokaloberoende mottag-ger
ning, minskat energiberoendet och betydligt motståndskraftstörre moten
inmatning falska signaler i näten.av

I bilaga till betänkandet redovisar utredningsmannen vidare vissa kon-en
övergångensekvenser vid till digital TV-sändning vad marknät, satellitavser

och kabel.
Sändningar digital pågårljudradio DAB sedan hösten 1995 inomav

för Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio. förstaEn utvärde-ramen
ring två år.kommer ske efteratt ca

vårtSkälen till förslag

framgår föregåendeSom det prioriterar vi TV-mediet lågtrelativtav som
infonnationsbärare i händelse krig eller krigsfara. utgårDettaav resonemang

frånvisserligen nuvarande analoga sändningsteknik bl.a. innebär behovsom
reservkraft och sårbarhet. vårEnligt mening ändras emellertid ingen-storav

ting egentligen i övergångsak sker till digital television. Sårbarhetenom
kommer finnas kvar i begränsad omfattning. Detsammaän gäller be-att om
roendet elkraft.av

Utredningen kan konstatera förslaget i det nyligen lämnade betänkandetatt
övergång till digital förutsätter övergångenTV år.skall ske inom tioattom
konsumenterna/TV-hushållenOm kommer denna förväntningatt motsvara

torde bero vilka incitament kan erbjudas. Det kan komma visa sigattsom
realistiskt räkna övergångsperiod.med betydligt längreatt en

En allmän rekommendation inför övergångeventuell till digital TV ären
givetvis beredskapsaspekterna bevakas kontinuerligt. Denatt expertgrupp

har tillkallats bör tillföras frånexpertis SPF.som
tvåIdag tredjedelar hushållende svenskaär anslutna till kabelnät. Detav

finns elva satellitsända TV-kanaler kan via kabelnät eller paraboltas emotsom

80



PÅ DIGITALISERINGEN,BEREDSKAPSASPEKTER ..

kanaler barapublik 90till svensk ärvänder sigfrämst samt ca somensom
elva satellittill kabelnät. De nuvarandeanslutnaförtillgängliga dem ärsom

publik och flera kabel-till svenskvänder sigTV-kanalernasända ensom
digitaltsändningsutrymme ialltså i praktiken kunnaskullekanaler nyttettges
år.10-15nå befolkningen i Sverigehelaoch därigenomsändningsnät om

kraftigttillgången Sverige i dag varierartill TV-kanaler iinnebärDet att
samtligamöjligt förhushåll, i framtiden kan blimedan detolikamellan

formertillgången Tillkomstentill TV-kanaler.hushåll flerdubblaatt nya avav
självständigaantaloch växandeinteraktiv TV mm.TV-sändningar ett

År ägnade1995innebära ändrade tittarvanor.programföretag kan komma att
tvåTelevisions kanaler,Sverigestittartidenhela befolkningen 51 % av
TV-kanaler.övrigaKanal 5 och 8 %4 %28 % TV 9 % TV

iantal TV-kanalerdelasförväntasTV-tittandet kan dock störreettupp
förskall gällapåverkar för vadförutsättningarnaframtiden. Detta som

krigsfara.i krig ochtelevisionen
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frågor fortsattadenrörande16 Vissa
beredningen

beredas ivårt betänkande hinnerVårt troligtfögaförslag: Det är att
avi-för 1996samband med de höstenisådan ställning kantid tasatt

försvarsperiods-det andratotalförsvaretpropositionernaserade om
riskfrågor.fredstida hot- ochrespektivebeslutet

tilläggsbudgetantingentill riksdagenlämnasFörslag bör kunna som
1997.budgetproposition höstenvåren samband medeller i1997 nästa

våra lämpligen ske inomförslag börberedningenfortsattaDen enav
psykolo-också förbör Styrelsenorganisationskommitté ellersärskild

erforderliga underlaget.fram detSPF i uppdraggiskt försvar att ta
riksdagen tilläggsbudgetantingentilllämnasbör kunnaFörslag som

1997.budgetproposition höstenmedvåren i samband1997 eller nästa
1996:åtgärder vidtas höstenförhållanden följandebörallaUnder

år.med och SVT förlängsSRKrigsavtalen ett-
4 ochkrigsorganisation inleds med TVangåendeFörhandlingar-

lokalradion.
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Författningskommentarer17

TV-lagochtill radio-Förslaget17.1

2 §3 kap.

förvillkorvilkauppräkninguttömmandeinnehållerBestämmelsen aven
får till-programföretagfår ställaregeringensändningsrätten ett somsom

regeringenTilläggeti marknätet.televisionellerljudradio attstånd sändaatt
för verk-beredskapsplanskall haprogramföretagetfår kravställaäven att en

riks-det,föranleddkrigsfaresituationoch är attkrig-isamheten omaven
avtal mellanskall finnaslängreinteförslag,regeringensgodkännerdagen

82 f.. Nuvaran-1995/96: 160jfrprogramföretagenregeringen och s.prop.
ochRadio ABSverigesAB,TelevisionSverigesochmellande avtal staten

innehåller skyldigheterkrigsfaraochför krigUtbildningsradio ABSveriges
för verk-behövsberedskapsplanerdeutarbetaprogramföretagenför att som

1996.utgångenvidgällaupphöravtalsamheten. Detta att av

§29 kap.

tillharmyndighetdenRadio och TVför ärGranskningsnämnden upp-som
och TV-med radio-överensstämmelsestår isändningarnagranskagift att om

dockharNämndensändningarna.förgällakanmed de villkorochlagen som
programföretagsbedömaförbehövs ettinte den kompetens att omsom

sådan plan. Dennaställaskankravuppfyller deberedskapsplan ensom
Styrelsen förförslagsvisförsvarsmyndighet,liggauppgift i ställetbör en

psykologisk försvar.

1978:262förfogandelageniändringtillFörslaget17.2

5§

televisionljudradio ellerÄndringen markbundensänderdeninnebär att som
skall riskeraintelokalradiolagenellerTV-lagenochtillstånd radio-enligtmed
förfogande,anspråkisändarutrustningenochradiosändaren tas genomatt

Bestämmelsen harbruk.isändarutrustningen ärförutsättningdock under att
5.3.avsnittmotiverats i
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17.3 Förslaget till ändring i lagen 1993:599 om
radiokommunikation

20§

Ändringen har föranletts önskemålet mångfalden i ljudradio och TVattav
behållasskall landet befinner sig i krigäven eller krigsfara. Bestämmelsenom

innebär huvudregeln i tillstånd20 § använda radiosändareatt upphöratt att att
gälla landet i krig inte skall förgälla deär programföretag sänderom som
markbunden ljudradio eller TV tillstånd frånmed stöd regeringen ellerav
Radio- och TV-verket. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.2.

17.4 Förslaget till ändring i Beredskapsförordningen
1993:442

Ändringen innebär funktionen Psykologiskt försvar omfattaatt ettanges
övergripande för statlig och kommunal informationsberedskapansvar samt
stöd till beredskapsplanläggning för massmedieföretag. Det betonas vidare att
länsstyrelser och civilbefälhavare spelar viktig roll det gäller inforrna-nären
tionsberedskap. Länsstyrelser civilbefälhavareoch har inom sin region led-
ningsansvaret. Det därför naturligt deär har funktionsansvarmotsvarandeatt
för informationsberedskapen.

17.5 Förslaget till ändring i lokalradiolagen 1993:120

23§

Lokalradion fyller viktig funktion fådet gäller viktiganär med-att uten
delanden till allmänheten, speciellt i krig eller Tillståndshavarnakrigsfara. för
lokalradio skall därför ha skyldighet sända myndighetsmeddelan-attsamma
den public service-bolagen. Det krävs inte det nödsituation,ärattsom en se

avsnittnärmare
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Kommittédirektiv w

Dir. 1994: 55

Radion och televisionen vid krig och krigsfara

Dir. 1994: 55

Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 1994

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté skall vad bör gälla förgöra radion ochöversynen av som
televisionen vid krig krigsfaraoch och lägga fram de förslag översynensom

anledning till.ger
frågorVid skall bl.a. följande belysas:översynen

vilken1 I utsträckning kan och bör den fredstida strukturen inom ljudradion.
behållastelevisionenoch vid krig och krigsfaraäven

2. Bör andra radio- och TV-företag Sveriges Radio,även Sverigesän
Television och Teracom ha särskilda uppgifter vid krig och krigsfara Vad

förbör gälla de befintliga tillkommandeoch radio- och TV-företag- -
några sådanainte har uppgifter Hur kan statsmaktens behov attsom av

nå med information allmänhetentill tillgodosesut
3. sändnings-Har och distributionstekniken tillfredsställande säkerhet och

uthållighet vid krig krigsfaraoch
ansvarsförhållandenHur bör4. samband mellanoch myndigheter och radio-

TV-töretagoch i krissituationer utformas
Resultatet utgången årskall redovisas fore 1995.översynenav av

Bakgrund

Principerna ochyttrande- tryckfrihet gäller i krig. En grundläggandeävenom
förutsättning för försvarsviljan hos Sveriges medborgare landet skulleom

eller angripas dehotas har förtroende för ochär välinformeradeäratt om
statsledningens och myndigheternas beslut, överväganden och verksamhet.

förutsätter det finns ocksåDetta förtroende for de huvudsakliga kana-att ett
för informationlerna och nyhetstörmedling, fördvs. massmedierna. Det är

väsentligt snabb och korrekt nyhetsförmedling, fri opinionsbildningatt en en
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och fullständig myndighetsinformation fungerar under krigäven ochen
krigsfara.

Inom totalförsvaret har Styrelsen för psykologiskt försvar samordnings-
åtgärderför de vidtas upprätthållaför befolkningens för-ansvaret attsom

motståndsanda.svarsvilja och
råkarOm Sverige i krig eller krigsfara kommer behovet information tillav

allmänheten öka kraftigt. Det gäller bl.a. nyhetsförmedling händelse-att om
utvecklingen och det allmänna läget, meddelanden har samband medsom
övergången från freds- krigsförhållandentill och varningar till de delar av
befolkningen hotas direkta krigshandlngar. Det angelägetär attsom av mass-
medierna fungera sådantkan allmänhetens informationsbehovsätt att
tillgodoses desinforrnationoch motverkas.

uthållighetSnabbhet och egenskaper hos etermediema demär gör sär-som
skilt värdefulla informationsmedier i krigs- och krissituationer. Erfaren-som

frånheter krisområdenkrigs- och visar radion och televisionen har mycketatt
sådana nårbetydelse i situationer. radiosändningEn omedel-stor mottagaren

Eftersombart. signalerna sig fritt kommunikationenrör ärrummetgenom
mindre trådbundenkänslig för distributionsstörningar eller tryckt infor-än
mation. Särskilt ljudradion möjlighet till rörlig mottagning obe-ärger som

uthållighetenroende elanslutning. förutsättning förEn emellertidär sän-attav
fungerar.darnäten

För de avgiftsfinansierade radio- och TV-företagen finns sedan länge
regler för hur radion och televisionen skall fungera i krig och krigsfara.
Reglerna har tagits iin särskilda avtal mellan företagen och staten.

råderOm Sverige kommer i krig eller det krigsfara och regeringenom
förordnar det skall Sveriges Radio och Sveriges Television bilda självstän-
diga organisationer inom totalförsvaret och lyda direkt under regeringen.
Sveriges Utbildningsradios tvåtillförs de andra bolagen. De verk-resurser
ställande direktörerna för Sveriges Radio och Sveriges Television ansvarar
för hållerbolagen erforderlig beredskap. Bestämmelsernaatt om program-
verksamheten i de vanliga avtalen mellan bolagenoch skallstaten vara
vägledande under krig krigsfara.och Bolagen skalläven bedriva beredskaps-
planering i fred har därvid rådgivandeoch hjälp nämnd utsesav en som av
regeringen. Enligt gällande planer för krigsorganisationen skall ljudradion

tvåisända kanaler vilka den lokalt nedbruten, medan televisionenärav ena
skall sända i kanal.en

Mellan Sveriges TelevisionRadio och Sveriges har överenskommelse träf-
fats med Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar om

Överenskommelsenverksamheten vid krig och krigsfara. med Styrelsen för
psykologiskt försvar behandlar Radio Swedens sändningar.även

Sändarnäten för Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4 sköts av
RundradioTeracom Svensk AB. Mellan detta bolag finnsoch avtalstaten ett
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krigsfara, skall följabefinner sig i krig ellerlandetvilket bolaget,enligt om
beredskapsplanering.fråga totalförsvar ochiregeringenanvisningar omav

finnsi fred. Detberedskapsplanerutarbeta även överens-Bolaget skall en
försvar verk-för PsykologisktStyrelsenochkommelse mellan Teracom om

höjd beredskap.samheten vid
år harhar ökat underoch i takt1970-taletSedan slutet senareen somav

TV-området med alltradio- ochmonopolsituationenden tidigare ersatts en
fåttTelevision konkurrensSveriges harRadio ochmångfald. Sverigesstörre

företag sänderutländskaprograrnföretag och överbåde inhemska somavav
utbyggnad kabelnät förkraftiglett tillSatellitutvecklingen harsatellit. aven

två tredjedelartordenärvarandeTV-distribution. För närmareframför allt av
finns förpennanenthushållen till kabelnät. Detanslutna när-svenskade vara

TV-sändningar marksän-rikstäckandemed överföretag, TV4,varande ett
svenskasig till denfrämst vänderTV-företagsatellitsändandedare, flera som

lokaloftast medkabelsändningar,TV-företag medfemtiotalpubliken, ett
sarnmanslut-1 500kommersiella lokalradioföretagsextiotaltäckning, samtett

från närradiostationer.160närradiosänderningar casom
under krig ellerverksamhetenTV-företagenochradio- ärFör de nya

Sveriges Radio ellerförmotsvaranderegleradkrigsfara inte sätt som
Television.Sveriges

meddelan-sändanödsituationerskyldigt iföretagetTV4 gällerFör är attatt
TV4 ochavtal mellansärskiltfinnsfrån myndigheter. Detstatligaden ett
TV4 hartill allmänheten.varningsmeddelandenräddningsverkStatens om

skyldigheterföretagetsförhandlingariåtagit medverkavidare sig att om
påkallatsinteNågra sådana förhandlingar har ännukrigsfara.krig ochunder

från sida.statens
nödsituationer sända med-lokalradio skyldiga iTillståndshavare för är att

i krig ellersärskilda skyldigheterfrån har ingamyndigheterdelanden men
frånsatellitsändningar Sverigekabelsändningar ochnärradio,krigsfara. För

skall bedrivas i krigverksamhetenhuringa särskilda bestämmelserfinns om
krigsfara.eller

närradio-krigsfara behandladesFrågan krig ochnärradions roll i avom
betänkandetnärradio SOU 1990:70. Ileddbetänkandet Lokaltutredningen i

automatik för varnings-ansluten tillskallföreslås närradionatt ort varaen
bildaslokalakrigsfara skallkrig ochmeddelanden. I programgrupper som

skallberedskapsorganisation. Dessaingå dåvarande Sveriges Radiosskall i
sändningstider.närradionsnärradiosändningar och överbryta ävenkunna ta

bönkunna utnyttjas förnärradioniinstämde i allmänhetRemissinstansema att
Den organisationen med lokalaföreslagnakrig och krigsfara.information vid

Närradioutredning-många remissinstanser.kritiserades avprogramgrupper
åtgärd frånnågonföranlettinteaktuella delen harförslag i den nuens

regeringens sida.
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Utredningsuppdraget

Tillkomsten former radio- och TV-sändningar och antalav nya ett stortav
självständiga programföretag påverkar förutsättningarna för vad skallsom
gälla för radion och televisionen i krig och krigsfara. De allra flesta radio-
lyssnare och TV-tittare har eller kommer tillgångha till antalatt ett stort
programkanaler. Begreppen "radio" och "TV" inte längre självklartär syno-

med de tidigare Sveriges Radio-företagens sändningar.nyma
De tekniska förändringarna bådekan öka sårbarhetenoch minska i en

krigssituation. För kabelanslutna hushåll skall kunna deatt svenskata emot
TV-sändningarna trådnätenkrävs fungerar eller det finns reservmöjlig-att att
heter. Satellitsändningama kan motståndare möjlighet i krissitua-attge en en
tion sprida propagandasändningar till den svenska befolkningen. Samtidigt
möjliggör satellittekniken svenska sändningar kan spridasatt även nätetom

marksändare skulle bli skadat krigshandlingar. Förekomstenav ettav stortav
antal självständiga programföretag svårt bådedet förgör svenska myndig-
heter och för motståndare kontrollera vad sänds.atten som

Förändringarna inom radio- TV-områdetoch anledning vadöverattger se
skall gälla för radion och televisionen vid krig och krigsfara. Vidsom

frågorskall bl.a. följande belysas:översynen
vilkenl I utsträckning kan och bör den fredstida strukturen inom ljudradion

och behållastelevisionen vid krig och krigsfaraäven
2 Bör andra radio-även och TV-företag Sveriges Radio,än Sveriges

Television och Teracom ha särskilda uppgifter vid krig och krigsfara Vad
bör gälla för de befintliga och tillkommande radio- och TV-företag som- -
inte några sådanahar uppgifter Hur kan statsmaktens nåbehov att utav
med information till allmänheten tillgodoses

3 Har sändnings- distributionsteknikenoch tillfredsställande säkerhet och
uthållighet vid krig och krigsfara

4 Hur bör ansvarsförhållanden och samband mellan myndigheter och radio-
och TV-företag i krissituationer utformas
Med hänsyn till frågornasärskilt under l och 2 innefattar principfrågoratt
grundläggande betydelse för yttrandefrihet informationsfrihetoch ochav

frågorna under 3 handlar betydande ekonomiska värden skall översynenom
utföras kommitté med parlamentarisk sammansättning.av en
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Utredningsarbetet

Kommittén fram förslag anledning till.skall lägga de översynensom ger
samrådaUnder utredningsarbetet skall kommittén med de myndigheter,

företag och andra berörda.ärsom
förslagen skall beaktas anförs i regeringensVid utformningen vadav som

direktiv kommittéer särskilda utredare beaktande EG-aspektertill och om av
redovisa regionalpolitiskadir. 1988:43 verksamhetens konsekvenserattom

inriktning dir.dir. 1992:50 utredningsarbetets 1994:23.samt om
utgången årskall redovisas föreResultatet 1995.översynenav av

Kulturdepartementet
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Radiolag 1966:755

Definitioner

§ förstås1 I denna lag med
radiosändning: ljud, bild eller meddelande sänds med hjälpannat som av

vågor vilkas frekvenserelektromagnetiska lägre 3 000 gigahertz ochär än
vilka anordnadutbreder sig i rymden särskilt ledare,utan

rundradiosändning: radiosändning avsedd direktavär tasatt emotsom
allmänheten, sändningen inte avsedd endast för sluten krets,ärom en vars

påtagligmedlemmar förenade gemenskap slagär änannat ettgenom en av
eller sändningen,intresse lyssnagemensamt att se

trådsändning: ljud, bild eller meddelande sänds med hjälpannat avsom
vågorelektromagnetiska vilka bundna vid särskilt anordnad ledare,är

trådsändningsändare: anordning för radiosändning radiosändare eller
trådsändare,

trådsändning,för mottagning radiosändning elleranordningmottagare: av
trådsändnings innehåll, bestårradioprogram: radiosändnings eller dettaom

angivande eller källa, enkla meddelanden tid,än,annat utom namnav av om
dylikt,väderlek, nyheter eller

reklam: radioprogram främja näringsidkaresär avsätt-ett avsett attsom en
någontjänst nyttighet,ning ellerav en vara, en annan

annonstid televisionen: sändningstid i televisionen inledsi ochsom av-
särskild bildsignaturslutas ljud- och markerar den sänderattav en som som

i huvudsak dettaunder den angivna tiden uppdrag andra,gör av
ljudradion: sändningstid ljudradionannonstid i inleds och avslutasi som

markerar densärskild signatur sänder under den angivnaattsomav en som
tiden i huvudsak detta uppdrag andra, programtjänst: samlatgör ett ut-av
bud ljudradio- televisionsprogrameller sänds underav som en gemensam
beteckning.Lag 1995:633.

Innehav användning radiosändareoch och mottagareav

1993:603.2 § har upphävts laggenom
1993:603.3 § har upphävts laggenom

1993:603.3 § har upphävts laga genom
1993:603.4 § har upphävts laggenom

Programforetags sändningsrätt m.m.
§ rundradiosändning krävs5 här i landet sända radioprogram iFör rätt att

tillstånd regeringen.av
Tillstånd för viss tid.ges
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tillståndshavare vad skallprogramföretagVarje avgör somensam
tillståndet. Härvidanordnas med stödi sändningarförekomma de avsom

6 §§ § andraiaktta föreskrifterna i och 7 17programföretagetskall samt
ifråga under annonstid televisionen skallvad sändsIstycket. somom

1991:2028.också föreskrifterna i 8-15 §§. Lagiakttaprogramföretaget

rundradiosändningari vissa lokala§ sända radioprogram5 Om rätt atta
och i lokalradiolagennärradiolagen 1982:459särskilda föreskrifter ifinns

1993: 120.
finns föreskrifter irundradiosändningradiotidningar isändaOm rätt att

radiotidningar.1981:508lagen om
i radio- ellerfrån vidare televisionsprograrnradiosändare sändaOm rätt att

i 1986:3från särskilda föreskrifter lagentrådsändning Finland finns om
1993:121.televisionsprogram. Lagfinländskarundradiosändning av

opartiskttillstånd skallenligt 5 §grund utövas6 § Prograrnföretags rätt av
inforrna-yttrandefrihet ochvidsträcktDärvid skall beaktassakligt.och att en

råda televisionen.i ljudradion ochtionsfrihet skall
ellerfår vederlagi programverksamhetenPrograrnföretaget inte mot annars

kommersiellt intresse.otillbörligt sätt ettett gynna
någonfår fråga har bekostatiProgramföretaget dock ett programom som

bidragsgivarenuppgiftdelvis lämnahelt eller vemom
det demokratiskahelhet präglasskallProgramverksamheten avsom

lika värdemänniskors ochprincipen allagrundidéerstatsskickets samt om
värdighet.frihet ochenskilda människansden

sändsinte vad understyckena gälleri första och andraFöreskrifterna som
liknande med-ochtelevisionen ellerljudradion ellerannonstid i annonser

1995:633.lagi sökbar text-TV.delanden

programföretagstycket gäller inteföreskrivs i 6 § första§6 Vad varssoma
inteljudradiosändningar,digitalatillstånd bedrivaendast rätt att omavser

programföretaget. Lagochmellan regeringeni avtalbestämsannat
:6331 995 .

Övriga sändningsrätt skall in i avtalprogramföretagetsför7 § villkor etttas
får skyldighetdetta avtal det bestämmasoch företaget. Iregeringenmellan om

programföretagetför att
beriktiganden,ochgenmälensända

enskildes privatliv,respektera denprogramverksamheteni
mångsidigt programutbud,sända ett

genomslagskraftsärskildaoch televisionensljudradionstillhänsyn4. ta
tiden för sändningutformningochgällerdet ämnen samtnär avprogrammens

programmen,
allmänheten, ochmeddelande tillsändamyndighetbegäran attav

stycket.i § andra17redogörelsesända avsessom
prograrnföretagetförockså skyldighetfår bestämmasavtalet det attI om

någon harvederlag ellerreklaminte sända mot annansomprogram
helt eller delvis,bekostat
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endast under annonstid i televisionen sända reklam vederlag ellermot
betalning, ochmot attprogram

någon har bekostat helt eller delvis,om ett lämnaannan program
uppgift bidragsgivaren Lag 1991:1066.är.om vem

7 § Varje programföretag sänder televisionsprogram årligenskalla tillsom
Radio- och TV-verket redovisa hur andel programtjänstenstor av som
utgjorts sådana televisionsprogram i 13 första§ stycketav lagensom avses
1992:1356 satellitsändningar televisionsprogram till allmänheten.om av
Om företaget inte fullgör sin skyldighet, får verket förelägga vite. Lag
1994:398.

Annonser sänds under annonstid i televisionensom

8 § Under annonstid i fårtelevisionen det endast förekomma
reklam och andra någon har uppdragit programföretagetprogram som

sända,att
programföretagets reklam för kommersiell verksamhet, ochegen
programglimtar. 1991:1066.Lag

9 § Av sänds under annonstid i televisionen skall framgåen iannons som
intresse sändningen sker.vems

I sänds betalning eller vederlag fårannonser mot det intesom annat
uppträda spelar framträdande roll i televisionsprogrampersoner som en

huvudsakligen handlar nyheter eller nyhetskommentarer.som Lagom
1991:1066.

10 § Annonser sänds under annonstid i televisionen får inte syfta tillsom att
vinna stöd för politiska eller religiösa åsikter åsiktereller i intressefrågor
arbetsmarknaden. Lag 1 991: 066.1

11 § En med reklam sänds under annonstid i televisionen fårannons som
inte syfta till fånga uppmärksamheten hos barn år.att under 12

I med reklam får det inte uppträda eller figurerannonser personer som
spelar framträdande roll i televisionsprogram huvudsakligenvänderen som
sig till barn år.under 12 Lag 1991:1066.

12 § Programföretaget får inte diskriminera någon begär företagetattsom
skall sända Lag 1991 :1066.en annons.

13 § Av programtjänsts sändningstid dygn får högst tioen per procentavse
under annonstid i televisionen. Denna andel beräknasannonser särskilt för

tiden mellan kl. 18.00 och kl. 24.00.
Inom sändningstid timme mellan hela klockslag fåren av en annonser

förekomma åttaunder högst minuter eller, i undantagsfall, tio minuter.rena
I avtalet mellan regeringen och programföretaget får det bestämmas att

högsta tillåtna sändningstiden för under annonstid i televisionenannonser

95



1996: 80SOU

andra styckena. Lagförsta ochföreskrivs ivadkortareskall än somvara
1991:1066.

får understigaintetillfällevid givettelevisioneni§ Annonstiden14 ett en
bildsignaturen harljud- ochsärskildasändningstiden för densedanminut,

:1066.1991frånräknats. Lag

mellanintelevisionen skallannonstid i sättasunder§15 Annonser pro-
annonstidenunderfår inte förekommadockmed reklamAnnonsergrammen.
sig till barnhuvudsakligen vänderefterföre elleromedelbart ett program som

år.12under
får avbrytaförsta meningenstycketförsta etthinderUtan annonserav

inde sättsprogram, om
eller ilängreförekommerdär detii pauser,sportprogram,pauser

förmedföreställningar elleri pauserevenemangavserprogram sompauser
publiken,

och därbestår avslutade delarolikaidelarmellan avsomprogram,
20 minuter;minstföregås följsellerdelvarje annonservararannonseravsom

elleromedelbart föreannonstidenunderfår förekommadock intemed reklam
12sig till barn undervänderhuvudsakligendelefter programmet somaven

1991:1066.år. Lag

text-TVsökbarmeddelanden iliknandeochAnnonser

liknandeochgäller inte8-15 §§föreskrivs i16 § Vad annonsersom
1991:1066.text-TV. Lagi sökbarmeddelanden

granskningRadionämndens

granskning iövervakaroch TVradioGranskningsnämnden för17 § genom
itillstånd enligt 5 § utövasgrundprogramföretags rättefterhand ett avom

företaget.ochregeringenmellanavtaletlag ochenlighet med denna
programföretaget,ochregeringenavtalet mellanibestämtsdet harOm

för radioGranskningsnämndenför beslutredogörelsesändaskall företaget av
lagi dennabestämmelserbrutithaförklaratsföretageti vilket motoch TV,

företaget.ochregeringenmellanavtaleteller i
ochbestår ordföranderadio och TVförGranskningsnämnden sexav en

regeringen be-antaltill detfinnsledamöterna ersättareFörledamöter.andra
ordförande.viceskallellerledamöterna ersättarnaMinst varastämmer. en av
domare.ordinarieeller ha varitskallordförandeoch viceOrdföranden vara

ellerordförandenbeslutför medoch TVför radioGranskningsnämnden är
ledamöter.ytterligareordförande ochvice treen

fårbetydelseprincipiellÄrenden ellerviktinteuppenbart störreär avsom
ordförande.viceordföranden ellerdock avgöras enav

skall hanämnden rätthostjänsteman attfår föreskrivaRegeringen att en
sänd-deninnebärdock inte beslutpå nämndens attbeslut vägnar,fatta som
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ande brustit vid tillämpningen de lagar i sjätte stycket ellerav som anges
avtalet programföretagets sändningsrätt.om

Om det vid överläggning i Granskningsnämnden för radio och TVen
kommer fram skiljaktiga meningar tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rätte-
gångsbalken.

Ytterligare bestämmelser uppgifter för Granskningsnämnden för radioom
och TV finns i närradiolagen 1982:459, lagen 1991:2027 kabel-om
sändningar till allmänheten, lagen 1992:1356 satellitsändningarom av
televisionsprogram till allmänheten och lokalradiolagen 1993:120. Lag
1994:398.

§17 Om programföretaget bryter bestämmelse i 9-11 §§, 13 §mota en
första fåreller andra stycket, 14 eller 15 Granskningsnämnden för radio
och TV förelägga programforetaget följa bestämmelsen. fårFöreläggandetatt
förenas med vite. Motsvarande gäller programföretaget bryter motom en
bestämmelse intagits i avtal med stöd 7 § andra stycket eller 13 §ettsom av

sådanttredje stycket. föreläggandeEtt gäller omedelbart detäven över-om
klagas. Lag 1994:398.

18 § Ett programföretag skall uppmaning Granskningsnämnden förav
sådanradio och TV tillställa nämnden upptagning etten av program som av-

i 5 kap. 3 § lagen 1991:1559 med föreskrifter tryckfrihetsför-ses
ordningens yttrandefrihetsgrundlagens områden.och Om programföretaget

sådaninte sig efter fåruppmaning,rättar nämnden förelägga vite. Lagen
1994:398.

Förbud censuringripandenmot

19 § Myndigheter och andra allmänna får inte i förväg granska ellerorgan
föreskriva förhandsgranskning radiosändningars innehåll och hellerav
förbjuda radiosändning innehåll.grund dess frågaDetsamma gäller ien av

trådsändningar.om
fråga trådsändningarI för visning filmer videogramoch vid allmänom av

sammankomst eller offentlig tillställning sådantgäller dock förbud som avses
i första stycket endast om

sändningen vidaresändning frånär sändning satellit elleren av en en
rundradiosändning ellerannars av en

sändningen egensändning i enlighet med bestämmelserna iär lagenen
1991:2027 kabelsändningar till allmänheten.om

Med vidaresändning förståsoch egensändning i denna paragraf detsamma
i lagen kabelsändningar till allmänheten.som om

Bestämmelserna i första och andra styckena hindrar inte förhandsgransk-
ning sändningsförbud fråga återgereller i bild Sverige eller del däravom som

innehålleroch upplysning för försvar.betydelse riketssom av
fråga trådsändningarI andra för visning filmer och videogram vidom av

allmän sådanasammankomst eller offentlig tillställning i andraän som avses
stycket gäller föreskrifterna i lagen 1990:886 granskning och kontrollom av
filmer och videogram.
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fråga efterfråganI marknadsföring och tjänst ellerom av vara, annan
nyttighet föreskrifternagäller i marknadsföringslagen 1995:450. Beträff-

ocksåande marknadsföring gäller föreskrifterna i lagen 1978:763 med vissa
marknadsföringbestämmelser alkoholdrycker, tobakslagen 1993:581om av

och produktsäkerhetslagen 1604.1988: Lag 1995:451.

överlåtelse televisionsmottagareAnmälan om av

överlåtelse20 § Yrkesmässig i detaljhandeln televisionsmottagare skallav av
överlåtaren anmälas till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag inom tidden som

Sådan innehållaregeringen bestämmer. anmälan skall de uppgifter be-som
för fastställande avgiftsplikten för innehavet televisionsmot-hövs av av

tagaren.
ocksåskall tillämpas yrkesmässig uthyrning tele-Första stycket av

visionsmottagare.
överlåtelseVid i första stycket förvärvaren eller denärsom avses som

överlåtarenskyldig lämna de uppgifterföreträder honom begäranatt som
för fullgöra sin anmälningsskyldighet. Motsvarandedenne behöver kunnaatt

gäller vid uthyrning i andra stycket.som avses
får föreskrifterRegeringen meddela anmälan ochnärmare om upp-

198943.giftsskyldighet enligt första-tredje styckena. Lag

Straff m.m.

år§ den sänder radio-21 Till böter eller fängelse i högst dömsett som
tillstånd.erforderligtutanprogram

förstahjälpmedel vid brott enligt stycket kanSändare använtssom som
därvidBestämmelserna i 36 kap. brottsbalken skallförklaras förverkad.

1993:603.tillämpas. Lag

§22 Till böter döms den som
underlåter fullgöra anmälningsskyldighet i 20 § förstaatt som avses

eller andra stycket, eller
uppsåtligen ofullständiga oriktigaeller oaktsamhet lämnar ellerav

i 20 § första eller andra stycket, inteuppgifter i anmälan avses omen som
straffbelagd med i brottsbalken, ellergämingen är

tredjeden uppgiftsskyldighet i 20 §vid fullgörande som avsesav
uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter, inteeller oaktsamhetstycket omav

1993:603.med straff i brottsbalken. Laggämingen belagdär

radiosändningarUtländska

fårtillstånd utländskt programföretag, regeringen§ enligt 5 §23 Om ettges
förutsättningskall tillämpas under6-18 §§ intebesluta attatt programmen

iskallhuvudsakligen stat,tas emot en annan
från angiven sändare häri landet,vissskall sändas en
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helt samtidigmed laglig rundradiosändningöverensstämmer i denen
andra 1992:1428.Lagstaten.

Överklagande

24 § Beslut Granskningsnämnden för radio och TV föreläggandeav om
enligt § har förenats får17 med vite överklagas hos kammarrätten.a som
Andra fårbeslut enligt denna lag inte överklagas. Lag 1994:398.

Övergångsbestämmelser

1966:755

kraft dåDenna lag träder i den juli 1967,1 lagen den 3 maj 1946 nr 172 om
radioanläggningar skall upphöra gälla.attm.m.

Utan hinder bestämmelserna i den fårlagen verksamhet förav nya
trådsändning påbörjats före den 1 november 1966 och drives vidsom som
lagens ikraftträdande drivas därefter i omfattningäven den hadesamma som
den 31 oktober 1966.

1986: 1209

Denna lag träder i kraft februariden 1 1987.
Sådan sända radioprogram i rundradiosändning, harrätt givits medatt som

stöd 5 § första i dessstycket äldre lydelse, tillståndgäller med-av som om
delats enligt 5 § första och andra styckena i den lydelsen.nya

1989.43

Denna lag kraftträder i den 1 1989.mars
På framgårdet övergångsbestämmelsernasätt till lagensom av

l989:41 TV-avgift gäller till utgången åroch med 1989 lagenävenom av
1978:478 avgift för innehav televisionsmottagare.om av

1993:582

Denna lag träder i kraft juliden l 1993 vad gäller hänvisningen till
tobakslagen i 19 § sjätte stycket och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

993:6031

Denna lag träder i kraft den juli 1993.1
Tillståndsbeslut har meddelats enligt de upphävda paragrafernasom

skall fortsätta gälla i enlighet med vad i punkten i3att över-som anges
gångsbestämmelserna till lagen 1993:599 radiokommunikation.om

99



1996: 80SOU

fråga i förstaI ärenden har avgjorts instans före ikraftträdandetom som
frågaföreskrifter i såvälskall äldre tillämpas förfarandet ärendenasom som

prövning i sak.
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1982:459Närradiolag

för vissa sammanslutningar§ finns föreskrifter1 I denna lag rätt attom
rundradiosändningar med begränsadMed närradiosända närradio. avses

ljudradioprogram.räckvidd av
förstås radioprogram och reklam det-rundradiosändning,lagen medI

i radiolagen 1966:755.samma som
förstås särskildsändningstid inleds och avslutasannonstidMed som av en

tiden i huvud-sänder under den angivnasignatur markerar denatt somsom
1993:122.detta uppdrag andra. Lagsak gör av

1994:399.2 § laghar upphävts genom

Tillståndtillstånd TV-verket.får Radio- och§ sändas3 Närradio inte utan av
tillstånd sända lokalradio enligtfår sammanslutning hartillinte attsomges en

120.lokalradiolagen 1993:
får tillståndtillstånd närradiosändasammanslutning medOm attatten

tillståndet närradiosändaenligt lokalradiolagen, upphörsända lokalradio att
fårdå bedrivasfrån den första dag sändningaroch medgälla, med verkanatt

tillståndet. 1994:399.andra Lagmed stöd detav

sammanslutningar juri-tillTillstånd närradio kan4 § sända äratt somges
inte till andradiska dock än:personer,

inom sändnings-bedriver verksamhetideella föreningarLokala som
får tillståndet endastområdet. föranleder tillsärskilda skäl inteOm annat, ges

åri minst före ansök-har bedrivitsförutsättning verksamhetenunder ettatt
ningsdagen.

i sändahar bildats för närradioideella föreningarLokala attsom
riksorganisation bedriver inomi verksamhetled denett som enprogram som

riksorganisa-sändningsområdet. Tillståndet får under förutsättning attges
sändningsområdet åri minst företionen bedrivit verksamhet inomhar ett

tillståndetfårsärskilda skäl föreliggeransökningsdagen. Om ävenges om
år.bedrivits minstinte har iverksamheten ett

kyrkan.Församlingar inom svenska
och hög-vid universitetstuderandesammanslutningarObligatoriska av

skolor.
tillståndshavare närradio-förflerasammanslutningar gemensammaav

1985:597.ändamål närradioföreningar. Lag

sammanslutningenfår först efter detTillstånd§ sända närradio5 attatt ges
yttrandefrihetsgrundlagen.utgivare enligttillanmält harhar utsettssomvem

1991:1566.Lag
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§6 Radio- och TV-verket beslutar vilka sändningsmöjligheter skallom som
få utnyttjas för närradio. Om sammanslutning i såkommun önskar,en en
skall sändningsmöjlighet för närradio finnas i kommunen det tek-ären om
niskt möjligt. Om det finns fårsärskilda skäl, finnasdet ytterligare sänd-
ningsmöjligheter för närradio i kommun. 1994:399.Lagen

§ får6 Närradiosändare sådanha räckvidd sändningarna kanatta tasen
med god avståndhörbarhet inom fem kilometer. Radio- och TV-emot ett av
fårverket i särskilda fall medge sändare sådantmed räckvidd. Ett med-större

givande bör lämnas endast majoritet de berörda sändningsbe-om en av
rättigade sammanslutningarna önskar det. Utanför storstadsområdena bör det
eftersträvas sändningarna kan i hela kommunen.att tas emot

fårSändare i första stycket inte användas för andra slagsom anges av
rundradiosändningar. 1994:399.Lag

§7 varje sändningsmöjlighetFör bestämmer Radio- och TV-verket vilka
fåsammanslutningar skall fårsända och under vilken tid sändningarnasom

ske.
Om sammanslutning förelagts vid vite följa bestämmelserna iatten som

avstår fårdenna lag sändningstid, Radio- och TV-verket besluta sänd-att
fårningstiden inte någonutnyttjas sammanslutning under högst treav annan

månader. Lag 1994:399.

så8 § Sändningstiden långtskall det möjligt fördelas enligtär samman-
slutningamas önskemål. önskemålOm deras kan förenas, skall förtur ges

den sammanslutning bedöms ha intresse sända vidstörst attsom av en
viss tidpunkt.

Varje beslut sändningstid gäller tills vidare, dock längst år.för Lagettom
1985:597.

9 § För närradio gäller inte 7 och 17-18 §§ radiolagen 1966:755. Lag
1993:122.

får10 § En sammanslutning inte i sändning vederlag ellermoten annars
otillbörligt kommersiellt intresse. Omsätt helt ellerett ett ettgynna program

någondelvis bekostats sammanslutningen, skall dettaänav annan anges
lämpligt i början i slutetochsätt programmet.av

Föreskrifterna i första stycket gäller inte vad sänds under annonstid.som
1993:122.Lag

10 § Reklam fårvederlag och betalning sändas endastmot mota program
under annonstid. Lag 1993:122.

10 b § sänds framgåAv under annonstid skall det ien annons som vems
intresse sändningen sker.

fårbetalningI sänds eller vederlag det intemot annatannonser som upp-
träda spelar framträdande roll i radioprogram huvud-personer som en som
sakligen handlar nyhetskommentarer. 1993:122.nyheter eller lagom
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11 § Sammanslutningens fårprogramutbud inte, i begränsadänannat
innehållaomfattning, material inte har framställts enbart för densom egna

verksamheten.
fårEn närradioförenings innehållaprogramutbud endast

uppgifter och programtider andra upplysningarsamtom program om
närradioverksamheten orten,

frånsändningar tillståndshavarnaintresse förgemensamtevenemang av
orten,

information, i begränsad omfattning, kommunal verksamhet ochom
provsändningar framställda sammanslutningarav program, av som

sändningstillstånd,saknar i varje enskilt fall månader.under högst Lagtre
1985:597.

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer be-som
myndigas meddela föreskrifter avgifter i ärenden närradio.att om om

13 § får återkallaRadio- och TV-verket tillstånd sända närradio,ett att om
sammanslutningen

inte längre uppfyller kraven enligt 4
sänder det inte finns utgivare för programverk-trots attprogram

samheten enligt 3 kap. 3 och 4 §§ lagen 1991:1559 föreskriftermed
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden eller trots

anmälan utgivare eller ställföreträdare inte har gjorts enligt vadatt om som
föreskrivs där,

inte utnyttjar sända under varandra följande månader,rätten att tre
eller

4. inte erlägger avgift i ärende närradio inom föreskriven tid,om om
sammanslutningen har förelagts påföljderlägga tillståndetden vidatt att

återkallas.kanannars
tillstånd återkallas fårNär verket bestämma tid århögst inomett etten om

vilken inte tillstånd.sammanslutningen kan Lag 1994:399.ett nyttges

13 § Om sammanslutningen bryter beslut låtersändningstid ellermota om
någon i dess ställe utnyttja sändningstid tilldelats sammanslut-annan som

fårningen Radio- och TV-verket förelägga den följa bestämmelserna.att
Föreläggandet får förenas med vite. Lag 1994:399.

13 b § fårOm sammanslutningen bryter 10-11 §§ Gransknings-mot
nämnden för radio föreläggaoch TV den följa bestämmelserna.att

fårFöreläggandet förenas med vite. 1994:399.Lag

14 § påEn sammanslutning skall uppmaning Granskningsnämnden förav
radio och TV eller Radio- och TV-verket tillställa nämnden respektive verket
sådan inspelning i kap.5 3 § lagen 1991:1559 med föreskriftersom avses
på tryckfrihetsförordningens områden.och yttrandefrihetsgrundlagens Om

sådansammanslutningen inte sig efter fåruppmaning, myndighetenrättar en
förelägga vite. 1994:399.Lag
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§ frågor15 Beslut enligt denna lag i tillstånd enligt 4 och 13 §§, beslutom
fördelning sändningstid enligt och7 8 §§ eller beslut föreläggandeom av om

enligt 13 § eller 13 b § vilket har förenats fårmed vite överklagas hosa
fårAndrakammarrätten. beslut enligt denna lag inte överklagas.

enligt denna lag gällerBeslut omedelbart, inte förordnas. Lagannatom
1994:399.

16 § Om domstol funnit i närradion innefattatatt ett etten program
yttrandefrihetsbrott innebär allvarligt missbruk fåryttrandefrihetenettsom av

återkalla tillstånddomstolen i domen sammanslutningens sända. Iatt ett
sådant får ocksåbeslut domstolen bestämma tid år,högst elleretten av om

år,det finns synnerliga skäl högst fem inom vilket fårsammanslutningen inte
tillstånd. får förordnaDomstolen beslutet skall gälla hindernytt att utanges

vunnit kraft.domen inte lagaattav
tillståndsammanslutningen vid tiden för inteOm domen har sändaatt

får ändå fårnärradio domstolen besluta sammanslutningen inteatt nyttges
tillstånd. 1993:122.Lag

Övergångsbestämmelser

1982:459

trådsändningarSådana pågårförsök med televisionsprogram, vidav som
utgången får utgången1982, därefter, dock tilljuni längstäga ävenav rum av

1986.mars
För dessa sändningar skall de äldre bestämmelserna gälla. Lag

1985:678.

1985:218

frågakraft juli förelagts föreDenna lag träder i den 1 1985. I vite harom som
ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

1985:597

i kraft den juli 1985.Denna lag träder l
Tillstånd och andra beslut meddelats enligt äldre bestämmelsersom

gäller de meddelats enligt de bestämmelserna.nyasom om
Äldre bestämmelser fortfarande för närradiosändningar skettgäller som

utgångenföre juni 1985.av
Äldre frågafortfarande i4. bestämmelser gäller besvär beslutöverom om

utgångenvite, före juni 1985.meddelats avsom
årutgångentiden intill 1985, eller den tidpunktFör av senare som

närradiomyndigheten fullgöraregeringen bestämmer, skall den nuvarande de
uppgifter enligt denna lag ankommer närradionänmden.som

104



3BILAGA

1991:1566

Denna lag i kraft frågaträder den januari 1992.1 I radioprogramom som
före ikraftträdandet tillämpas de äldre bestämmelserna.sänts

1993:122

frågaDenna lag träder i kraft, i 6 § den april 1994, i1 och övrigt den 1om
frågaapril 1993. I radioprogram före den 1 april 1993säntsom som

tillämpas äldre bestämmelser.
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Lokalradiolag 1993: 120

Inledande bestämmelser

1 § innehållerDenna lag föreskrifter lokala rundradiosändningarom av
radioprogram i ljudradio lokalradio.

sådanaLagen gäller inte sändningar bedrivs med stöd när-som av
radiolagen 1982:459 eller 5 § radiolagen 1966:755.

förstås2 § I lagen med rundradiosändning, radioprogram reklamoch
detsamma radiolageni 1966:755.som

förståsMed annonstid sändningstid inleds och avslutas särskildsom av en
signatur markerar den sänder under den angivna tiden iattsom som
huvudsak detta uppdrag andra.gör av

3 § För sändningar enligt denna lag gäller inte och 17-18 §§ radiolagen7
1966:755.

tillståndInnebörden av

§ tillstånd4 lokalradioFör sända krävs Raddio-rätt och TV-verket.att av
tillstånd innebär sådanaEtt bedriva sändningar kanrätt att tas emotsom

med god hörbarhet inom sändningsområde tillståndet.i Lagett som anges
1994:404.

5 § Tillstånd sända lokalradio lämnas till fysisk eller juridiskatt en person
och omfattar sändningsornråde.endast kan,Ingen sig direkt ellerett vare

företag i vilket han grund aktie- eller andelsinnehav eller avtalgenom av
har få tillstånd.bestämmande inflytande, tillståndFleraänett ettensam mer

kan lämnas för sändningsornråde.samma
sändningsornrådenasNär Radio- och TV-verket bestämmer omfattning

skall den beakta
nå frånvad tekniskt möjligt sändare med lämpligtär läge,attsom

hur möjligheterna påverkassändningar hållandra ochatt ta emot
intresseområden.vad naturliga lokalaärsom

Sändningsområdena såskall utformas tillståndantal kanatt ett stort
lämnas. 1994:404.Lag

6 § tillståndStaten, landsting, kommun eller programföretag med enligt 5 §
radiolagen 1966:755 kan inte, sig direkt eller företag i vilket ettvare genom
sådant grund aktie- eller andelsinnehav eller avtal harensamt ettorgan av

tillstånd lokalradio.bestämmande inflytande, sändaatt
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Tillstånd får till§ inte7 ges
någon dagstidning,utsom ger en

på andelsinnehav eller avtal harnågon grund aktie- eller ensamavsom
företag dagstidning ellerinflytandebestämmande över utettett som ger en

någon i eller har bestämmandel 2företag i vilket ettensamsom avses
inflytande.

dagspresskaraktär,nyhetstidningdagstidning allmänMed av somavses en
varje vecka.utkommer med minstnormalt ett nummer

åtta år. perioden räknastillståndsperiod Den första skall8 § Varje skall vara
tillstånd utgångentill denfrån januari 1993. Ett gälleroch med den l av

tillståndettillståndsperiod meddelats.under vilken
tillståndsperiods Radio-tillståndshavaren slut, skallbegär det föreOm en

tillståndetutgången tillståndsperioden förlänga medvidoch TV-verket av
ocksåtillståndshavaretillståndsperiod. skall denSomytterligare ansesen

genomgått endastsändningsområde indelning enligt 9 §efter ändradvars
sändningsområdet framstår väsentligen det-sådana förändringar att som

Tillståndet dock inte för-indelningen. skalländradeföre densomsamma
tillståndetåterkallelse 28enligt Laggrund fördet finnslängas, avom

1994:404.

fårtillståndsperiod Radio- och TV-verket beslutautgången varje9 § Vid av
tillstånds-sändningsområden. berördOmförändrad indelning enavenom

fårförändring, den dock vidtas endastsig visshavare motsätter omen
befintliga indelningenförhållanden föranleder det eller dentekniskaändrade

framstår olämplig.annars som
sändningsområden får inte fattasändrad indelning änBeslut senareavom

utgång.tillståndsperiodenstvå månader före
ingårsändningsområde i denför varjeTV-verket skallRadio- och som

tillstånds-utgångentvå månader den löpandeföreindelningen senast avnya
tillstånds-skallsärskilt beslutperioden meddela anses somom vem som

tillståndtillståndshavare för sänd-skallingen kanhavare. Om anses som
får förstenligt Kungörelse ske sedanningsområdet ledigt llkungöras

1994:404.kraft.vunnit laga Lagbeslutet

indelning sändnings-ändrad§ och TV-verket beslutat10 Har Radio- avom
tillståndsperio-tillståndshavare sända efterområden, får medgeverket atten

§ tredje stycket vinner lagaverkets beslut enligt 9i avvaktandens slut att
sändningsområde underför visstSådant medgivande skall lämnaskraft. ett

avgift vadfår medgivandet skall betalatid.viss Den motsvararsomensom
1994:404.tillståndet förlängts. Lagskulle ha betalathan om

tillståndAnsökan om

sändningsområde ledigt till ansökan skalltillstånd blirför11 § När ettett
sändnings-kungörelsen skalldetta. IRadio- och TV-verket kungöra anges

fårdå sändningaroch första dagområdets sista dag för ansökanomfattning,
tillståndet. i kungörelsen upplysasVidare skall detbedrivas med stöd omav
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sig beredd betalatillstånd ha förklaratansökerden att enatt ansesomsom
minimiavgift.gällandeårlig avgift motsvararsom

skall verketsökande inte behörigTV-verketoch ärFinner Radio- att en
1994:404.avvisa ansökan. Lag

Auktion

gåttansökningstiden harfinnstvå flera ansökningar12 § Om eller när ut,
före viss dagtillfällebereda sökandenaTV-verketskall Radio- och att en

två fleraalltjämt finns ellerefter dagenOm det denansökningarna.samordna
skallauktion. I kallelsentillkalla sökandenaskall verketansökningar, en

deltagande i auktionen.för anmälansista dag omanges
avvisningmeddelat beslutTV-verket harRadio- ochOm av en an-om

vunnit laga kraft.hållas beslutet harförränfår inteauktionensökan,
anmältbehörig sökandeendastbehörig ellersökandeOm endast är enen

tillståndetfår han inomhanunderrättasauktion, skall hansig till att omomen
beloppbetalar inunderrättelsen sändestvå från detveckor ettutatt som

sådan förfallerbetalningingenenligt 15 Skerminimiavgiftenmotsvarar
1994:404.hans ansökan. Lag

sådana anmält sigsökandeoffentlig. Endast13 § Auktionen skall somvara
skallfår Budgivningenlämna bud.behörigaauktionen ochtill är avsesom

årsavgift.ivilliga betalasökandenahögsta belopp ärdet attsom
budetdet högstaskall den lämnatavslutatsbudgivningenSedan som

motsvarandebeloppbeloppet, dock lägstbetala tio ettprocentgenast av
dock begäranTV-verket kan göraRadio- ochenligt 15minimiavgiften

medelanskaffatillfälleför honomuppehåll handläggningenikort attattett ge
beaktansvärduppehållet medförainte kanför betalningen, antasom

1994:404.auktionen fortsätta. Lagskallbetalning inte sker,olägenhet. Om

tillståndMeddelande av

enligtbetalning gjortssedanskall meddelasTillstånd enligt denna lag14 §
§ andra stycket.stycket eller 1312 § tredje

Avgift

årlig avgift tillbetalalag skallfår tillstånd denna§ enligt15 Den ensom
minimiavgiften.000 kronorminst 20staten

varjeavgift skall förfastställdlagenligt dennaMinimiavgiften och annan
förkonsumentprisindexmellankalenderår till kvotenjusteras med hänsyn

konsumentprisindexavgiften ochårmånad året före detoktober avsersom
nedåt hundra-tillavrundas sedan närmastemånad Beloppet1992.för oktober

kronor.tal
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16 § tillståndNär meddelas efter budgivning vid auktion, skall avgiften
fastställas till det högsta godtagna budet. I fall skall avgiften fastställasannat
till belopp motsvarande minimiavgiften.ett

17 § tillståndI beslut skall Radio- och TV-verket årligaett denom ange av-
gift tillståndshavaren skall betala det belopp skall betalas vidsamtsom som
varje i 32 § angiven förfallodag under det första kalenderåret.

Radio- och TV-verket skall den 31 december årvarje fastställa detsenast
belopp skall betalas varje förfallodag under det följande kalenderåret.som
Lag 1994:404.

Överlåtelse tillståndav m.m.

18 § tillstånd fårEtt överlåtas någontill Radio- och TV-verketannan om
Sådantmedger det. medgivande skall lämnas förvärvaren behörig fåär attom

tillstånd. Om verket inte medger överlåtelsen, den verkan enligtär dennautan
lag.

Den förvärvar tillstånd överlåtarensövertar rättigheter och skyl-ettsom
digheter enligt denna lag belöper tiden efter beslutet medgivande.som om

Om föreläggande enligt 30 § har meddelats denett tidigare inne-mot
havaren, gäller föreläggandet den innehavaren.även Radio- och TV-mot nye
verket skall i samband med den överlåtelsenmedger underrätta honomatt om
det. Sker inte det föreläggandet inte gällandeär den innehavaren. Lagmot nye
1994:404.

19 § Den frånträdavill tillstånd skall skriftligen anmäla det till Radio-ettsom
och TillståndetTV-verket. frånträttskall anmälan kommit in tillnäranses
verket eller den dag i anmälan. 1994:404.Lagsenare som anges

20 § tillståndshavarenOm försätts i konkurs eller träder i likvidation upphör
tillståndet gälla.att

21 § tillståndshavarenOm avlider upphör tillståndet månadergällaatt tre
efter dödsfallet. Har ansökan medgivande överlåtelsetill enligt 18 §en om
kommit in till Radio- och TV-verket innan tillståndet förfallit skall den dock
alltid Lag 1994:404.prövas.

Sändningarnas innehåll

22 § Under minst tredjedel sändningstiden sådanavarje dygn skallen av
sändas framställts försärskilt den verksamheten.program som egna

De sändningar tillståndshavaren för skall hasom svarar en egen
beteckning. Denna skall gångminst varje sändningstimme.anges en

23 § I nödsituationer sådanaskall meddelanden vikt för allmän-som av
heten sändas särskild ersättning myndighet begär det.utan om en
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sponsringochReklam

får inte i sändninglokalradio enligt denna lag§ sänder24 Den motensom
kommersiellt intresse.otillbörligtvederlag eller sätt ettett gynnaannars

någon dendelvis bekostatshelt eller änOm ett somav annanprogram
i börjanlämpligtsändningsverksamheten, skall detta sättbedriver anges

och i slutet programmet.av
annonstid.sänds undergäller inte vadi första stycketFöreskrifterna som

fårbetalning sändas endastvederlag och§25 Reklam motmot program
under annonstid.

framgå iannonstid skall detundersänds26 § Av vemssomen annons
sändningen sker.intresse

får intevederlag detbetalning ellersändsI annatmot upp-annonser som
huvud-radioprogramframträdande roll ispelarträda somsom enpersoner

nyhetskommentarer.nyheter ellersakligen handlar om

fårhela klockslagtimme mellan§ sändningstid27 Inom annonserav enen
tio minuter.åtta undantagsfall,eller, ihögstförekomma under rena

Sanktioner m.m.

tillstånd lokalradio,sändafår återkalla§ TV-verket28 Radio- och att om
tillståndshavaren

tillstånds-månader efterinomsändningsverksamheteninte inlett sex
tidens början,

obetydlig omfatt-iendastsända ellerutnyttjat säntinte rätten attannars
veckor, ellerminst fyrasammanhängande tidning under aven

förinte finns utgivarelåter detsändaellersänder atttrotsprogram
före-1991:1559 medlagen6 och b §§enligt 3 kap.programverksamheten a

områdenyttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningensskrifter
enligtgjortsställföreträdare inte harutgivare elleranmälaneller trots att om

föreskrivs där.vad som
aktie-grundi vilket hanföretag,någon direkt ellerFörfogar avgenom

bestämmande inflytande,har överavtalandelsinnehav ellereller ettensam
återkallaRadio- och TV-verketskalltillstånd lokalradio,sändaän ett attmer

åter-tillståndet, intedet förstameddelats eftertillstånd hareller dedet omsom
lands-åtgärd. Förfogaringripandeframstår alltför staten,kallelsen som en

tillstånd enligt radiolagen5 §medprogramföretagkomun ellerting, ett
sådant grundvilketföretag, ieller1966:755 direkt ett organ avgenom
bestämmande inflytande,haravtalandelsinnehav elleraktie- eller ettensamt

tillstånd.återkalla dettaskall verkettillstånd lokalradio,sändaöver attett
lokalradiotillstånd sändameddelatTV-verket harRadio- och attOm ett
förelågtillstånd detsådantöverlåtelsemedgivit atteller trotsett enaven

stöd andratillståndet återkallas medfåreller 6enligt 5behörighetsbrist av
fel-påverkatstillståndet medgivandetellerbeslutetstycket, bara avomom

1994:404.tillståndshavaren.från Laguppgifterofullständigaaktiga eller
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29 § tillståndshavareEn skall uppmaning Radio- och TV-verket lämnaav
uppgifter sitt innehav aktier eller andelar i företag tillståndharom av attsom
sända lokalradio och avtal han har sådantträffat med företag. Ettettom som
företag tillståndshavare ocksåskallär uppmaning verket lämnasom av

sådanauppgifter innehav aktier eller andelar i företaget och avtalom av som
någoninnebär har bestämmande inflytande i företaget.att ettensam

tillståndshavarenOm inte sig efter uppmaningrättar enligt förstaen
fårstycket, Radio- och TV-verket förelägga vite. Lag 1994:404.

30 § tillståndshavareOm bryter bestämmelse i 22 eller 24-27 §§,moten en
får Granskningsnämnden för radio och TV förelägga honom följaatt
bestämmelsen. fårFöreläggandet förenas med vite. Lag 1994:404.

31 § tillståndshavareEn skall uppmaning Granskningsnämnden förav
radio och TV eller Radio- och TV-verket lämna nämnden respektive verket en
sådan inspelning i 5 kap. 3 § lagen 1991: 1559 med föreskriftersom avses
på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Om
tillståndshavaren inte sig efter sådan fårrättar uppmaning, myndighetenen
förelägga vite. 1994:404.Lag

Betalning avgiftav

32 § Skyldighet betala avgift frångäller dåoch med den dag sändningaratt
får bedrivas med tillståndet.stöd Att viss del avgiften skall betalasav av
dessförinnan framgår 12 och 13 §§.av

Avgiften skall, med avdrag för vad betalats enligt 12 eller 13som
betalas med lika delar under kalenderåret den första dagen istora senast
januari, april, juli månad.och oktober

33 § Frånträds återkallaseller tillstånd gäller skyldigheten betalaett att
avgiften till och med nittio dagar efter det tillståndet frånträtts elleratt
återkallats.

Skyldighet betala avgift gäller dock aldrig för tid efter någondetatt att
tillståndet.övertagitannan

34 § Avgiften skall betalas till Radio- och TV-verket. Lag 1994:404.

35 § Avgift inte betalats i fårtid omedelbart drivas in. frågarätt Isom om
indrivning gäller 5 kap. 16-18 §§ lagen 1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgifter i tillämpliga delar.

fråga36 § I avgift enligt denna lag tillämpas anståndbestämmelsernaom om
frånoch befrielse avgift i 5 kap. 3 § och 9 kap. 4 § lagen 1984:151om om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

37 § Om den inbetalade avgiften överstiger tillståndshavarenvad enligt
beslut Radio- och TV-verket eller domstol skall betala, skall det över-av
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återbetalas till Avgift betalats enligt 12 ellerskjutande beloppet honom. som
återbetalas.inte 1994:404.13 § skall dock Lag

Överklagande m.m.

tillstånd sådana38 § i 9 § tredje stycket gällerAndra beslut än som avsesom
något Sådant fårförordnas. förordnande meddelasomedelbart inte annatom

felaktigt.endast det uppenbart beslutetär ärattom

får39 § Radio- och TV-verket har meddelat överklagas hosBeslut som
sändningsområdenas fåromfattning dockVerkets beslutkammarrätten. om

inte överklagas.
föreläggandeGranskningsnämnden för radio och TVBeslut om somav

fårförenats hos kammarrätten.har med vite överklagas
får överklagas. 1994:404.Beslut enligt 31 § dock inte Lag

Övergångsbestämmelser

1993:120

kraft april 1993.lag träder i den 1Denna
får dessförinnan vidta debestämmer dockmyndighet regeringenDen som

tillstånd omedel-åtgärder för beslut skall kunna meddelasbehövs att omsom
kraft.bart sedan lagen iträtt

lokalradiotillstånd,fårutgången Styrelsen för till-Intill 1994av mars
tillståndståndshavarens skall börja löpa vidbegäran, besluta att ett en senare

sändningstillståndet, dock högsttidpunkt vad angivits i kungörelseän som av
månadertre senare.
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Förslag till radio- och TV-lag prop. 1995/96: 160

följHärigenom föreskrivs ande.

tillämpningsområde1 kap. Lagens

§l I denna lag finns föreskrifter sändningar ljudradio- och TV-om av
riktade till allmänheten och avsedda med tekniskaär att tas emotprogram som

hjälpmedel.
riktad till allmänheten endast den samtidigtEn sändning och utananses om

särskild begäran tillgänglig för helst vill den.är ta emotsomvem som

tråd når§ fler2 Lagen gäller för sändningar endast sändningengenom om
föreskrivs i 8 kap. första stycket kabel-100 bostäder. Vad 1 §än som om

nårskyldigheter gäller dock för sändningar fler tioänoperatörers som
bostäder.

yttrandefrihetsgrundlagen och 3 §§bestämmelser i 1 kap. 2Inga andra än
tråd når 100 bostäder eller färre.gäller för sändningar genom som

sådana3 § gäller för sändningar ljudradioprogram satellitLagen överav
kan i Sverige, den bedriver sändningsverksamhetentas emot om somsom

frånsitt hemvist Sverige eller sändningen till satellit sker sändare här ihar i en
landet.

4 § för sändningar TV-program satellit sändningenLagen gäller överav om
någon bunden Europeiska ekono-kan i avtaletärstattas emot som av om

samarbetsområdet ochmiska
sändningsverksamhetenbedriver har sitt hemvist i Sverige,den som

frånsatellit skersändningen till sändare här i landet, elleren
från satellit med användningsändningen sker satellitkapacitetav som en

juridisk förfogarsvensk fysisk eller över.person
2 och 3 tillämpas dock inte, den bedriver sändnings-Punkterna om som

sitt bunden avtaletverksamheten har hemvist i ärstat som av omen annan
samarbetsområdet.Europeiska ekonomiska

§ stycket avseende villkor5 Andra föreskrifter 3 kap. 3 § första 1än om
§ förbud sända reklam gällerförbud sända reklam och 7 kap. 11 attatt om
helt med ljud-inte för ljud i TV-sändning, ljudet stämmer överens enom

tillstånd denna lag eller lokalradio-stöd enligtradiosändning sker medsom av
låtit registrera sig.eller för vilken sändandelagen 1993:120 den

Tillstånd2 kap. och registrering

radiovågormed hjälp1 § ljudradio- eller TV-programFör sändaatt av
tillstånd enligt denna lag.frekvens gigahertz krävsunder 3

från radio-Tillstånd sökbar text-TV skerinte för sändningarkrävs somav
tillståndmed stöd enligt dennaför sändningarsändare används andra avsom
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lag eller lokalradiolagen 1993: Tillstånd120. krävs inte heller för sändningar
särskilt anpassade för eller hörselskadade ochär ägersom syn- som rum

fyra från sådanunder högst timmar dygnet radiosändare.om en
tillståndFöreskrifter inneha eller använda radiosändare finns i lagenattom

1993:599 radiokommunikation.om

2 § Tillstånd tillståndsända TV-program och till hela landet eller tillatt att
utlandet ljudradioprogramsända meddelas regeringen.av

Tillstånd sända närradio enligt 4 kap. meddelas Radio- och TV-att av
verket.

Tillstånd sända lokalradio meddelas Radio- och TV-verket enligtatt av
lokalradiolagen 1993:120.

får tillståndRadio- och TV-verket vidare meddela under begränsadatt en
tvåtid högst veckor sända TV-program eller ljudradioprogram inte ärom som

får sådant tillståndnärradio eller lokalradio. förenaVerket med villkorett
enligt 3 kap. l-3 §§ besluta föreskrifterna i 6 och kap. inte skall7samt att

tillstånd.tillämpas sändningar sådantsker med stöd ettsom av
får tillståndOm finnsdet särskilda skäl regeringen meddela sändaatt

ljudradioprogram i lokala sändningar inte uppfyller kraven för närradiosom
Tillståndeller lokalradio. bedriva lokala digitala ljudradiosändningaratt

ocksåmeddelas regeringen.av

3 § Den bedriver sändningsverksamhet för vilken det inte behövssom en
tillstånd någonför räkningoch den bedriver sändningsverk-som annans

upplåtersamhet satellit eller satellitkapacitet satellitentreprenör skallöver
anmäla sig för registrering hos Radio- och TV-verket.

I anmälan skall anges
firma eller motsvarande,namn,

ställföreträdare för juridisk person,
postadress och telefonnummer, och
uppgift4. den verksamhet bedrivs.om som

4 § Radio- och TV-verket skall register avseende dem harupprätta ett som
tillstånd fåri 2 § eller har anmält sig enligt 3 Registret föras medsom avses

fårhjälp innehålla sådanaautomatisk databehandling. Det endast uppgifterav
i andra stycket, 6 kap. 9 9 kap.3 § 4-7 §§ 22 § andrasamtsom avses

stycket och 29 § lokalradiolagen 1993:120.

tillstånd3 kap. Sändningar med regeringenav

får§ Sändningstillstånd förenasl meddelas regeringen med villkoravsom
sakligtinnebär sändningsrätten skall opartiskt och medutövas samtattsom

rådayttrandefrihet och inforrnationsfrihet skall ibeaktande vidsträcktattav en
ljudradion och televisionen.

sändningstillstånd får förenas med villkor i 2 ochEtt därutöver angessom
3 §§ § andra stycket.4samt
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fårsändningstillstånd skyldighet2 § Villkor för även attavse
landet,eller till viss deltill hela landetsända en avprogram

minsta tid,visssända under en
område,i varjeminsta antalsända visstsamtidigt ett program

för ellersärskilt anpassadeför sändningarbereda ärutrymme syn-som
§ andra stycket,enligt 2 kap. lhörselskadade

försådant blir tillgängligadesändningarutforma sätt attett
funktionshindrade,

tillståndmed stödsändningar skerförbereda utrymme av avsom
regeringen,

sändningsteknik,använda vissen
vissa radiosändare,använda

genomslagskraftsärskildatelevisionenstill ljudradions ochhänsynta
för sändningutformning tidenochdet gäller ämnennär samt avprogrammens

programmen,
iberiktigandei 6 3 § första stycketbestämmelsen kap. även10. iaktta om

fråga ljudradion,om
sända genmälen,ll.

privatliv,enskildesrespektera denprogramverksamheten12. i
mångsidigt programutbud,13. sända ett

allmänhetenvikt förmeddelandenkostnadsfritt sända14. är om ensom av
myndighet begär det,

uppgifterradio lämnaför och TV ärGranskningsnämnden15. till som
bedömning sändaför nämndens stämmer överensnödvändiga programom

ochenligt denna lag,har meddelatsmed de villkor som
sådant de inte endast kansändningarnautforma16. sätt emottasatt av

sändningsområdet.allmänheten ibegränsad del aven

får också sändasändningstillstånd förbudför3 § Villkor mot attavse
ochreklam eller andra annonser,

andrasådana i kap. 8 §7andra sponsrade änäven som angesprogram
och 9stycket

förbudsändningstillstånd får förenas med villkorEtt även mot attom
diskriminera annonsörer.

ellertillstånd sig direktfå regeringen,4 § kanIngen än ett vareavmer
ellerandelsinnehavgrund aktie- ellerhonföretag där han eller avgenom

inflytande.bestämmandeharavtal ettensam
ägarförhållandena in-ochsändningstillstånd får innebäraVillkor för att
får i be-erhåller tillståndet förändrasinte äni företagflytandet ett mersom

omfattning.gränsad
gäller inteförsta stycketiVad sägs staten.som

får endastinnebäratillstånd regeringenmeddelas rätt§5 Ett attsom av
dessförinnaneller kort tidsamtidigt sänds säntsvidaresända avprogram som

6 ochbestämmelserna i 7sådant får föreskrivasnågon beslutI attettannan.
tillståndet.med stödpå sändningar skerskall tillämpaskap. inte avsom
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6 § tillståndEtt meddelats regeringen innebär rätt samtidigt sändasom av att
det antal i varje område under den del dygnet iprogram av som anges
tillståndet.

7 § tillståndEtt meddelats regeringen gäller för viss tid.som av
tillståndEtt har meddelats för tid minst årfyra förlängs påsom en av

oförändrade villkor med ytterligare år,fyra tillståndshavaren önskar detom
och regeringen inte två före tillståndstidens utgångsenast meddelat att
tillståndet inte kommer förlängas eller regeringenatt önskar förändra vill-att
koren.

8 § Innan regeringen meddelar beslut tillstånd skall den sökandeom ges
tillfälle del och sig de villkoratt ta över regeringenyttraav attsom avser
förena tillståndet.med Beslut sändningstillstånd får innehållaendastom
villkor den sökande godtagit.som

4 kap. Närradio

1 § Med närradio lokala ljudradiosändningar för föreningslivet.avses

2 § Om sammanslutning fåkan tillstånd såenligt 4 § önskar och deten som
tekniskt möjligt,är skall det finnas möjlighet sända närradioprogram iatten
kommun. Om det finns särskilda fårskäl det samtidigt sändas änen ettmer

närradioprogram i kommunen.
Sändningsornråden för närradio skall ha diameter cirka tio kilometer.en

Radio- och fårTV-verket i särskilda fall besluta sändnings-störreom
områden. Utanför storstadsområdena bör det eftersträvas sändningarnaatt
kan i hela kommunen.tas emot

§3 Radio- och TV-verket bestämmer vilka får sända närradio ochsom
under vilken tid fårsändningarna ske.

Tillstånd sända närradio förgäller viss tid.att
Sändningstiden så långtskall det möjligt fördelasär enligt de sökandes

önskemål. önskemålOm deras inte kan förenas, skall förtur den sökan-ges
de bedöms ha intresse fåstörst sända vid viss tidpunkt. Beslutattsom av en

sändningstid gäller tills vidare, dock år.längst för Radio- och TV-om ett
fårverket beslut fördelningompröva sändningstid, det finnsett om av om

särskilda skäl.

4 § tillståndEtt sända närradio kan endast till följande juridiskaatt ges per-
soner:

Lokala ideella föreningar bedriver verksamhet inom sändnings-som
området.

Lokala ideella föreningar har bildats för i närradio sändaattsom
iled den verksamhet riksorganisation bedriver inomettprogram som som en

sändningsområdet.
Församlingar inom Svenska kyrkan.

118



5BILAGA

studerande vid universitet ochsammanslutningar4. Obligatoriska av
högskolor.

sändningsområdetillståndshavare förisammanslutningar flera ettav
närradioändamål närradioföreningar.gemensamma

får tillståndmeddelasi 1 och 2ideella föreningarLokala attsom avses
bedrivits sändnings-föreningsverksamheten har isända närradio endast om

tillstånd. Om det finnsområdet år för ansökanminst före dageni ett om
tillstånd ändåfår meddelas.särskilda skäl ett

får efter det sammanslutningenTillstånd närradio först§ sända5 attatt ges
yttrandefrihetsgrundlagen.utgivare enligthar tillanmälthar utsettsvem som

tillståndnågonfår hartillstånd närradio inte till§ sända6 Ett attatt somges
digital ljudradio.lokalradio ellersända

får tillståndtillståndshavaren sändaSändningstillståndet gäller inte attom
fråndåTillståndet närradio upphörsändaljudradio.lokalradio eller digital att

tillståndet sändafår ske med stödsändningaroch med den dag attav
ljudradio.lokalradio digitaleller

får utnyttjasfår sändningstid intebesluta§ TV-verket7 Radio- och att aven
tillståndmånader, innehavarenågon tid högstunder tre om en aven avannan

enligtföreläggande vid vitedet har riktatsnärradio vilkensända ettmotatt
sändningstillstånd.avstår sändningstid eller sig sittdenna lag, avsäger

sändningar för vilkafår användas för andranärradio intesändare förEn
tillstånd denna lag.krävs enligtdet

Lokalradio5 kap.

tillståndspliktiga ljudradiosändningarlokalaandra1 § Med lokalradio avses
får undertillstånd ske endastsådana regeringen ellerkräverän ensomavsom

närradio.fjärde eller2 § styckettid enligt 2 kap. ärbegränsad som
1993: 120.i lokalradiolagenlokalradio finnsBestämmelser om

innehållSändningarnas6 kap. m.m.

ljudradioprogram eftersändereller1 § sänder TV-programDen somsom
helhetprogramverksamhetentillstånd skall till präg-regeringen att somseav

männi-principen allagrundidéer ochstatsskicketsdet demokratiskalas omav
värdighet.frihet ochmänniskansoch den enskildaskors lika värde

karaktärvåldsskildringar verklighetstrogeningående§2 medProgram av
sådan tidtelevisionen underfår sändas ibilder intepornografiskaeller med

för barn kanbetydande riskpå sådant finnsoch detsätt attatt pro-seen
ändå försvarligt.skälsärskildadet inte äravgrammen, om
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3 § Uppgifter förekommit i TV-program inte reklam ochett ärsom som
tråd,sänts skallsätt beriktigasän det befogat.annat när ärsom genom

Även uppgifter förekommit i TV-program inte reklam ochärsom som som
tråd bör beriktigassänts det befogat.när ärgenom

4 § Program inte fårreklam inte på otillbörligtär kom-sättettsom gynna
mersiella intressen.

5 § I sändningar för vilka villkor fåropartiskhet gäller det inte före-om
komma meddelanden sänds någonuppdrag och syftarsom av annan som
till vinna förstöd politiska åsiktereller religiösa åsiktereller i intresse-att
frågor arbetsmarknaden.

sådanaAtt meddelanden skall framgår 7 kap. lanses som annonser av

6 § fårI närradio det endast sändas framställtshar särskilt förprogram som
den verksamheten. fårI enstaka fall det dock förekomma sändningaregna

inte framställts enbart för den verksamheten, de särskiltärsom egna om av
intresse tillståndshavarensför medlemmar.

7 § En närradioförenings får innehållaprogramutbud endast
frånsändningar tillstånds-intresse förgemensamtevenemang av

havama,
infonnation, i begränsad omfattning, kommunal verksamhet,om
uppgifter och programtider andra upplysningarsamtom program om

närradioverksamheten ochorten,
provsändningar framställda juridiska ärprogram,av av personer som

få tillståndbehöriga sända närradio, i varje enskilt fall under högstatt att tre
månader.

8 § Den sänder TV-program satellit tillståndeller med stödöversom av av
regeringen skall, intedet finns särskilda skäl det, till änmot attom se mer
hälften årligaden sändningstiden europeisktupptasav av program av ur-

och minst årligatio den sändningstiden eller minst tioatt procentsprung av
programbudgeten europeiskt harprocent av avser program av ursprung som

framställts självständiga producenter. Som sändningstid dåhär tidav anses
det innehållsänds med nyheter, tävlingarän ochannat sport,program annon-

I sändningstiden skall inte heller räknas in sändningar endast text.ser. av
TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar sker medsom

tillståndstöd regeringen skall, det inte finns särskilda skäl det, imotav av om
innehållabetydande omfattning språket,svenska medprogram program

artistersvenska och verk svenska upphovsman.av

9§ sådanDen sänder enligt denna lag skall användasom program en
beteckning för sina sändningar har godkänts Radio- och TV-verket.som av
Beteckningen gångskall minst varje sändningstimme eller, dettaanges en om
inte möjligt, mellan sökbarär I text-TV skall beteckningenprogrammen.

löpande.anges
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kap.7 Reklam och annonseringannan

§1 efterFöre och varje sändning skall det sändas särskildav annonser en
signatur tydligt skiljer från övriga sändningar. Signaturensom annonserna
skall i bestå bådetelevisionen ljud och bild. I sökbar text-TV och i för-av
säljningsprogram i 5 § tredje stycket skall signaturen alltidsom avses vara
löpande, behöver endast i bild.men anges

frågaI sändningar tillregeringen lämnar tillstånd får regeringenom som
frånmedge skyldighetenundantag enligt första frånstycket och kravet enligt

6
Med reklam sändningar reklamsamt utan attannonser avses som vara

någonsänds uppdrag av annan.

2 § Av inte framgåreklam skall det i intresseär denen annons som vems
sänds. Om reklamidentifrering finns bestämmelser i 5 § marknadsförings-
lagen 1995:450.

3 § I får det inte uppträda spelar framträdandeannonser personer som en
roll i huvudsakligen handlar nyheter eller nyhetskommenta-program som om
rer.

4 § fårReklam i TV-sändning inte fångasyfta till uppmärksamhetenatten
år.hos barn under tolv

fårI reklam i TV-sändning intedet uppträda eller figureren personer som
spelar framträdande roll i huvudsakligen vänder sig till barnen program som

år.under tolv

5 § fårAnnonser åttasändas högst minuter under timme mellan helaen
klockslag. fårI TV-sändning denna tid dock i undantagsfall utsträckasrena
till högst tio minuter. Om sändningstiden inte omfattar timme mellan helaen
klockslag får sändas under högst tio den tiden.procentannonser av

fårAnnonser i TV-sändning sändas under högst tio procenten av
sändningstiden dygn under högst tio sändningstidensamt procentper av

i mellan klockan 18.00 och 24.00.
Programtjänster uteslutande föravsedda därär publikensom program

erbjuds beställa eller tjänster försäljningsprogram får vadatt trotsvaror som
i första och andra stycket isägs sändas televisionen. Med programtjänst avses

samlat utbud sänds under beteckning.ett av program som en gemensam
Utöver vad följer 6 kap. 9 § skall prograrntjänstens beteckningsom av anges
i början och i slutet sändningen.av

6 § sammanlagdaDen annonstiden i televisionen givet fårvid tillfälle inteett
understiga minut sedan sändningstiden för den särskilda signaturen haren
frånräknats.

§7 skall i TV-sändningAnnonser sändas mellan Annonserprogrammen.
får dock avbryta de sändsett program, om
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det förekommeri i där längre eller isportprogrampauser pauser pauser
föreställningar föri eller medprogram som avser evenemang pauser

publiken,
bestårmellan delar avslutade delar och där varje delav program som av

föregås eller följs minst 20 minuter.av annonser vararsom
bestårVid tillämpningen första stycket skall inteettav program som av

angivande eller källa, enkelt meddelande tid,än, utom ettannat omav namn
väderlek, nyheter eller dylikt, inte betraktas särskiltettsom program.

får före efter ellerReklam inte förekomma omedelbart eller ett program en
år såvidadel huvudsakligen vänder sig till barn under tolvettav program som

frågainte meddelanden i 8det är avsesom som

8 § inte helt eller delvis har bekostatsOm ärett avprogram som en annons
någon bedriver sändningsverksarnheten eller fram-denän somannan som

skall lämpligt i börjanställer audiovisuella verk program,sponsrat sätt
tillfället eller vilkaeller vid ettderaoch slutet programmet anges vemav

sådanttext-TV skall meddelande lämnas löpan-bidragsgivarna I sökbar ett
påSådana signatur det iuppgifter behöver intede. sätt som angesomges av

inte räknas in i den annonstid i 5§ första stycket och skall1 som anges
huvudsakligen handlar nyheter eller nyhetskommen-Ett omprogram som

får intetarer sponsras.

9 § förbud för alkoholdrycker och tobaks-Bestämmelser reklammotom
marknadsföringfinns i lagen 1978:763 med vissa bestämmelser omvaror
får intetobakslagen 1993:581. Ettalkoholdrycker och program sponsrasav

försäljningnågon gäller tillverkning ellerhuvudsakliga verksamhet avvarsav
alkoholdrycker eller tobaksvaror.

sådan medicinsk behandling10 § Reklam för receptbelagda läkemedel och
såvidafårefter ordination sändas i televisionenendast tillgänglig inteärsom

frågadet inte meddelanden i 8är som avsesom

får såvida det inte11 § kabelsändarföretag inte sända reklamEtt lokalt är
fråga imeddelanden 8som avsesom

sådankapitel för reklam den12 § Bestämmelserna i detta gäller inte som
sin programverksamhet.sändande forgör

gäller intei 5 och 7 §§ sökbar text-TV.Bestämmelserna
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8 kap. Vidaresändningar i kabelnät

§1 Var och eller förfogaräger anläggning tråd-föröveren som annars en
sändning där TV-program sänds vidare till allmänheten varifrånoch sänd-

nårningarna fler tio bostäder skall tillän de boende fastigheteriatt ärse som
anslutna till anläggningen kan sådana TV-sändningar sker medta emot som
stöd tillstånd från regeringen och avsedda kunnaär attav tas emotsom av var

området.och i sändningarna skall kunna tillfredsställandetas emoten ett
och kostnad för självasätt mottagningen. Sändningsplikten gällerutan även

sändningar tillståndshavare sänder för uppfylla skyldighetenattsom en att
sända till hela landet eller till delar landet, där sända intesättet attav men
kräver tillstånd.regeringens

Sändningsplikten omfattar inte sändningar sker tillståndmed stödsom av
enligt 2 kap. 2 § femte stycket eller tillståndmed stöd till vidaresändningav
enligt 3 kap. 5

§2 Var och eller förfogar tråd-äger anläggning föröveren som annars en
sändning där TV-program vidaresänds till varifrånallmänheten och sänd-

nårningarna fler 100 bostäder skall i varjeän kommun där han eller hon har
sådan anläggning kostnadsfritt tillhandahålla särskilt bestämtetten utrymme

för sändningar frånTV-program eller flera Radio- och TV-verketettav av
utsedda företag lokala kabelsändarföretag.

3 § Vad i l och 2 §§ gäller inte vidaresändningamasägs i anlägg-som om
ningen frånendast TV-program sändare jordytan lägre frekvensavser

3 gigahertz.än

4 § Den vidaresänder TV-program radiovågormed hjälp fre-som av
kvens 3 gigahertz skall i varjeöver kommun där han eller hon bedriver en
sådan verksamhet tillhandahållakostnadsfritt särskilt bestämt förett utrymme
sändningar frånTV-program eller flera lokala kabelsändarföretag.ettav

§5 Ett lokalt kabelsändarföretag skall sådan juridisk harvara en person som
bildats för bedriva lokala kabelsändningar och kan låta olikaatt antassom
intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet.

Ett lokalt kabelsändarföretag skall i sin sändningsverksarnhet eftersträva
vidaste möjliga yttrandefrihet och inforrnationsfrihet.

Radio- och TV-verkets förordnande lokala kabelsändarföretag skallav
år.högst treavse

§6 fårRadio- och frånTV-verket medge undantag skyldigheterna enligt
2 och 4 §§ det finns särskilda skäl till det.om

9 kap. Granskning och tillsyn

1 § Justitiekanslern övervakar granskning i efterhand sändagenom om
innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid med 6program

kap. 2
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granskning iför radio och TV övervakar2 § Granskningsnämnden genom
står i överensstämmelse med denna lag och desändaefterhand programom

kan gälla för sändningarna.villkor som
§§ docki kap. och 10 övervakasBestämmelserna reklam 7 4 avom

Konsumentombudsmannen.
tillstånd vidaresändning enligt 3 kap.med stöd tillSändningar skersom av

Granskningsnämnden för radio och TV.§ skall inte granskas5 av
innehållerradio TV sändningGranskningsnämnden för ochFinner att en

med 6 kap. 2 skallpornografiska bilder i stridvåldsskildringar eller
förhållandet till Justitiekanslern.anmälannämnden göra om

består ordförande ochför radio och TV3 § Granskningsnämnden sexav en
antal regeringen be-finns till detandra ledamöter. För ledamöterna ersättare

vice ordförande.skallellerMinst ledamöterna ersättarnastämmer. varaen av
varit ordinarie domare.skall eller havice ordförandenOrdföranden och vara

ordföranden ellerbeslutför medför radio och TVGranskningsnämnden är
Ärenden inteuppenbartytterligare ledamöter.ordförande ochvice tre somen

ordförandenfår dockprincipiell betydelsevikt eller avgörasär större avav
tjänsteman hosfårRegeringen föreskrivaordförande.eller vice att enen

dock inte beslutfatta beslut nämndensskall ha vägnar,nämnden rätt att
lag eller devid tillämpningen dennasändande brustitinnebär denatt avsom

sändningarna.gäller förvillkor som
radioGranskningsnämnden för och TVöverläggning ividOm det en

föreskrifterna i 16 kap.skiljaktiga meningar, tillämpas rätte-framkommer
gångsbalken.

stödmedsatellit ellersänder TV-program4 § Var och över avsomen
redovisa hurårligen TV-verketskall till Radio- ochtillstånd regeringenav

i 6sådanautgjortsverksamhetenandel avsesstor program somsom avav
§ första stycket.kap. 8

den sänder TV-programTV-verket skallPå Radio- och5 § begäran somav
tillstånd regeringen lämna upplysningarmed stödsatellit elleröver omavav

finansieras.verksamhetenoch vilketföretaget sättägervem som

satellitentreprenör lämnaTV-verket skall§ På Radio- och6 begäran enav
adress,uppdragsgivarensuppdragsgivare,upplysningar ärom vem som

sker.satellithur sändningenbeteckning överprogramtjänstens samt

tillståndfåttskall denPå Radio- och TV-verket§7 begäran avsomav
ellersådana aktier eller andelarinnehavupplysningarregeringen lämna avom

företaginflytande ieller hon haringångna medför hanavtal ett annatattsom
TV-verketpå Radio- ochtillstånd. skall begäransådant Vidare ettmed av

sådana aktierinnehavtillståndshavare uppgifterlämnaföretag är avomsom
någon be-haringångna avtal innebärandelar ellereller ettatt ensamsom

företaget.inflytande istämmande
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8 § Den i enlighet med 5 kap. 3 § lagen 1991: 1559 med föreskriftersom
på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden har
spelat in skall begäran Granskningsnämnden för radio ochett program, av
TV, Radio- och TV-verket eller Konsumentombudsmannen kostnadutan

sådanlämna inspelning till myndigheten.en

10 kap. Straff och avgifter m.m.

1 § uppsåtligenDen eller oaktsamhet sänder tillståndutansom av program
tillstånddär krävs enligt denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex

månader.

2 § Den uppsåtligen eller frånoaktsamhet sänder radioanläggningsom av en
havet eller i luftrummetöppna det eller eller inneharöver upprättarsom en

sådan anläggning, döms till böter eller fängelse månader,i högst sex om
sändningen avsedd någoteller kan iär landatt tas emot ärtas emot som-

anslutet till den europeiska överenskommelsen till förhindrande av
frånrundradiosändningar stationer utanför nationella territorier, eller

sändningen orsakar radioanvändning någoti dessa länder bliratt av-
påverkad.skadligt

begått sådantDen utomlands brott döms, han eller hon finnsettsom om
här, efter denna lag och vid svensk domstol, 2 kap. 2 eller 3även §om
brottsbalken inte tillämplig och 2 kap. 5 § förstaär och andra styckenatrots a
brottsbalken.

Åtal får väckas endast efter förordnande regeringen eller den myndighetav
regeringen bestämmer mot

svenska medborgare för brott sändningar interör avseddaär attsom som-
eller kan i Sverige och inte heller orsakar radio-tas emot tas emot att

användningar påverkadeblir skadligt här, eller
utlänningar i andra fall i 2 kap.även än 5 § brottsbalken.som anges-

3 § uppsåtligenDen eller oaktsamhet inte fullgör sin anmäl-som av
ningsskyldighet enligt 2 kap. 3 § döms till böter.

4 § Egendom vid brott enligt 2 § skall förklaras förverkad,använtssom om
det inte uppenbart oskäligt. stället förI egendomen kanär dess värde för-

Ävenklaras förverkat. sådantutbytet brott skall förklaras förverkat,ettav om
det inte uppenbart oskäligt.är

föremålEtt har hjälpmedel vid brott enligtanvänts denna lag ellersom som
föremålets fårvärde förklaras förverkat, det nödvändigt förär attom
förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl för det.

§ åsidosätter5 Den de bestämmelser och villkor i dennasom som anges
får åläggasparagraf betala särskild avgift. Detta gälleratt en

villkor och sponsrade föreskrivits med stödom annonser program som
3 kap. 3 § första stycket,av

bestämmelsen otillbörligt gynnande kommersiella intressen enligtom av
6 kap. 4
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bestämmelserna i kap. och 5-7 §§,7 1annonserom
4. bestämmelserna andra reklam i 6 kap. 5 § ochänom annonser

kap. 2 och 3 §§,7
bestämmelserna sponsring i 7 kap. 8 och 9 §§, ellerom

ibestämmelsen reklam 7 kap. 1lom
frågan påförasVid prövning avgift skall skall särskilt beaktarättenomav

omfattning.överträdelsens varaktighet ochart,
tillfallerAvgiften staten.

fastställs till fem kronor fem6 § särskilda avgiften lägst och högstDen tusen
Avgiften inte överstiga tiomiljoner kronor. bör dock denprocent av

årsomsättning föregående räkenskapsåret.under detsändandes
avgiftens storlek fastställs skall särskilt beaktas de omständigheterNär

frågan påförasför prövning avgift skalllegat till grund desamtav omsom
fåttsändande kan beräknas ha med anledningintäkter den över-som av

trädelsen.

§§7 § handling strider 7 kap. 4 och 10 skall vid tillämp-En motsom
1995:45019 §§ marknadsföringslagenningen 14 och anses varaav

sådan medföraotillbörlig En handling kan marknadsstör-konsumenter.mot
i 22-28 marknadsföringslagen.ningsavgift enligt bestämmelserna §§

får besluta sändande8 § Granskningsnämnden för radio och TV denatt
nämnden funnitoffentliggöra nämndens beslut,lämpligt skall närsätt att

någon beslutats med stöd 3 kap. l 2 § ellerbrutit villkorhar mot avsom
beriktigande i 6 kap. 3 § förstastycket, eller bestämmelsen3 § andra om

stycket.
fårfår innefatta föreläggande vid vite, inte innebäraBeslutet, attettsom

måste sändandesoffentliggörande ske i den program.

fåråsidosätter i denna paragraf9 § de bestämmelserDen som angessom
får förenas med vite.föreläggandeföreläggas följa bestämmelserna. Ettatt

bestämmelserDetta gäller om
innehåll 6 §§,närradiosändningars kap. 6 och 7

6 kap. 9 §,beteckningar
tillhandahålla för lokala kabel-sändningsplikt eller skyldighet kanalatt

sändarföretag 8 kap. 2 och 4 §§,
Radio- TV-verketlämna vissa upplysningar till och4. skyldighet att

eller9 kap. 4-7 §§,
inspelning 9 kap. 8 §.skyldighet lämnaatt

får meddelasenligt första stycket 2 och 5Föreläggande av
förstaFöreläggande enligt stycket 3-Granskningsnämnden för radio och TV.

förstaFöreläggande enligt stycket 5får Radio- och TV-verket.meddelas5 av
får meddelas Konsumentombudsmannen.även av

någonfår överträda10 § Radio- förbjudaoch TV-verket i föreläggande att
låta någon ställei sittbeslut sändningstid i närradion eller attom annan

sådan får vite.utnyttja sändningstid. Föreläggandet förenas med
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§11 någonOm vid upprepade tillfällen våldsskildringarsänder eller
pomograñska bilder i televisionen tider och i 6 kap. fårsätt 2som avses
Justitiekanslern förelägga honom eller henne inte sådanasändaatt nytt

på tider sådantoch finnsdetsätt betydande risk för barnattprogram atten
kan Föreläggandet får förenas med vite.se programmen.

12 § Om den sänder satellit inte haröver hemvist i Sverige, fårsom
Granskningsnämnden för radio och föreläggaTV satellitentreprenören att
följa de bestämmelser villkoroch i 5 Föreläggandet får förenassom anges
med vite.

Föreläggande enligt 9 eller fårll § riktas satellitentreprenören,mot om
den sänder satellit inte har hemvist iöver Sverige.som

Visar satellitentreprenören den sänder fåttsatellit tillgångöver tillatt som
sändningsmöjligheten upplåtelse satellitentreprenörensgenom av en av upp-
dragsgivare satellitentreprenören godkänt fårdet, föreläggandeutan att enligt
första eller andra stycket i stället riktas uppdragsgivaren.mot

Återkallelse11 kap. tillståndav

1 § tillståndEtt sända ljudradio- eller återkallasTV-program skallatt
begäran tillståndshavaren. sådantEtt fårbeslut också återkallas enligt vadav

i 2-4 §§. återkallelseBeslut någonenligt dessa paragrafersom anges om av
får meddelas endast det i betraktande åtgärdenskälen för inte framstårom av

alltför ingripande.som

2 § tillståndEtt meddelats får återkallasregeringen tillstånds-som av om
havaren väsentligt brutit de villkor förenats tillståndetmed med stödmot som

3 kap. 1-3 §§ eller föreskrifterna i 6 kap. l-S §§ eller 7 kap.mot l-av
l0 §§.

Ett tillstånd meddelats fårregeringen också återkallas, till-som av om
ståndshavaren förfogar sådant tillstånd,över än antingen direkt ellerettmer

företag tillståndshavarendär grund aktie- eller andelsinnehavgenom av
Återkallelseneller avtal har bestämmande inflytande. dåskallettensam avse

det eller tillståndde meddelats efter det första tillståndet.som

3 § tillståndEtt får återkallassända närradio tillståndshavarenatt om
inte längre uppfyller kraven enligt 4 kap. 4
inte utnyttjat sända närradiorätten under varandra följandeatt tre

månader, eller
inte har betalat avgift i ärende närradio inom föreskriven tid, ochett om

har förelagts betala den påföljdvid tillståndet återkallas.kanatt att annars
Tillstånd sända får också återkallasnärradio domstol funnitatt att ettom

innefattat yttrandefrihetsbrott innebär allvarligt missbrukettprogram ettsom
yttrandefriheten.av

4 § återkallelseI beslut tillstånd fårsända närradio bestämmasett attom av
tid århögst tillståndshavareninom vilken får erhållainteetten av ett nytt

tillstånd.
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tillstånds-får domstolen bestämmastycketi § andrafall 3 attI avsessom
år, ellertillstånd tid högstinomfår erhållainte etthavaren ett nytt omaven

den hadeår. gällerfem Dettaskäl, högst ävensynnerligadet finns somom
tillstånd sända närradiobegicks inte haryttrandefrihetsbrottettillstånd attnär

för domen.vid tiden
intill dessför tidenskall gällafår beslutetförordna ävenDomstolen att

kraft.vinner lagadomen

tillståndshavarenlagenligt dennatillstånd meddelats5 § Har trots att
tillståndet återkallasfårstycket,förstakap. 4 §enligt 3behörighetsaknade

ofullständigapåverkats felaktiga ellertillståndetbeslutetendast avomom
tillståndshavaren.frånuppgifter

någonfår återkallaskabelsändarföretaglokaltförordnande6 § Ett omsom
förekommitsådan verksamhetförekommit ellersändningsverksamhet inte om

minstsammanhängande tidomfattning under trei obetydligendast aven
månader.

ochviteavgifter,ärendenHandläggningen12 kap. omav
återkallelse

Ärenden villkoröverträdelsetillstånd grundåterkallelse§l avavavom
och2 § 9-123 kap.§ eller3 kap. 1med stödmeddelats omavsom

Justitiekanslernskall talan1-3 §§6 kap. tasöverträdelse upp avavav
domstol.allmän

tillstånd Radio- och TV-återkallelseärendenövriga fallI prövas avavom
verket.

återkallelsefår frågaregeringen,tillståndet meddelats tas2 § Har omenav
tillståndshavaren själv begärtinteregeringen,anmälanförst efter omavupp

återkallas.tillståndet skallatt
Är bestämmelse iöverträdelsegrundfråga återkallelsedet avavom

Gransknings-skall granskastillståndförvillkorlag ellerdenna avsomav
TV-verket be-ochskall Radio-§enligt 9 kap. 2och TVför radionämnden

nämndenfår återkallas endastTillståndetfrån nämnden.yttrandein omgära
väsentlig.överträdelsenfinner äratt

bestämmelsernastycket tillämpasförstamål enligt l §rättegången i3 § För
tilltalade, skalldenbestämmelser röryttrandefrihetsmål. i dessaVadför som

prövningJurynssigåterkallelse riktartalan mot.för dentillämpas omsom
återkallelse skall ske.fråganskall avse om

dess dentiden intillförgällaskallfår domen ävenförordnaDomstolen att
kraft.lagavinner
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4 § Frågor påförande särskild avgift prövas Länsrättenom iav av
Stockholms län ansökan Granskningsnämnden för radio och TV.av

Frågan särskild avgift faller, den talan riktas inte delgettsom om motsom
ansökan inom årfem från det överträdelsen upphörde. Ett beslut avgiftom
upphör gälla beslutet inte verkställts inomatt fem år från det domenom att

laga kraft.vann
5 § Frågor utdömande vite förelagts Justitiekanslern enligtom av som av
10 kap. ll § allmänprövas domstol talan Justitiekanslern. Förav rätte-av
gången sådant måli tillämpas bestämmelserna förett yttrandefrihetsmål. Vad

i dessa bestämmelser den tilltalade,rör skall tillämpas för densom talansom
utdömande vite riktar sig Juryns prövning skall fråganom mot.av avse om

vitet skall dömas ut.
Frågor utdömande vite i andra fall i enlighetprövas med vad iom av som

allmänhet föreskrivetär vite.om

Överklagande13 kap.

1 § Beslut enligt denna lag Radio- och TV-verket meddelandeav om av
tillstånd sända närradio, fördelningatt sändningstid i närradion ochav
återkallelse tillstånd får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.av

Beslutet gäller omedelbart, det överklagas.även om

Även2 § följande beslut Radio- och TV-verket får överklagas hos allmänav
förvaltningsdomstol, nämligen beslut om

beteckningar enligt 6 kap. 9
förordnande lokala kabelsändarföretag enligt 8 kap. 2av
återkallelse sådant förordnande enligt 11 kap.ett 6 ochav

4. beslut enligt 8 kap. 6 § undantag från sändningsplikt och skyldighetom
tillhandahålla kanal för lokalaatt kabelsändarföretag.
Beslut återkallelse förordnande i 2 gällerett omedelbart,om av som anges

detäven överklagas.om

3 § Beslut Granskningsnämnden för radio och TV eller Radio- och TV-av
verket förelägganden har förenats med vite enligt 10 kap. 8 9 §om som
första stycket får1-3 10 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.samt

Förelägganden enligt 10 kap. 8 9 § första stycket 1 och 2 10 §samt
gäller omedelbart, de överklagas.även om

4 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten beslutav
meddelats länsrätt enligt l-3 §§.som av

5 § Andra beslut Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- ochav
TV-verket de i får1-3 §§än inte överklagas.som anges
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Övergångsbestämmelser

december 1996.träder i kraft den 1lagDenna
upphävslagenGenom

rundradiosändningförbud i vissa fall1966:78 öppnalagen motom
haven

1966:755,radiolagen
radiotidningar,1981:508lagen om

1982:459,närradiolagen
televisionsprogram,rundradiosändning finländska198623lagen avom

till allmänheten,kabelsändningar1991:2027lagen om
televisionsprogram till allmän-satellitsändningar1356lagen 1992: avom

heten.
det första beslutet itillämpas inte i de fall däri 13 kap.Bestämmelserna

upphävda lagarna1996. övrigt gäller dedecember Ifattats före den 1ärendet
ikraftträdandet.föresändningen ägt rumom
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Avtal mellan och Sveriges Radio ABstaten

Mellan och programföretaget Sveriges Radiostaten AB nedan benämnt SR
har enligt 7 § radiolagen 1966:755 träffats följande avtal.

Allmänna bestämmelser

§1

Detta innehålleravtal villkor för SR:s sändarätt radioprogram i rund-att
radiosändning dem följer 6utöver och 18 §§ radiolagen 1966:755.som

2§

SR:s uppgift bedriva ljudradioverksamhetär för rundradio står iatt som
allmänhetens tjänst public service.

Verksamheten skall bedrivas självständigt i förhållande till olikastaten,
intresseorganisationer och andra maktgrupper i samhället.

3§

När Sveriges Radio Förvaltnings AB upphör moderbolag till SRatt vara
skall SR jämte Sveriges Television AB SVT och Sveriges Utbildningsradio
AB UR samtliga aktier i Radiotjänstäga i Kiruna AB RIKAB i relation till
storleken på respektive programföretags medelstilldelning från rundradio-
rörelsens resultatkonto rundradiokontot.

SR har delägare till RIKAB för RIKAB för räkningsom att statensansvar
uppbär TV-avgifter och bedriver avgiftskontroll.

4§

SR skall i enlighet med särskilt avtal för beredskapsplanering.svara

5§

SR skall ljudradioprogramsända i fyra rikstäckande kanaler, varav en
kanal skall ha regionaläven täckning, tilläggstjänster i den utsträckningsamt

behövs för programverksamheten. SR ocksåskall sända ljudradio-som
avsedda för mottagning i utlandet. fårSR inte flera frekvenser iprogram ta

anspråkFM-bandet i för sina sändningar demän Sveriges Riksradio ABsom
och Sveriges Lokalradio AB under huvuddelen åranvänt 1992. Dettaav
hindrar sådandock inte utbyggnad behövs för andelstörreatten som en av
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frånnås fyrasändningarna dekunnabefolkningen skallbofastaden av
s.46-48.1991/92: 140,rikstäckande kanalerna. Se prop.

befolk-fast bosattaminst 99,8 % deninterikstäckningMed att avavses
nås sändningarna.landet kaniningen av

hög. Sändningarnasändningarna skallkvalitetentekniskaDen vara
såblir kortaeventuella sändningsavbrottså god säkerhetske medskall att

så understigerinte deutformas denskallVerksamhetenmöjligt. attsom
rådde för programproduktionsäkerhetsnivåerochkvalitets- sammantagetsom

år 1992.underutsändningoch

6§

frånutbildningsprogramför sändningupplåta sändningstidskallSR av
Utbildningsradio AB.Sveriges

placeringfördelning ochuppstår SR och URmellanoenighetOm avom
1929: 145enligt lagenskiljenänmdfrågansändningstid skall avgöras enav

skiljemän.om

7§

för radio-såsändningarutföra sinaochskall planera att utrymmeSR
tidsmässiga omfattningiså behövs, kantidningsverksamhet, sammagesom

verksamhetsåret 1992.undersom

8§

från Svensk Rund-marksändningarförutsändningstjänsterköpaSR skall
radio AB.

anskaffas.skallöverföringstjänsterSR hurövrigtI avgör m.m.

organisationSR:s

9 §

organisa-fastställt avseenderiksdagenriktlinjerdeskall beaktaSR som
produktion,regionalkanalstruktur,indelning,regionalarbetsordning,tion,

och UR.sändningstid mellan SRfördelningutomstående ochanlitande avav
329.KrU28, rskr.1991/922140,Se prop.

lO§

omfatt-minstsändningsverksamhetregionalbedrivaskallSR sammaav
LokalradioSverigesverksamhetsåret 1992 bedrevsunderdenning avsom

AB.
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l1§

SR skall ha distriktsorganisation och efter får sådandensträva atten en
förhållandenauppbyggnad i olika delar landet kan speglas. Det distriks-att av

producerande utbudet bådebör spegla områdesrespektive särprägel och
och allmänt mångfaldenbidra till isättegenart ett mer programmen.

l2§

Utöver vad följer 9-11 §§ bestämmer SR regional indelningsom av om av
organisationen.

l3§

Minst 40 % allmänproduktionen i SR:s rikssändningar skall producerasav
utanför Stockholm.

utomståendesOmfattningen medverkan i programproduktionen skallav
hög och jämn.vara

Innehållet i sändningarna

14 §

SR skall hänsyn till ljudradions särskilda genomslagskraft det gällerta när
utformningoch tiden för sändningämnen samtprogrammens av pro-

grammen.

l5§

mångsidigtSR skall erbjuda programutbud kännetecknas högett som av
kvalitet.

såProgrammen skall utformas de tillgänglighet mång-ochatt genom
sidighet i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov och intressen hos

Ävenlandets befolkning. mindre intressen skall måni görlig till-gruppers
godoses vid tidpunkter då del befolkningen har möjlighet hörastor atten av
programmen.

Programutbudet skall helhet präglas folkbildningsambitioner. Detsom av
skall så mångfaldutformas åsikterolika ochatt utrymme ges en av

såmeningsriktningar och hänsyn till olika förutsättningar hos befolk-att tas
ningen. programinnehålletFörnyelse skall främjas.av

mångsidigt utbudEtt språket tillhandahållassvenska skallav program
och svenska artister och verk svenska upphovsmän skall i betydandeav
omfattning förekomma i SR:s sändningar.

Se 1991/922140, 53-60 och KrU28, 20-31.prop. s. s.
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l6§

föri och 15 §§ innebär skyldighet SR bl.a.Bestämmelserna 14 att
händelsernyheter kommentera eller belysameddela sättannatsamt

allsidiga information medborgarnaskeenden och därvid denoch ge som
kulturfrågor,orienterade och ställning i samhälls- ochbehöver för taatt vara

kulturfrågor,kring viktigare samhälls- ochstimulera till debatt
och företag har inflytandemyndigheter, organisationergranska som

sådanainommedborgarna spegla verksamhetenbeslut rör samt organsom
sammanslutningar och föreningar,inom andraoch

särskilda förutsättningarutveckla ljudradions4. tillvarata och att ge upp-
till inlevelse,fantasin och därigenom möjligheterstimuleralevelser och ge

och förströelse,engagemang
förnyelse bedriva skapande verk-konstnärlig och kulturellfrämja samt

konstnärliga uttrycksformer,samhet med
kulturlivets olikahändelser och utvecklingbevaka och granska om-

stimulera och förmedla olikaråden det övriga kulturliveti samspel medsamt
kulturaktiviteter,

fråga religion,intressen i bl.a.omfattning tillgodose olikai skälig om
vetenskap,kultur och

språkliga etniska minoritetertill ochsärskild hänsyn samtta
funktionshindrade.till olikasärskild hänsynta grupper av

l7§

befinnerutlandet skall dels svenskaför sändning tillSR:s somgeprogram
information ochmöjlighetutländsk publiksig utomlands, dels att om upp-

Sverige ochkunskaprätthålla Sverige. börkontakt med Programmen omge
förståelse för svenska samhället.bidra till det

på språk-varjemed avseende14-16 §§ skall tillämpasBestämmelserna i
sändning-speciella karaktären hosbeaktande denför sig och med avgrupp

till utlandet.arna

l8§

funktionshindrade verksamhetfråga och förI samtprogram omom
får fördelaminoritetsspråk SR och UR sins emellanSVT,ochinvandrar-

insatser.för olika slagsansvaret
två områden underför dessasamladeSVT:s, SR:s och UR:s ettresurser

områdeför respektive minstverksamhetsår, skall docki fast prisläge,uttryckt
verksamhetsåret 1992.medoförändrade i jämförelsevara

frågaiSR och URmellan SVT,överenskommelserEventuella om an-
verksam-för funktionshindradeochsvarsfördelningen för samtprogram om

minoritetsspråk Radionämnden.skall tillställaspå ochinvandrar-het
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19 §

språkvårdsfrågorSR skall till beaktas i programverksamheten.attse

20§

såföre sändningSR skall omständigheternanoggrantav program som
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.

Ärnnesval framställning skalloch sikte vad väsentligt.ärta som

21 §

enskildes privatliv skall respekteras i programverksamheten inteDen om
oavvisligt intresseallmänt kräverett annat.

22§

På begäran statlig eller kommunal myndighet skall SR sända med-av
fördelande vikt allmänheten. SR skall tillse meddelandetär attsom ges enav

lämplig utformning och inte sin omfattning ellerdet sättatt annatgenom
inverkar menligt programverksamheten.

§23

skyndsamt tillställa Radionämnden materialSR skall det nämndensom
för sinsig behöva granskningsverksamhet.anser

24§

åligger förDet SR i lämpligt redogöra beslut Radio-sättatt program av
enligt vilket bolaget har brutit bestämmelserna i 6 § radiolagennämnden mot

1966:755 eller detta avtal. Om radionämndens beslut SR harattavser
avslagit begäran beriktigande, skall bolaget redogöra för nämndensen om

förslutsatser och skälen dessa.

Genmäle och beriktigande

25 §

påkallat.SR skall beriktiga felaktig sakuppgift dettanär är
anspråk påståendebefogat skall beredas till-Den har bemötaatt ettsom

fälle till genmäle.
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26§

Begäran beriktigande eller genmäle skall behandlas skyndsamt. Harom
såsombegäran gjorts skriftligen skall SR, för vissa fall i 28närmare anges

underrätta Radionärnnden.

27§

Bifalls begäran beriktigande, skall beriktigande såsändas detett snartom
kan ske i för publiken naturligt sammanhang.ett

såBifalls begäran genmäle, skall genmäle sändas det kan ske iett snartom
eller i anslutning till eller likartad karaktär detprogram av samma som som
anmärkningen avser.

28§

skriftligOm begäran beriktigande eller genmäle har avslagits SRen om av
skall SR dels lämna information till den berörde förutsättningarna för attom
hos Radionämnden anmäla SR:s beslut eller SR:s handläggning ärendet,av
dels underrätta Radionämnden sitt beslut. Ett beslut avslag skallom om
innehålla uppgifter Radionämndenskälen till avslaget. Underrättelse tillom

någonbehöver dock endast begäran gjorts saken rör.göras om av som
sådanfrågaBestämmelserna i denna paragraf gäller endast i begäranom

månaderberiktigande eller genmäle har kommit till SR inomom sexsom
efter sändningen det anmärkningenprogram som avser.av

Reklam och sponsring

29 §

får inteSR sända reklam vederlag eller betalning.mot motprogram

30§

fårhinder 29 § sändning sponsrade ske villkorUtan deav av program
nedan i punkterna 1-4.som anges

sponsrade helt eller delvis bekostasMed avses programprogram som av
någon inte engagerad inom radio eller TV eller med framställaär attsom
audiovisuella under förutsättning sponsorbidraget har tillfallit SRverk, att

påtagligtdirekt medfört SR:s kostnader för har minskat.eller programmetatt
SRSR skall i början eller slutet ellerprogrammet, oavsettav om annan

firma.producerat eller ellerprogrammet, ange sponsorns sponsorernas namn
såväldetta ske före efterOm SR finner det lämpligt kan programmet.som

får inte i Meddelandet skallMeddelanden sponsorskap lämnasom pauser. -
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med beaktande ändamålet med meddelandet skall upplysaatt attav vara
publiken sådansponsorskapet utformning det inte riskerarattom attges en-
förväxlas med sedvanliga reklaminslag i reklamñnansierad radio. Meddelan-

fårdet skall åtföljaskort inte musik och skall i övrigtävensom vara av ges en
neutral utforrrming.

fårProgrammet inte någon huvudsakliga verk-sponsratvara av vars
samhet gäller tillverkning eller försäljning tobaksvaror, alkoholdryckerav
eller receptbelagda läkemedel.

Programmet skall fårevenemangskaraktär och inte huvud-vara av
sakligen nyheter eller nyhetskommentarer eller huvudsakligen vända sigavse

år.till barn under 12
4. Sändningen skall allmän sammankomst eller offentlig till-avse en

ställning. Om denna anordnas SR eller svenskt företag bedriverannatav som
rundradiosändning skall sändningen inom åtagandeske för ett gent-ramen

Europeiska Radiounionen EBU elleremot arrangemanget mot-vara av-
svarande betydelse och direktsändas till flera länder. Offentligprogrammet-
tillställning skall dock alltid anordnasutgör ett sportevenemangsom av annan

SR eller företagän svenskt bedriver rundradiosändning ochannat som vara
svenskt eller internationellt fårstörre intresse. Programmet inte utgörasav av

allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas förut-underen som
sättning SR sänder den.att

Om, frågadet sponsring enligtär andra stycket, bidrag tillutan att om
finansieringen någonlämnats inte inomengageradärprogrammetav av som
radio eller TV eller med framställa audiovisuella verk, skall upplysningatt om
detta lämnas i början eller slutet Sådan upplysning behöverprogrammet.av
dock inte lämnas uppgiften erhållas svårighetinte kan eller det ärutanom
uppenbart den skulle sakna betydelse för lyssnarna.att

Ekonomiska förutsättningar

31 §

Staten ställer medel till SR:s förfogande för verksamheten.
SR skall inom den tillgängliga ekonomiska de prioriteringargöraramen

målenkrävs för uppfylla med verksamheten.attsom
Verksamheten bedrivasskall rationellt. Utvecklingen verksamhetenav

skall bl.a. syfta till ökad effektivitet och förbättrad produktivitet.

32§

årligenSR skall före den september till1 regeringen inge anslags-en
framställning förunderlag regeringens året därpå.förslag till riksdagensom
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innehållaAnslagsframställningen skall bl.a. redovisningar denav genom-
förda verksamheten. Redovisningarna i anslagsframställningen skall visa hur

åtagandenprogramföretagen uppfyller och har för avsikt uppfylla sinaatt
enligt detta avtal och enligt de riktlinjer riksdagen fastställt försom program-
företagens verksamhet.

ingåVidare skall redovisningar SR:s planer för verksamheten. Härvidav
flerårigskall särskilt redovisas plan för insatser för funktionshindrade.en

När Sveriges Radios Förvaltnings AB upphör moderbolag till SRatt vara
skall SR jämte övriga delägare förRIKAB redovisningävenattav svara en

bifogasavseende RIKAB:s verksamhet anslagsframställningen.
Se 1991/921140 45 och 81-82.prop. s.

33§

från månfårSR rundradiorörelsens resultatkonto i behov rekvireraav
medel avseende kostnader för mervärdesskatt vid köp programinsamlings-av
tjänster.

Regeringen fastställer preliminärt belopp SR:s medelstilldelningett av som
hålls ändamål.rundradiokontot förinne detta Utbetalning rekvireradeav
medel enligt utbetalningsregler för övrig medelstill-skall ske samma som

kalenderår fårdelning. Eventuella icke utnyttjade medel under disponerasett
påföljande år.för verksamheten under Eventuella högre rekvisitioner detur

innehållna årsbeloppet tillbaka kvittning medelstill-betalas nästamotgenom
delning.

34§

anslå medel förSR skall tillsammans med SVT och UR RIKAB:s kost-
nader i proportion till storleken respektive programföretags medelstilldel-

från rundradiorörelsens resultatkonto rundradiokontot. kan skening Detta
ägartillskott eller sätt.annatgenom

35§

Sidoverksamheter sändningsverksamhet skall täcka sina kostna-till SR:s
der.

upphörandeAvtalets m.m.

36 §

mån brutit 6 § radiolagendet finns skäl SR i väsentlig harOm anta att mot
får fråganpåkalla i utred-1966:755 eller detta avtal, utredningstaten genom
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ningsmän, vilka enligt lagen 1929: 145 skiljemän. Om utredningenutses om
fåranledning till det, avtalet.sägastatenger upp

37§

får,Staten avtalet upphör, inlösa byggnader, inredning utrustningochnär
övriga inventarier installationer, tillhöroch SR. Kan överenskom-samt som

melse träffas lösenbeloppet, skall detta bestämmas värderings-treom av
enligt lagen 1929:145 skiljemän.män, utsessom om

SR skall medverka till företag bestämmer särskiltatt staten utansom
fårvederlag de lokaler SR förhyrt. SR medger, personalöverta att an-som

får övergå sådantställd för programverksamheten till företaganställning i
avtalet upphör gälla.när attsenast

38§

i frågorTvist tolkningen eller tillämpningen detta avtal andra änom av
sådana prograrninnehållet, skiljemannaförfaranderör avgörssom genom en-
ligt skiljemän.lagen 1929:145 om

39§

kraftDetta avtal träder i den januari 1993 och gäller till och med den 311
december 1996.

år utgång.föreUppsägning avtalet skall ske avtalstidens Av-senast ettav
gångentvå årtalet förlängs med vid utebliven uppsägning.

fårOm beslut riksdagen under avtalsperioden föranleder det, varderaett av
påkalla förhandlingar ändring villkoren i detta avtal.parten om av

Till detta avtal har fogats protokollsanteckning bilaga.somen

två och utväxlade mellanAv detta avtal exemplar upprättadeär parterna.

denStockholm den Stockholm

regeringen För Sveriges Radio ABFör
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Bilaga till avtal
mellan och SRstaten

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning till 8 §

Parterna utgångspunktenär överens för nyttjande sändnings-attom av
kapacitet skall SR möjlighet Svensk Rundradioatt AB köpaattvara ges av
utsändnings-, programöverförings- och tilläggstjänster ligger inomsom

för den uppgift SR har enligt detta avtal innan sådan överkapacitetramen som
bjuds till andra intressenter se 1991/92:ut 140 46-48.prop. s.
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Avtal mellan och Nordisk Television ABstaten

Inledning

Såsom grundläggande förutsättningar för ingåendeA. avtalets antecknas

för staten:

bolagsordningen för Television framgårNordisk AB denäratt som av
bilaga

såsomNordisk Television AB huvudägare har Patricia,AB med 25,4art
aktierna och 30,6 Försäkringsbolagetrösterna,procent procentav av

ömsesidigt,SPP med 19 aktierna och 2,3 röster-procent procentav av
Investment AB med 6,33 aktierna 7,63Agro, ochprocent procentna, av

Lantbrukarnas Ekonomi med 6,34AB aktiernarösterna, procentav av
och 7,64 Slakteriförbundet FöreningEkonomiskrösterna,procent av
med 6,33 aktierna och 7,63 Bokförlagetrösterna,procent procentav av
Natur Kultur med 6,6 aktierna och 8 rösternaprocent procentav av

Industriförvaltnings KinnevikAB med 30 aktierna ochsamt procent av
36,2 rösterna,procent av

angivna huvudägare till Nordisk Television AB i skrivelse tillatt ovan
åtagitregeringen sig för Nordiskverka Television AB kommeratt att att

låta uppnå hushållstäckningbygga sändarnätet för enligt nedanut att en
åtagande,angivna de inte träffat eller kommer träffa överenskom-att att

påverkarmelser den har i kraft sitt aktie-rösträtt, ägaresom som av
innehav åtagitde i övrigt har sig verka för avtaletävensamt att att att
uppfylls förutsättningaroch de här antecknas grunder föratt som som

ingående förändras mån, påregeringens avtalet inte i väsentlig sättav
framgår bilagasom av

för Nordisk Television AB:

regeringen för riksdagen kommer lägga fram förslag den konces-att att om
sionsavgift bolaget skall erlägga till Förslaget ha i huvudsakstaten. avses

innehåll.följande

beståKoncessionsavgiften fast fastaskall och rörlig del. Denav en en
kalenderår.avgiften 50 milj. kr. rörliga avgiften skall beräknasDenutgör per

erhållergrundval de intäkter bolaget vederlag för sändaattav som som
skall överstiger 750 inteDen 20 % de intäkterutgöraannonser. av som men

000 milj. kr., 40 överstiger milj.1 % intäkter l 000 inte 2 000av som men
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kr. och 50 intäkter% överstiger 2 000 milj. kr., allt räknatav som per
kalenderår. fasta avgiftenDen och beloppsgränsema för den rörliga avgiften

år för år1992 och skall tiden efter 1992 justeras med hänsyn tillavser
förändringar penningvärdet.i

Med intäkt till bolaget skall likställas betalning sker till änsom annan
sådana förhållanden stårbolaget under det klart det sig vederlagröratt att om

för sända Periodiseringen intäkterna skall ske enligt bok-att annonser. av
föringsmässiga grunder.

fasta avgiftenDen skall erläggas med tolftedel den sista i varjesenasten
månad. rörliga avgiften åretDen erläggs den 31 efter detsenast mars
kalenderår avgiftensom avser.

Om Sveriges Television AB eller programföretag eller iannat ensamtsom
bedriver rikstäckandesamverkan med andra televisionssändningar i mark-

får tillstånd någonsändarnät sända reklam vederlag skall konces-att mot
utgå.sionsavgift inte längre

B. Vidare antecknas att:

åtarNordisk Television AB sig

organisera verksamheten medverka till uppbyggnadensättetatt attgenom av
fristående programindustri,en

vid marksändningarnas början sända 40 timmar vecka för sedanattatt per
nivåtillsuccessivt bygga programverksamheten den i 6 §ut som anges

nedan. Avsikten därefter ytterligare stärka programambitionen ochär att
öka sändningstiden,

låtautgångslägetredan i producera minst 40 deprocentatt av program som
i produktionsföretag utanför6 § punkt 5 hos verksammaäravses a som

Stockholms län,

omgående etablera regionalt i Malmö med 15 medarbetareatt ett centrum
Utgångs-och där kapacitet för reguljära direktsändningar.bygga upp

kvalificerad nyhetsredaktion. skapaspunkten Därutöverär en resurser
för spegla samhälle och kultur i södra Sverige,att

omgående etablera EG-redaktion i Malmö för bevakning "detatt en av nya
nyhetsinslag, och nyhetsmagasin,Europa" nyhetsdokumentärergenom

årskvalificerad sikt skaetablera nyhetsredaktion i Göteborg 3att en som
resursnivånå redaktionell och teknisk den i Malmö,motsvararsomen

efter Nordisk Televisionlokalisera sportredaktion till Göteborg det attatt en
erhållit medlemskap i EBU,AB
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etablera kvalificerad nyhetsredaktion årsi Norrland 5 sikt skaen som
nå resursnivåredaktionell och teknisk den i Malmö,motsvararen som

för den regionala nyhetsbevakningen teckna löpande kontrakt med minst
20 produktionsbolag utanför storstadsregionema,

medverka vid den svenska ñlmpolitikenöversyn medverkasamt atten av
till lösning innebär bolaget bidrar till den svenska filmproduk-atten som

påtionen villkor i princip vad kommer förgällamotsvarar attsom som
och kanalerna i Sveriges Television AB,var en av

förhandlingträda i regeringenmed de villkor skall gälla förom som
sändningarna Sverige kommer i krig eller krigsfara eller liknandeom

förhållandenutomordentliga samt

lata sända sina marksändare teknisktöver nät ärut ettprogram av som
samordnat med det sändarnät för distributionanvänds Sverigessom av
Televisions sändningar och byggs enligt plan. Utbyggnads-utsom en
takten sådanskall ungefär följande andelar Sveriges befolk-attvara av
ning kan från marksändare vid olika tidpunkter,ta emot programmen

dånämligen 50 % sändningarna inleds, månader70 % därefter,sex
månader98 ytterligare därefter utgången år% tolv 99,8 före%samt av

1997. Utbyggnadstakten skall dock högst den vilkentakt imotsvara
Televerket uppfyller sin utbyggnadsplan för sändningsnätet. Under
förutsättning under hela giltighetstidavtalets sändsatt utprogrammen

satellit med signalstyrkaöver lägst 44 dBW i hela Sverigeen en av ca
Nordisk Television fr.o.m.AB sändningarnas början erbjudersamt att

områdenbosatta inom de i Sverige enligt utbyggnads-personer som
inte nåsplanen kommer frånutsändningarna marksändareatt attav

förvärva satellitmottagningsutrustning för pris 0001ett motsvararsom
årligenkr, justerat med början den januaril 1993 med förändringen av

föregåendeKonsumentprisindex år,under eller, Nordisk Televisionom
frånAB sänder satellit förTele-X, 50 gällandeän procentannan av

konsumentpris sådanför utrustning, behöver emellertid endast 98 %ca
befolkningSveriges frånkunna marksändare vidta emotav programmen

utgången år 1997.av

Mellan och Nordisk Television AB har enligt 7 och 17 §§ radiolagenstaten
1966:755 träffats följande avtal.
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Allmänt

§1

sådanaDetta avtal rundradiosändningar televisionsprogramavser av som
tillstånd.Nordisk Television bedriver med innehållerAB regeringens Avtalet

villkor för sändningsrätten följerde föreskrifterna i 6 ochutöver som av
8-15 §§ radiolagen 1966:755.

Reklam, sponsring m.m.

2 §

fårNordisk Television AB endast under annonstid sända reklam vederlagmot
och betalning.motprogram

3§

fårNordisk Television de villkorAB sända sponsrade somprogram anges
i tredje-femte styckena.

helt eller delvis harMed ett sponsrat ett somprogram avses program
någon inte inom radio eller television ellerbekostats engagerad medärav som

framställa audiovisuella med vilken Nordisk Television AB harverk ochatt
träffat avtal härom.

Nordisk iTelevision AB skall början eller slutet programmetav ange
Nordisk Televisioneller eller finna. Om ABsponsorns sponsorernas namn

såvälfinner lämpligt före efter Medde-det kan detta ske programmet.som
får också gånglanden lämnas i isponsorskap sportprogram,pauserom en

där det förekommer längre eller i i före-pauser program sompauser, avser
Sådanaförställningar eller med publiken. meddelandenevenemang pauser

skall korta och ske användande stillbild. Vid angivandetvara genom av av
fårsponsorskapet logotype användas. Musik typisk förärsponsorns som

fåreller till inteknuten användas.annars sponsom
får någoninte huvudsakliga verksamhetProgrammet sponsratvara av vars

försäljning alkoholdryckergäller tillverkning eller tobaksvaror, ellerav
receptbelagda läkemedel.

fårProgrammet inte huvudsakligen nyheter eller nyhetskommentareravse
år.eller huvudsakligen vända sig till barn under 12
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Programverksamheten

4§

mångsidigt godsända programutbudskallNordisk Television AB ett av
så i skälig omfattning till-utformas detProgramutbudet skallkvalitet. att

såhos landets befolkning ochoch intressenskiftande behovgodoser att
åsikter meningsriktningar. Sänd-mångfald olika ochutrymme avenges

innehålla såväl och informativanyhetsprogramskallningarna somprogram
ytterligareMöjligheten bliunderhållningsprogram och TV-dramatik. att en

slå vakt dentillvara bl.a.opinionsbildning skallkanal för atttas omgenom
för-upplevelser,skall kunskaper ochåsiktsbildningen.fria Programmen ge

underhållning.erfarenheter och skänka godmedla
språket minst hälftenskallsvenskautbud utgöraEtt rikt avprogramav

betydande omfattningskall isvenska upphovsmänprogramutbudet. Verk av
landetskeenden i olika delarHändelser ochsändningarna.förekomma i av

skall ispeglas programmen.
inom ocholika kulturkretsar,skall speglaUtländska utomprogram

Europa.
särskildatill televisionensskall hänsynNordisk Television AB ta genom-

tiden förutformningochgällerslagskraft det ämnen samtnär programmens
sändning programmen.av

5§

Television bl.a.för Nordisk AB§ innebär skyldighetBestämmelserna i 4 att
och skeen-och belysa händelserdessaförmedla nyheter, kommentera

behöver förinformation medborgarnaallsidigaoch därvid denden attsomge
orienterade.vara

kulturfrågor.ochtill debatt i samhälls-stimulera
påinflytandeföretag harorganisationer ochmyndigheter,granska som

sådanaverksamheten inomspeglamedborgarnabeslut rör samt organ.som
och stimuleraförmedla upplevelsermöjlighetermediets4. utveckla att

fantasin.

6§

fråntvå år sändningarnas börjanuppbyggnadsperiodsuccessivEfter en
§§enligt 4 och 5uppfylla sina skyldigheterTelevision ABNordiskskall

attgenom
vecka undergenomsnitt minst 50 timmariundersända ettperprogram

kalenderår.
Vbestår nyheter. Underhuvudsakligensändadagligen avsomprogram

för dessaskall tidenåret högsäsongmånadernio utgörde programsomav
vecka.timmarunderstiga 10 per
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dagligen sända avsedda för år.barn under 12 Under de nioprogram
månader året högsäsong skall tiden för dessautgörav som program
understiga 5 timmar vecka.per

En övervägande del skall svenska eller nordiska.av programmen vara
året4. under sända minst 40 timmar svensk ellerutgörsprogram som av

nordisk TV-dramatik.
under punkt under iutöver genomsnitt minst 15program som avses

timmar vecka sända antingenper program som
frånproducerats beställning friståendeNordisk Television ABa. av

produktionsföretag eller
består filmersvenska har haft biografpremiär under de senasteav som

årenfem eller
består svenska kortfilmer har färdigställts under de femsenastec. av som

åren eller producerats inom Nordisk Television AB.
I de sändningstider i denna paragraf inräknas inte repriseravsessom av

månadNordisk Television AB före detsänt änprogram som senare en
aktuella sändningstillfället och inte heller sändningar testbild, ellertextav
stillbilder, med eller ljud.utan

7§

nödsituationer NordiskI skall Television AB begäran statlig myndighetav
särskild ersättning sända meddelande vikt för allmänheten.ärutan som av

8§

Den enskildes privatliv skall respekteras i programverksamheten inte ettom
oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

9§

på-Nordisk Television AB skall beriktiga felaktig sakuppgift dettanär är
kallat.

påståendeanspråkDen har befogat bemöta skall beredas till-ettattsom
fälle till genmäle.

10 §

beriktigande och genmäle skall behandlas skyndsamt.Begäran om

l1§

såberiktigande, skall kanBifalls beriktigande sändas detbegäran ett snartom
publiken naturligt sammanhang.ske i förett

146



7BILAGA

såBifalls genmäle,begäran skall genmäle sändas det kan ske iett snartom
anslutning tilleller i eller likartad karaktär detprogram av samma som som

anmärkningen avser.

12§

Nordisk Television skall radionänmdenAB underrätta begärangenast om om
beriktigande framställtseller genmäle har skriftligen hos Nordisksom
Television AB den saken och har kommit till Nordiskinrörav som som

månaderTelevision inom efter sändningenAB detsex av program som
anmärkningen avser.

Nordisk Television beslut med anledning begäran iAB:s av en som avses
första stycket skall tillställas radionämnden. Nordisk TelevisionHargenast

innehållaavslagit begäran, skall beslutet uppgifter skälen till detta.AB om

13 §

Nordisk Television skall skyndsamt tillställa radionärnnden materialAB det
nämnden sig behöva för sin granskningsverksamhet.som anser

14§

Nordisk Television AB skall i lämpligt redogöra för beslutsättprogram av
radionämnden, enligt vilket företaget har bestämmelserna iöverträtt
radiolagen eller i radionämndens Nordiskdetta avtal. Om beslut attavser
Television har avslagit beriktigande,AB begäran skall Nordisken om
Television AB redogöra för nämndens slutsatser och skälen för dessa.

15§

åvilarOm riksdagen skulle besluta de uppgifter radionänmden i ställetatt som
skall fullgöras myndighet skall vad i detta avtal sägsannanav som om

myndigheten.radionänmden i stället gälla den nya

Sändningarnas början

16 §

påbörjas utgångenföreSändningama skall februari 1992.av

Avtalstid m.m.

17 §

utgångentill februari 1998.Avtalet gäller av
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två år före utgång.Uppsägning avtalet skall ske avtalstidenssenastav
år gångenAvtalet förlängs med vid utebliven uppsägning.tre

18§

Om förutsättningarna för Nordisk Television AB:s verksamhet enligt detta
mån, införandeavtal förändras i väsentlig skatt reklam it.ex. genom av

påskall begäran Nordisk Television AB medverka itelevision, staten av
förhandlingar villkoren i detta avtal.om

19§

månNordisk Television i väsentligFinner regeringen skäl ABatt anta att
avtal, eller debrutit bestämmelserna i radiolagen eller detta attmot

ingående för delförutsättningar för avtaletsgrundläggande statenssom
mån ochi inledningen i väsentlig förändrats,antecknats ärparterna oense

skriftligen anmodat Nordiskfår förutsättninghärom, under att statenstaten -
Nordisk Televisionförekommande fall AB:sTelevision AB eller, i

åtgärder för förhindra fortsatt ellervidtahuvudägare, vidta rättelse, attatt
mååtgärder falli varjeförnyade avtalsbrott eller de andra som anses

påkallasådana åtgärder skäligvidtagits inom tiderforderligt och att -
förfrågan skiljemännen ochskiljemän. För utseendeutredning i avgenom

gäller lagen 1929:145handläggning och avgörande sakenderas omav
elleranledning till det,avgörandeskiljemän. Om skiljemännens omger

väsentlig förändringöverträdelse ellerväsentligärparterna att avense om en
får avtalet.föreligger,förutsättningarna sägastaten upp

20§

får upphörande deavtalet till omedelbartTelevision ABNordisk säga omupp
ingående för delför avtalets bolagetsgrundläggande förutsättningar som

månväsentlig förändrats.i inledningen iantecknats
Nordisk Televisionbolagsordningen för ABavtal har fogatsTill detta som

vissa protokolls-från huvudägarna bilaga 2skrivelsebilaga samtsom
bilagaanteckningar som

mellanoch utväxladetvå upprättadeexemplardetta avtalAv parterna.är

TelevisionNordisk ABregeringen FörFör
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Bilaga 7.1
för TelevisionBolagsordning Nordisk AB

TelevisionBolagets firma Nordisk AB.§l är

sig utveckling, uppbyggnad och drift§2 Bolaget ska ägna tv-av en
och/eller satellit och/eller kabel-tv-nät.kanal, sänd via marknät

in, marknadsföraVidare ska bolaget köpa utveckla, producera och
förenlig verksamhet.och filmer idka därmedsamttv-program

miljoner kronor och högst§3 Bolagets aktiekapital ska lägst 75utgöra
300 miljoner kronor.

två serieAktierna ska kunna i serier, betecknade serie A ochutges
får fjärdedelAntalet aktier serie B högst det totalaB. utgöraav en av

antalet aktier.
på tioVid omröstning bolagsstämma medför aktie serie Aav

och aktie serie B röst.röster enav

§4 Aktie ska lyda 100 kronor.

sitt i Stockholm.§5 Styrelsen ska ha säte

bestå och högst tio ledamöter med lägst§6 Styrelsen ska lägst tre enav
årligenväljsoch högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter

på ordinarieordinarie för tiden intill dessbolagsstämma nästa
hållits.bolagsstämma

Två två årligenrevisorssuppleanter§7 auktoriserade revisorer och utses
på ordinarie för tiden intill dess ordinariebolagsstämma nästa

hållits. revisorerna jämte dennes suppleant skallbolagsstämma En av
regeringen.utses av

räkenskapsår omfatta tiden 1-3 12.§8 Bolagets ska

månaderhålls gång årligen inom§9 Ordinarie bolagsstämma sexen
räkenskapsårets utgång. föl-Vid ordinarie bolagsstämma skaefter

förekomma till behandling:jande ärenden

ordförande vidVal stämmanav
Justering röstlängdav

justeringsmänVal av
blivit sammankalladFråga behörigenstämmanom
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5. Föredragning förvaltningsberättelsen, resultat- och balans-av
räkningarna revisionsberättelsen fråga resultat-samt samt om
och balansräkningamas fastställelse
Fråga6. ansvarsfrihet för styrelseledamöter eventuell verk-om
ställande direktör

angående7. Beslut bolagets vinst förlusteller enligt den fastställda
balansräkningen

8. Fastställande antalet styrelseledamöter och styrelsesupple-av
revisorer och revisorssuppleanteranter samt

9. Val styrelseledamöter och revisorer suppleanter församtav
dessa

10. Fastställande styrelse- och revisorsarvodenav
Övriga11. ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stäm-

man.

§ lO Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna
ska ske brev med kallelsen till bolagsstämman tidi-posten,genom

tvåfyra och veckor före stämman.gast senast

§ får sål1 Av bolagets aktier många,endast det vid varje tidpunktatt
mindre 40 % hela aktiekapitaletän och 20 %motsvarar röste-av av

talet, teckning överlåtelseeller förvärvasgenom av:

Utländsk medborgare och utländskt rättssubjekt,annat
2. svenskt aktiebolag, utlänningsförbehållinte har i bolags-som

ordningen,
3. någonsvenskt handelsbolag, bolagsmännen kontroll-ärom av

subjekt,
stiftelse,4. svensk stiftelsen inte allmännyttigt bostads-är ettom

företag,
5. svensk ekonomisk förening, kontrollsubjekt.ärsom

utlänningsförbehållUttrycken och kontrollsubjekt i första stycket har
den innebörd, i 3 och 4 §§ lagen 1982:617 utländ-som anges om

förvärvska svenska företag företagsförvärvslagen 5samtav m.m.
§ promulgationslagen 1982:619 till lag.nämnda

förbehålletUtan hinder enligt första fårstycket bolagets aktierav
förvärvas av
a svenskt bolag, i 2 § företagsförvärvslagen,som avses
b svensk stiftelse eller svensk ekonomisk förening, inneharsom

tillstånd enligt 3 § 3 nämnda lag.st

Förbehållet inte heller hinder för förvärv aktier till aktiefondutgör av
sådanenligt aktiefondslagen 1974:931 eller andelar i fond.av
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bolagsordning eller ändring §§§ 12 Tillägg bestämmelse till denna avav
fårpunkten, och 12 inte ske regeringens7 andra 11 utan

tillstånd.
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Bilaga 7.2

RegeringenTill

Television vill härmed följandeUndertecknade till Nordisk ABägare ange
vårt i bolaget.inriktning avseende ägande

Ägarna gått in i projektet bl.a. bak-Nordisk Television AB hartill mot
mångfalden i det svenska medieutbudet. Viökagrund önskan attomav en

sigfrån medvetna det hög-början varit klarthar redan röratt ettom om
inte baseras erfaren-verksamheten kandär uppbyggnadenriskprojekt, av

lång-vårt Vi har ambitionenverksamhet i land.liknandehet att genom enav
reklamfinan-utveckling den marksändabidra till sundsiktig satsning aven

i Sverige.sierade TV-kanalen
planering och uppbyggnadbetydande belopp iredan investeratVi har av

vårtförvi känneruttryck för detTV4. Detta ägaransvarär ett engagemang.
tillkom-finansiella ställning kanföretaget och dessytterligare stärkaFör att

företag. Det totaltsvenska eller utländskatecknasmande kapital komma att av
uppgå milj. kr., minsttill 900riskkapitalet kommer därmedsatsade att varav

aktiekapital.75 milj. kr. utgör
innebäraerhålles vårt vikommerkoncessionenNär ägaransvar att att

finansiellaTelevision ekonomiska ochNordisk AB deförverkar att re-ge
verksamheten tillsäkerställa utvecklingenförkrävs ettatt avsomsurser

så erfordras för periodendärvid bereddaföretag. Vilönsamt är att om- -
uppgåendegarantier för finansiering till 200ställafebruari 199428 utt.o.m.

milj.kr.
träffaskomma mellan Staten ochavtal kanbakgrund detMot attsomav

Television följande:till Nordisk AButtalarTelevision ABNordisk ägarna

långsiktigt ägande.avsikt ärägarnas ettatt

så de grund-inte förändrastillse ägarstrukturenska sättägarna attattatt
l dettaförutsättningarna för bolagets verksamhet rubbas.läggande av-

ochtill protokollsanteckning till avtalet mellanhänvisasseende staten
Television AB.Nordisk

tidpunkt kommerutländska rättssubjekt vid varjetillseskall attägarna attatt
inneha mindre 20 %aktiekapitalet och30 hela änmindre %änäga avav

röstetalet.

på-träffa överenskommelserträffat eller kommerinte attägarna somatt
aktieinnehav.i kraft sittharverkar den ägarerösträtt, avsom
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verka för erforderliga medel ställs till förfogande förskaägarna attatt
Television för händelse ekonomiska och finansiellaNordisk AB den

den finansiering hittills ställts till förfogande skulletillskott utöver som
kunna komma erfordras.att

åtar låtaverka for Nordisk Televisionsig AB kommerägarna att att attatt
åtagandetbygga sändarnätet enligt i det avtal kan kommaut attsom

träffas mellan och Nordisk Television AB.staten

övrigt för uppfylls och de förut-i skall verka avtaletägarna även att attatt
ingåendeför regeringenssättningar i avtalet antecknas grundersomsom

mån.väsentligavtalet inte förändras iav

Stockholm den 4 november 1991

Slakteriforbundet EkonomiskAB Patricia
Förening

Bokförlaget KulturSPP Naturlförsäkringsbolaget
Omsesidigt

Industriförvaltnings ABInvestment AB Agro
Kinnevik

Lantbrukarnas Ekonomi AB

153



1996: 80SOU

Bilaga 7.3

Protokollsanteckningar

Nordisk Television AB införståttär med regeringen lägga framatt att ettavser
lagförslag för riksdagen med innebörden fårradionämnden tillgång tillatt
vitessanktioner i vissa fall. Om radionämnden finner programföretagatt ett
har bestämmelserna iöverträtt 9-15 §§ radiolagen 1966:755 eller bestäm-
melser i avtal mellan regeringen och programföretaget slutits med stödsom av
7 § andra stycket radiolagen fånämnden möjlighet föreläggaattavses pro-
gramföretaget följa bestämmelserna. sådantEtt föreläggande får förenasatt

Frågormed vite. utdömande vite skall domstol.prövasom av av

I anslutning till diskussionerna avtalstidens längd antecknar Nordiskom
Television AB och regeringen följande uttalande i 1990/912149prop. om
radio- TV-frågoroch s. 171:

också"Det nödvändigtär vadöverväga skall händaatt nu som
vid den första koncessionsperiodens måsteslut. Staten då ställ-ta
ning till koncession skall beviljas, ifall programföretagetom en ny
önskar det. En viktig faktor vid bedömningen kommer givetvis att

hur väl programföretaget uppfyllt de villkor gäller förvara som
sändningstillståndet. Brister härvidlag bör kunna föranleda kon-att
cessionen såutlyses företag fårandra tillfälle anmälanytt att att
intresse för bedriva verksamheten.att

bådeOm och programföretaget saken börstaten är överens om en
fortsatt koncession emellertid kunna beviljas koncessionenutan att
utlyses nytt.

Mot bakgrund vad jag har anfört jag attav nu anser program-
företaget, sådet önskar, påräknabör kunna koncession iom ytter-
ligare inte två årregeringen före avtalsperiodenstre slutsenastom
har meddelat fortsatt koncession inte komma beviljasatt attavses
företaget.

I samband med koncessionsbeslut skall meddelas kanatt ett nytt
och programföretaget givetvis önska förändra villkorenstaten i olika

avseenden. Erfarenheterna gångnaden på-avtalsperioden kanav
verka bedömningen, liksom viktiga förhållanden kan hasom
förändrats sedan det första avtalet slöts. Genom konstruktionen med
successiva förlängningar blir det årmöjligt tredje olikaatt vart ta upp
villkor i avtalet till prövning."

införståddRegeringen med noteringär marknaden Nordiskatt en av
Television AB:s aktier kommer ske varvid dock huvudägarna bibe-medatt -
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hållande sina inbördes relativa innehav och röstetal innehargemensamtav -
minst bolagets aktier.50 procent av

Ägarna påräknauppfattathar det de kan regeringens godkännandeattsom
överlåtelsetill aktier i Nordisk Television under förutsättningAB deattav

riktlinjer beträffande ägande kommit till iuttryck 1990/91 149som prop. : om
sådan överlåtelseTV-frågor upprätthållsradio- och inte länder bo-samt att

tilllaget men.

händelse regeringen programföretag Sveriges Tele-För den änannatger
bedriver rikstäckandevision AB, eller i samverkan med andraensamtsom

tillståndi marksändamät, sända reklamtelevisionssändningar veder-att mot
regeringen Nordisk Television överläggningar delag, skall och AB uppta om

koncessionsavgiften föranledas Regeringenjusteringar bör härav.av som
sådan förändring.inkomma till riksdagen med förslagattavser om
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SverigesTelevision AB,SverigesochmellanAvtal staten
ochför krigUtbildningsradio ABSverigesochABRadio

krigsfara

SverigesochRadio ABSverigesAB,TelevisionSverigesochMellan staten
följande avtal.träffatsharUtbildningsradio AB

§1
tvåtillföras deUtbildningsradionsskallkrigsig ibefinnerlandetOm resurser

totalför-inomorganisationersjälvständigaskall utgörabolagenandra som
regeringen.underdirektlydaochsvaret

vad sägsförordnafår regeringenkrigsfara attsig ibefinnerlandet somOm
skall gälla.första stycketi

2 §
mellanavtalintagits iprogramverksamhetbolagensbestämmelserDe somom

be-verksamhetockså för denvägledandeskallbolagen somochstaten vara
krigsfara.ellerkrigdrivs under

§3
och imeddelarregeringenföreskriftermed deenlighetskall iBolagen som

Rundradio ABSvenskochmyndigheterstatligavederbörligasamråd med
och vidkrigverksamheten iförbehövsberedskapsplanerutarbeta som

krigsfara.

4 §
RadioSverigesochTelevision ABSverigesfördirektörernaVerkställande
hjälpsinhar tillberedskap. DeerforderlighållerbolagenförAB attansvarar

nämnd femrådgivandeutseddregeringen personer.omen av
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5 §
Uppstår delade meningar tolkningen eller tillämpningen detta avtalom av
skall regeringen frågan.avgöra

Detta avtal träder i kraft den 1januari 1993 och gäller under tidsamma som
avtalen bolagens verksamhet mellan och respektive bolag.statenom

Av detta avtal fyra exemplarär upprättade och utväxlade

Stockholm den

För regeringen För Sveriges TelevisionAB

För Sveriges Radio AB Sveriges Utbildningsradio AB
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9BILAGA

och krigsfaraAvtal för krig

Svensk Rundradio Aktiebolag, nedan kalladoch TERACOMMellan staten
följande avtal.har träffatsSvensk Rundradio,

§
krigsfara skall Svensk Rundradio följa deBefinner landet i krig ellersig

fråga totalförsvar beredskaps-meddelar i ochanvisningar regeringen om
planering.

§
regeringen med-med de anvisningarskall i enlighetSvensk rundradio som

statliga mndjghet, utarbeta erforderligasamråd vederbörandedelar, i medoch
vid krigsfara. Vid till-under krig ellerberedskapsplaner för verksamheten

statliga myndigheters bered-l977:55 vissalämpningen förordningen omav
jämställas med myndighet.Svensk Rundradioskap skallmm

§
tiden framberedskapsplaneringen, underRundradio skall vidSvensk t o m

såsomAktiebolagsamråda Sveriges Radio1992 medden 31 december
Television Aktiebolag,Sverigeskoncern i vilken blmoderbolag i den a

SverigesAktiebolag ochSveriges LokalradioSveriges Riksradio Aktiebolag,
skallingår. tiden den 1januari 1993Aktiebolag FörUtbildningsradio o m

Sveriges Television Aktie-samrådet självständiga programföretagendeavse
Utbildningsradio Aktiebolag.Sverigesbolag, Sveriges Radio Aktiebolag och

§ 4.
tillämpningen dettaUppstår tolkningen ellermeningar rörandedelade av

frågan regeringen för avgörande.hänskjutas tillavtal, skall

§
längstgälla tills vidare, dockjuli 1992 och skalli kraft den lDetta avtal träder

programforetagen Sverigesmedså motsvarande avtallänge harstatensom
Sveriges Utbildnings-ochRadio AktiebolagAktiebolag, SverigesTelevision

radio Aktiebolag.

den juli 1992Stockholm 129/6 1992Stockholm den
Rundradio ABTERACOM SvenskFörFör staten

Gösta GunnarssonFriggeboBirgit
159





lOBILAGA

Överenskommelse

Mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Styrelsen för Psyko-
logiskt följandeFörsvar SPF har överenskommelse träffats verksam-om

Överenskommelsenheten vid krig och krigsfara. tidigare träffadersätter
överenskommelse mellan Styrelsen för Psykologiskt Försvar och koncernen

frånSveriges Radio 85-08-14.AB

§
Samarbetet mellan SR, SVT och SPF skall ske med beaktande för rund-av
radioverksamheten gällande lagar och avtal. SR, SVT och SPF skall i
samarbete verka för under krig och krigsfara befolkningens försvarsviljaatt

motståndsandaoch bevaras och stärks.

SR skall vidare samarbeta tillmed UD och SPF sitt utlandet riktadegenom
frånljudradioprogram förverka snabb och korrrekt information Sverige till

publik i utlandet.

§
SPF Skall fortlöpande orientera SR och SVT det allmänna läget,om om
folkstämningen förhållandenoch andra betydelse för rundradioverk-av
samheten.

§
SR fortlöpandeoch SVT skall orinetera SPF programverksamheten iom
stort.

§ 4.
SR, förSVT och SPF skall i sin planering skapa förutsättningar fortlöpande
samarbete vid krig och krigsfara enheter eller väljerattgenom samgrupperas
sådana uppehållsplatser kontakt möjlig.nära äratt

§
på nivåSamarbetet regional SR, SVT och enheter med arbetsuppgifter inom

försvaret i angivnadet psykologiska bör ske med beaktande §§ 1-4av
principer.

Stockholm 20 januari 1993

FÖRSTYRELSENSVERIGESRADIO AB SVERIGESTELEVISION AB
PSYKOLOGISKT
FORSVAR

Ove OlssonJoanson Sam Nilsson Jan
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llBILAGA

Överenskommelse mellan programbolagen Sveriges Radio
AB och Sveriges Television AB Statens räddnings-samt

angåendeverk vamings- och informationssystemet
ALLMÄNHETENVIKTIGT MEDDELANDE TILL

Mellan Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Statens räddnings-
verk har träffats följande överenskommelse:

§ l Denna överenskommelse gäller för utsändning myndighetsmeddelandeav
för varning allmänheten inom befolkningsskyddets och räddningstjänstensav
område.

§ 2 Utsändning myndighetsmeddelande för varning allmänheten skallav av
ske enligt vad föreskrivs i radiolag, yttrandefrihetsgrundlag och avtalsom
mellan och programföretagen. I enlighet med vad överenskommitsstaten som
mellan å sidan och Sveriges Radio och Sveriges Television å andrastaten ena
sidan skall fredsavtalet vägledande för verksamhetenäven under höjdvara
beredskap.

Den programföretagen förordnade prograrnutgivaren enligt yttrande-ärav
frihetsgrundlagen ansvarig för myndighetsmeddelandets form innehåll.och

§ 3 Utsändning myndighetsmeddelande i radio och television för varningav
allmänheten skall ske begäran statlig eller kommunal räddningsledareav av

vid utövande räddningstjänst jfr 2 § RäL eller myndighet inomav av
befolkningsskydd eller räddningstjänst räddningsverket, civilbefalhavare,
länsstyrelse, polismyndighet, kustbevakningen, luftfartsverket, Sjöfartsverket
eller kommunal myndighet. Begäran utsändning myndighetsmed-om av
delande bådei radio och television kan till Sveriges Radios jourhavandegöras
sändningsledare i Stockholm eller till Sveriges Radios lokala kanal i berört
område. Jourhavande sändningsledare förmedlar begäran myndighets-om
meddelande till Sveriges Televisions kanaler, Text-TV och till NordiskTV4
Television.

§ 4 Begäran utsändning myndighetsmeddelande i radio och televisionom av
kan förmedlas SOS Alarm regionalaäven AB:s centraler enligt särskildav
överenskommelse 1994-09-23 mellan Sveriges Radio AB och SOS Alarm
AB.
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1996: 80SOU

§ 5 Varnings- informationssystemet Viktigtoch Meddelande till Allmän-
förheten, VMA, innebär myndighetsmeddelanden varseblivning och väg-att

information i radio följande:ledande utsänds och television enligt
omedelbartVarningsmeddelande utsänds begäran behörig rädd-av

dåmyndighet i situationer omedelbar risk föreligganingsledare eller bedöms
miljön.för skada liv eller egendom eller i

påInfonnationsmeddelande utsänds, dock krav omedelbarhet,2. utan
behörig räddningsledare eller myndighet inom befolkningsskyd-begäran av

område för förebygga ochdets och räddningstjänstens begränsa skadoratt
i miljön situationermänniskor eller egendom eller i andra iän som avses

punkt
Servicemeddelande utsänds, krav omedelbarhet, begäranutan

myndighet befolkningsskyddetsbehörig räddningsledare eller inom ochav
område förräddningstjänstens underlätta allmänhetens agerande och rädd-att

ningstjänstens insatser i andra situationer i punktän som avses
Räddningstjänstansvarig begär utsändning myndighetsmeddelandeavsom

för uppgifter lämnas grund för medde-SRgentemot attansvarar som som
såsakliga lämnas snabbt erfordraslandet korrekta och medär samt som

situationen.till den aktuellahänsyn

§ 6 Vamingsmeddelande sänds i akuta situationer Sveriges Radios ochöver
ingetSveriges Televisions kanaler. Meddelandet skall, annatom anges, upp-

efter 5-10 minuter och hänvisning för vidare information sker tillrepas
Radios lokalkanaler dessa sänder.Sveriges när

Informationsmeddelande vid Sveriges Radiossänds behov ochöver
hänvisning för infor-Sveriges Televisions kanaler. Upprepning och vidare

mation genomförs vid varningsmeddelande.som
Sveriges Radios kanalerServicemeddelande sänds vid behov lokalaöver

eller och P4-riks.P3över

utsändning meddelande med innebörd överhängande§ 7 Begäran attom av
olyckshändelse inte längre föreligger skall denfara eller risk för göras av

sändning inommyndighet ursprungligen begärträddningsledare eller som
Sådantinformationssystemet VMA. meddelandeför varnings- ochramen

lämpligaRadios och Sveriges Televisions kanalersänds i de Sveriges ärsom
sådant möjliga störningarsituationen och minstai den aktuella sätt attett

uppstår i programverksamheten.

såför räddningstjänstmyndigheter§ 8 Statens räddningsverk skall verka att
inom förlångt myndighetsmeddelandenmöjligt förbereder ramen var-som

Viktigt Meddelande till Allmänheten VMA.och infonnationssystemetnings-
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11BILAGA

gällandeTelevision utfärdar för företagenSverigesRadio ochSveriges
inforrnationsmeddelanden tillvarnings- ochsändningförinstruktioner av

allmänheten.
samverkarräddningsverkoch StatensTelevisionRadio, SverigesSveriges
vid behovrutiner inom VMA-systemetregler ochutformningvid samtav

förberedda meddelanden.utformningvidt.ex. av

erhållerberörda myndigheterförräddningsverk§ 9 Statens attansvarar
informations-varnings- ochövning rörandeochinformationutbildning,

VMA.systemet
utbild-motsvarandeförTelevisionSverigesRadio ochSveriges ansvarar

organisationen.ning den egnaav
samverkarTelevisionSverigesRadio ochräddningsverk, SverigesStatens

övningsverksamhet. Förovanstående utbildnings- ochplanläggningvid av
tillgång, båda organisationernasmånkan, i utnytt-genomförandet resurserav

överenskommelse.jas efter
respektiveövning betalasinformation ochför utbildning,Kostnader av

redovisatsansvarsfördelningdenenlighet medipart som ovan.

Sveriges Tele-Radio ochSverigesserviceavtal mellansärskilt§ 10 Enligt
harRundradioSvenskRadio och TeracomSverigesmellanvision och

mottagande ochgällandeVMAförhuvudansvaretSveriges Radio systemet
och SOSräddningsverkStatenskontakter medmeddelanden,förmedling av

utveckling ochutbildning,instruktioner,för samordningAlarm AB av
övning.RDSetablering tekniska t.ex. samtsysternav

september 1995 och15i kraft denöverenskommelse träder§ 11 Denna er-
SverigesRadio AB,Sverigesöverenskommelsen mellanden tidigaresätter

och informa-varnings-räddningsverk rörandeoch StatensTelevision AB
januariden 13VMAtill allmänheten"meddelande"Viktigttionssystemet av

gälla.därmed upphör1993, attsom

NilssonSamOve JMyhlbackLennart oanson
direktörVerkställandedirektörVerkställandeGeneraldirektör

TelevisionSverigesSveriges RadioräddningsverkStatens
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Bilaga l 1.1
Överenskommelse mellan Sveriges Radio AB och Statens

räddningsverk angående varnings- och informations-
VMA för räddningstjänst i områdenaktuellasystemet i

samband med utsläpp radioaktiva ämnenav

Mellan Sveriges Radio AB och Statens räddningsverk har träffats följande
överenskommelse:

§ 1 Denna överenskommelse gäller utsändning alarmkod i tekniskt systemav
till områdena kärnkraftverken i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamnrunt och
Ringhals i samband med utsläpp radioaktiva ämnen.av

§ 2 Vid sändning varningsmeddelande i områdenaktuella i samband medav
räddningstjänst vid utsläpp radioaktiva skall alarmkod iämnen teknisktav

f.n. RDS/PTY 31, adresseras till och sändas berördasystem, FM-sta-över
tioner.

§ 3 Statens räddningsverk för kostnaderna för investeringar i samtsvarar
underhålldrift och utrustning erfordras för de tekniska försystemenav som

varning och information i områdenaktuella inteoch erfordras i normalsom
programverksamhet och därvid krav tillgänglighet och säkerhet.anger

§ 4 Statens räddningsverk och Sveriges Radio skall verka för distributionatt
och utsändning alarmkod, vid sändning varningsmeddelande,av samma av
införs sikt i övri delar landet föroch övriga olyckstyper.ga av

§ 5 Denna överenskommelse bilaga till överenskommelsenutgör mellan
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Statens räddningsverk an-
gående vamings- och informationssystemet VIKTIGT MEDDELANDE TILL
ALLMÄNHETEN VMA.

§ 6 Denna överenskommelse träder i kraft den 15 september 1995.

Utan erinran

Lennart Myhlback Ove Joanson Sam Nilsson
Generaldirektör Verkställande direktör Verkställande direktör
Statens räddningsverk Sveriges Radio Sveriges Television
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Överenskommelse

Svensk RundradioMellan TERACOM AB Teracom och Styrelsen för
försvar har följande träffatspsykologiskt SPF överenskommelse verk-om

samheten vid höjd beredskap.

och SPF skall i samarbete med public service-företagen underTeracom
distribution radio televisionhöjd beredskap verka för och tillatt av

upprätthållas.ii Sverige och till lyssnare utlandet kanallmänheten

folk-2. SPF skall fortlöpande orientera Teracom det allmänna läget,om om
förhållanden för distributionenstämningen andra betydelseom av av

radio och television.

skall fortlöpande orientera SPF distributionsläget i3. Teracom stort.om

förutsättningar för fort-4. Teracom och SPF skall i sin planläggning skapa
löpande samarbete under höjd beredskap enheterattgenom samgrupperas

sådana uppehållsplatserväljer kontakt möjlig.eller nära äratt

nivåregional mellan Teracom och enheter med arbets-5. Samarbetet
uppgifter inom det psykologiska försvaret bör ske med beaktande deav
under angivna principerna.1-4

12 aprilStockholm 7 april 1994 Stockholm den 1994

Svensk Rundradio AB Styrelsen för psykologiskt försvarTERACOM

Jan OlssonValdemar Persson
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Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan hur går det U. 26. Ny kurs i trafrkpolitiken Bilagor. K.+nya -. Samverkansmönsteri svenskforsknings- 27. En strategiför kunskapslyftoch livslångt lärande.. finansiering.U. U.
Fritid i förändring. forskningspolitiska28. Det landskapeti Norden
Om kön och fördelning fritidsresurser.C. l990-talet. U.av

bestämmer4. Vem vad EU:s internaspelreglerinfor 29. Forskningoch Pengar.U.
regeringskonferensen1996.UD. 30.Borgenärsbrotten kap.översyn llen av-
Politikområden5. under lupp. Frågor förstaEU:s brottsbalken.Fi.om

införpelare regeringskonferensen1996.UD. Attityder31. och lagstiftningi samverkan
år6. Ett medEU. Svenskastatstjänstemäns bilagedel.C.+

erfarenheter arbeteti EU. UD. 32.Mössoch människor.Exempel braav
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säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD. 33.Banverketsmyndighetsroll K.m.m.
Batterierna laddadfråga. M. 34.Aktiv arbetsmarknadspolitik expertbilaga.A.+en-
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fmansmaktensområde.Fi. 41. Statensmaritimaverksamhet.Fö.
Union för både15. och rättsligaöst Politiska,väst. 42. Demokratiochöppenhet.Om folkvaldaparlament

ekonomiskaoch aspekter EU:s sjätte ochoffentligheti EU. UD.av
utvidgning.UD. 43.Jämställdheteni EU. Spelregleroch

16.Förankringoch rättigheter.Om folkomrösmingar, verklighetsbilder.UD.
Översynutträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga skatteflyktslagen.44. av

rättigheter EU.i UD. Reformeratförhandsbesked.Fi.
17.Bättretrafik medväginformatik.K. 45. Presumtionsregelni expropriationslagen.Ju.
18.Totaiförsvarspliktigam95. Förslag jobb/studier 46. Enskilda K.vägar.om

efter muck, bostadsbidrag,dagpenning, Cirkelsamhället.47. Studiecirklarsbetydelserfor
försäkringar.Fö. individ och lokalsamhälle.U.
Sverige, och framtiden.19. EU EU 96-kommitténs 48. ShapingSustainableHomesin Urbanizingan
bedömningarinför regeringskonferensen1996. World. SwedishNational forReport HabitatII. N.
UD. 49.Reglerför handelmedel. N.
Samordnadrollfördelning20. inom teknisk forskning. 50. Förbud allmänplats Ju.mot vapen m.m.
U. 51.Grundläggandedrag i arbetslöshetsförsäk-en ny
Reform förändring.21. och Organisationoch ring alternativoch förslag. A.-
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inflytande,delaktighetoch U. framtiden55.Sverige, och mångfalden.A.ansvar.
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Maastrichttill Turin.24.Från Bakgrundoch övriga 90-taletsarbetsmarknad.A.
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