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Sammanfattning

Inledning

lokalradioförslag innebär bestämmelsernaUtredningens att om
förinordnas radio- Reglerna koncessionsavgifteri och TV-lagen. om

koncessionsavgift för huvudsak föreslåsradio införs i lagen TV. Iom
tillämplig för sändningarreglering skall oavsettatt omvarasamma

utsändningsteknik används. föreslås träda ianalog eller digital Lagen
kraft den januari 2001.1

sändningarUtredningen föreslår inte tillstånd för nationellaatt
införs, då direktiv.sådant förslag inte kan ingå i utredningenssägasett

tillämpningsområdeLagens m.m.

traditionella ljudradioprogram föreslås lagenFörutom sändningar av
reglera sändningar tilläggstjänster beståräven som av program-av
verksamhet bild. sådana tjänster kommerkompletterad eller Förtextav
det inte sker frånråda tillståndsplikt sändningarnanågonatt om

tillståndradiosändare används för andra sändningar med stöd avsom
skall fastställasenligt radio- och TV-lagen. det kunnaFör att somvem

förför verksamheten föreslås däremot registreringspliktansvarigär en
den bedriver verksamheten.som

tillståndsmyndighetRadio- och TV-verket

förRadio- TV-verket skall enligt förslaget meddela tillståndoch
medkommersiella lokalradioutsändningar, dessa skeroavsett om

analog eller digital utsändningsteknik.
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De nuvarande tillstånden

Utredningen föreslår möjligheten förlänga de nuvarandeatt att
tillstånden för analoga sändningar till utgången år kvarstår.2008av

Fördelning lediga tillståndav

Tillstånd sända lokalradio skall inte längre fördelas auktions-att genom
förfarande.

få sändningstillståndVem kan

Enligt lokalradiolagen kan ingen få tillstånd, varken direktän ettmer
eller indirekt. Vidare kan inte utgivare tidningar samtav program-
företag erhållit sändningstillstånd regeringen få tillstånd attsom av
sända lokalradio. Utredningens förslag innebär dels det blir möjligtatt
för tillståndshavare ha tillstånd, dels denänatt ett atten mer ovan
nämnda begränsningen i ägarkretsen försvinner.

Stat, landsting och kommun föreslås inte heller i fortsättningen
kunna få tillstånd.

Behörighet

grundläggandeEtt krav vid tillståndsgivningen föreslås attvara
sökanden har finansiella och tekniska förutsättningar bedriva verk-att
samheten varaktigt, med god kapacitet och kvalitet i utsändningen.

Urvalsförfarandet

de fall inteI samtliga sökande kan i sändningsområdetutrymmeges
skall urval ske. kriterierDe för urval utredningen föreslår syftar tillett

åstadkomma medieutbud präglas mångfald och reellaatt ett som av
yttrandemöjligheter.

Urvalet skall inledningsvis baseras kriterierna ägarförhållande
och den mängd material sökanden förklarar sig beredd sända.eget att
Ett ägande medför antalet aktörer marknaden ökar ochattsom en
hög andel unika för programföretaget skall eftersträvas.program

det fallFör antalet sökande fortfarande överstiger det tillgängliga
skall sändningarnas format beaktas.utrymmet
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Ägarförhål landet

aktörerblir mångaefter detTillståndsmyndigheten skall sträva att
sänd-aktuellahar detmedierEndast demarknaden.den lokala som

omfattasskallupptagningsområdetäcknings- ellerningsområdet som
Ägarförhållandena dags-radio ochi TVbedömningen. samtav

beaktas.form skallelektroniskisåväl i pappersutgåvatidningar, som
tillståndredan harsökandedenförslagetInnebörden är att somav
tillbakafår ståsändningsområdetaktuellaradio i detsända eller TVatt

dags-sökandetillstånd.sådant Gersaknarsökandeför utsomannan
förstå tillbakasändningsområdet får dennetäckertidning annansom

sändningsområdet.media iisaknar ägarintressesökande som

materialMängd eget

mängddenutredningenföreslårmångfaldenöka den inreFör attatt
skall tillmätassändasig bereddsökande förklararmaterial atteget en
06.00-21.00sänds dagtidmaterialetEndast detbetydelse. somegna

beaktas.skall
lokal-unika försändningarmaterialMed äreget somavses
Efter-bearbetning krävs.redaktionellvisst måttradiostationen. Ett av

imångfaldenökamaterialmål med regel är attegetett omensom
innefattabearbetningredaktionellmassmedierna bör begreppet anses
hållerskapasdetarbete ochsjälvständigtmåttvisst attett ensomav

ellermaterial med nyhets-kanviss journalistisk kvalitet. Det vara
underhålls-konstnärlig ellermotiveratinformationsvärde eller utvara
datoriseradellermanuellbygger påMaterial enbartsynpunkt. som

sortering uppfylla kravet.kan inte anses
alla tillstånds-bestämmelsekompletterarUrvalskriteriet attomen

mellanmaterial dagligentimmarsända minstskallhavare egettre
06.00-21.00.

formatSändningarnas

fortfarandeurval,angivnasökande efterfall antaletdetFör ovan
programverksamhetenstillstånd skalltillgängligaantaletöverstiger

inrehuvudsak öka denimed kriterietSyftetformat beaktas. är att
mångfalden.

sändnings-utbudet ihand tilli förstaMångfalden skall beaktas
övrigutbudet iförhållande tillandra hand ilokalradio och iområdets

området.massmedia i
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Avsikten inte tillståndsmyndighetenär skallatt smakdomare;agera
myndighetens uppgift tillär det finns mångfald iatt att dvsetern,se att

för olika formatutrymme programverksamhet, inte värderages attav
de angivna formaten i sig. Därefter, för det fall antalet sökande
fortfarande överstiger antalet tillgängliga tillstånd, finns förutrymme
tillståndsmyndigheten tillämpa skön vid urvalet.att

Kriteriet inte sanktionerat,är däremot riskerar den tillståndshavare
avvikit från sändningamas format med följd mångfaldensom iatt

sändningsområdet påtagligt minskat inte få sitt tillstånd förlängt.att
Tillståndshavare erhållit tillstånd efter tillämpning kriterietsom av
sändningamas format nämligen bundenär syftet med upplåtelsenav -

skapa möjliga lokalastörstaatt mångfald. tillståndshavareDen villsom
ändra formatet och samtidigt säkerställa tillståndet förlängs kanatt
begära förhandsbesked från tillståndsmyndigheten.

Sändningstillståndet

Tillståndets innebörd

Tillståndstiden föreslås fyra år. Tillståndshavaren föreslås ha rättvara
få tillståndet förlängt under förutsättningatt det inte finns grundatt att

återkalla tillståndet. I de fall tillståndshavaren inte följt villkor om
sändningamas format med följd mångfalden minskat påtagligt iatt
området riskerar denne inte få tillståndet förlängt.att Detsamma gäller

det nödvändigtär tekniska skäl eller användningenom radio-av av
frekvenser ändrats Äveninternationella överenskommelser. i degenom
fall tillståndshavare disponerar tillståndöver iän sändnings-en ettmer
området Radio- och TV-verketutan att sitt medgivande därtillgett
föreslås verket skall ha möjlighet inteatt förlänga tillstånd.att ett

Utredningens förslag innebär tillståndet kan förlängas vidatt högst
två tillfällen.

Villkor tillståndför

De regler föreslås gälla för innehållet i alla lokalradiosändningarsom
i lagbestämmelser. Utredningen föreslår Radio-anges och TV-att

verket dessutom ställa villkorrätt olika slag.att Förstges närav
sökanden meddelat denne godtar villkoren iatt tillståndet bör verket
utfärda beslut sändningstillstånd.ett om
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omfattningSändningsverksamhetens

regeringenmöjlighet attföreslås fåTV-verketochRadio- somsamma
sigVillkoretomfattning. görsändningsverksamhetensvillkorställa om

medförteknikendåsändningar attvid digitalagällandeframförallt
tekniskamultiplexochsändssamtliga över avsammaensomprogram

område.täckaskäl måste samma

Sändningstia

lokalradiolagenifinnslagbestämmelsedenVillkoret motsvarar som
ochradio-Enligtomfattning.tillräckligske iskallsändningarattom

bestäm-Eftersomvillkor.sådanaställaregeringenTV-lagen kan
iinordnasskallförslagutredningensenligtlokalradiomelserna om

ochenhetligeftersträvaanledningfinns detTV-lagenradio- och att en
Radio- och TV-därförföreslårUtredningenlagstiftning. attkonsekvent

sändningstid.villkorställamöjlighetskallverket att omges

samarbetesändningsteknik ochViss

tillstånds-förskyldighetbestämmelserfinnsoch TV-lagenradio-I om
andramedsamarbetasändningsteknikanvända visshavare samt attatt

ochRadio-föreslårUtredningentekniska frågor.i atttillståndshavare
lokalradio-förmotsvarande villkorställakunnaskallTV-verket
säkerställsteknikställa villkormöjlighetenGenomsändningar. att om

teknikendigitalateknik. Denintroduktioninflytande-påstatens av ny
programföretagdemellankrävassamverkan kommermedför attatt

multiplex.använder sammasom

Överföringskapacitet

tillanvändas änöverföringskapaciteten annatkanteknikdigitalaMed
kanTilläggstjänstertilläggstjänster.s.k.ljudradioprogram,traditionella

friståendeheltellerprogramverksamhetantingen utgöra vara en
föranvändskapacitettillräckligsäkerställaverksamhet. För attatt

TV-verketRadio- ochutredningenföreslårprogramverksamhet att ges
överföringskapacitet.villkorställamöjlighet att om
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Program unika för den verksamhetenegna

Ett de urvalskriterier utredningen föreslår denav mängdär eget
material tillståndshavaren sända. Den mängd sökanden åtagit sigavser

sända skall villkoratt i tillståndet.anges som

Programverksamhet formatvisstav

För det fall tillståndet fördelats med tillämpning kriterietav program-
verksamhetens format föreslås detta framgår villkor i sändnings-att av
tillståndet.

Uppgifter till Granskningsnämnden för radio och TV

Utredningen föreslår sändningstillstånd får förenasatt med villkor som
skyldighet till Granskningsnämnden föratt radioavser och TV lämna

uppgifter nödvändiga förär nämnden skall kunna kontrollerasom om
sända stämmer med de villkoröverens har meddelatsprogram som
enligt lagen.

Regler för innehållet i allmänhet

Sändningars beteckning

Utredningen föreslår den beteckningatt används densom av som
sänder skall godkänd Radio- och TV-verket.program vara av

Varn gsmeddelandenin

Enligt lokalradiolagen tillståndshavareär skyldiga sända vamings-att
meddelanden. Utredningen föreslår denna skyldighet skall kvarstå.att

Eget material

Utredningen föreslår varje tillståndshavare skallatt sända materialeget
minst timmar dagligen, mellantre 06.00 och 21.00. Radio- och TV-
verket föreslås möjlighet medge undantagatt särskilda skäl före-om
ligger.
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Tilläggstjänster

Utredningen föreslår de regler gäller för sökbar text-TV ävenatt som
skall gälla för tilläggstjänster i lokalradio. Med tilläggstjänster i
lokalradio programverksamhet kompletterad med eller bild.textavses
Innebörden förslaget bl.a. sponsringreglerna reklam ochär attav om
blir annorlunda för sådana tilläggstjänster traditionella ljudradio-än
program.

Överlåtelse tillståndav

Utredningens förslag innebär det skall möjligt överlåtaatt att ettvara
tillstånd. Radio- och TV-verket skall lämna sitt medgivande till
överlåtelse förvärvaren behörig och inte redan har tillståndär attom
sända lokalradio i sändningsområdet. Föreligger särskilda skäl kan
överlåtelse tillåtas förvärvaren tillståndredan har i sändnings-trots att
området.

villkor kan gälla beträffandeDe mängden material ochegetsom
sändningamas format skall gälla för förvärvaren.även

Tillsyn

Liksom för närvarande föreslås Granskningsnämnden för radio ochatt
TV skall övervaka efterlevnaden de regler gäller för sänd-av som
ningars innehåll. Radio- och TV-verket skall övervaka övriga regleratt
efterlevs. På begäran skall de skyldiga spelaär attsom program
lämna sådana referensinspelningar till granskningsnämnden eller

bedriververket. De sändningsverksamhet skall skyldiga attsom vara
lämna olika upplysningar till Radio- och TV-verket.

Sändningsområden

framtidaDen utbyggnaden bör ske med beaktande efterfrågan. Förav
stödja mångfald och reella yttrandemöjligheter bör det finnasatt

för åtminstone i undantagsfall tillstånd itvå varje sänd-utrymme tre,
ningsområde.

Utredningen föreslår fortsatt utbyggnad det digitala nätet.av
Ytterligare i kanal i11-13 VHF-bandet L-bandet börutrymme samt

Utbyggnadenförberedas för lokala sändningar. föreslås ske i samråd
mellan tillståndsmyndigheten, intressenter och och Telestyrelsen.Post-
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kommersiella aktörernaDe då möjlighet själva välja sin infra-attges
struktur.

Sändningar inom AM-bandet föreslås inte omfattas deav nya reg-
lema.

Sanktioner m.m.

Den särskilda avgiften

särskildaDen avgiften föreslås utgå under förutsättningarsamma som
Någon förändring vad gäller i den delen föreslås alltsåmotnu. som nu

inte.

Vite

Utredningens förslag innebär Granskningsnämnden för radio- ochatt
inte kommerTV ha möjlighet tillgripa vitesföreläggande falli dåatt att

särskild avgift kan utgå.även
tillståndshavareDen inte uppfyller bestämmelse eller villkorsom

mängden material eller regleringen sändningars beteckningegetom om
Ävenskall kunna föreläggas följa sitt åtagande. den tillståndhavareatt

inte följer de tillståndsmyndigheten meddelade beträf-villkorensom av
fande utnyttjande tilldelad överföringskapacitet inte lämnarsamtav
erforderliga uppgifter till Granskningsnämnden eller Radio- och TV-
verket skall kunna föreläggas följa villkoret. Föreläggandena skallatt
kunna förenas med vite.

övrigt innebärI utredningens förslag inte sakliganågra ändringar i
jämförelse med vad gäller.som nu

Återkallelse

Om den sänder kommersiell lokalradio väsentligt harsättettsom
brutit bestämmelse i den föreslagna lagen, bl.a. regelnmot treom
timmar material dagtid, eller vissa villkor för sändnings-eget mot
tillstånd får tillståndet återkallas.

Har domstol funnit innefattat yttrandefrihetsbrottatt ett ettprogram
innebär allvarligt missbruk yttrandefriheten kan tillståndetettsom av

återkallas.
Radio- ochHar TV-verket medgivit överlåtelse till tillståndshavare

redan hade tillstånd för lokalradio i sändningsområde fårsom samma
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felaktigatillstånd påverkatstillståndet återkallas beslutet avom om
tillståndshavaren.eller ofullständiga uppgifter från

direkt eller indirektFörfogar landsting eller kommun överstaten,
fårtillstånd detta återkallas.

saknadefår återkallas tillståndshavarenTillståndet också om
ofull-påverkats felaktiga ellerbehörighet och beslutet tillståndom av

ständiga uppgifter från tillståndshavaren.

Strafl m. m.

lokalradiolagen påkalla straffansvarmöjligheter finns enligtDe attsom
vid brott eller dessoch förverka föremål vid hjälpmedelanväntssom

värde skall kvarstå.

Överklagandebestämmelser
bevilja tillstånd,Beslut Radio- och TV-verket avvisa ansökan,attav en

överlåtelse föreslåsåterkalla tillstånd eller avslå begäranattett omen
Även tillstånd inte förlängskunna överklagas. beslut innebär attsom

minskad sändningstid beträffandeeller avslag på begäranett omen
få överklagas.mängden material skalleget

förstBeslut avvisning eller fördelning tillstånd föreslås gällaom av
Övriga omedelbart intedå det vunnit laga kraft. beslut skall gälla om

förordnas.annat
beträf-De vitesförelägganden Granskninsnämnden meddelatsom

fande eller sändningamasdet materialet, överföringskapacitetenegna
beteckning utredningens förslag möjliga överklaga.skall enligt attvara

omfattningen sändningsområde föreslås inteBeslut ett varaom av
sändningsområdemöjliga överklaga eftersom förändringatt ettaven

Bifall till överklagande skullekan påverka andra sändningsområden. ett
skullekunna leda till omfattningen rad sändningsområdenatt av en

behöva omprövas.
Överklaganden till-Besluten skall överklagas till länsrätten. av
obehörig sökandeståndsmyndighetens beslut avvisning samtom av

föreslås behandlas skyndsamt.fördelning tillståndav
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Förslag till koncessionsavgift

Utredningens förslag innebär i huvudsak den avgift för deatt som
nuvarande tillståndshavama fastställdes vid auktionsförfarandet skall
utgå under den kommande tillståndsperioden.även

de tillståndFör fördelas med stöd utredningens förslagsom av
föreslås följande avgiftssystem.

fastEn avgift 40 000 kr föreslås utgå för varje tillstånd. Grundenom
härför varje programföretag skall bära sina kostnader.är Därutöveratt
föreslås avgift beräknad programföretagets inkomst reklamen av

s.k. åsiktsreklam. Intäkter sponsring föreslås således ingå isamt av
beräkningsunderlaget. Avgiften skall utgå med 10 på beloppprocent
överstigande kronor.400.000 För hindra illojala förfaranden vidatt
redovisningen föreslås intäkter tillförts någon skallatt som annan
inräknas det framgår omständigheterna det sådantutgörattom av
vederlag till programföretaget.

Intäkterna föreslås bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.
Utredningen har efter åstadkomma konkurrens-strävat att en

neutralitet mellan de tillståndshavare i dag bedriver sändningarsom av
lokalradio och de kommer erhålla tillstånd med stöd denattsom av
reglering utredningen föreslår. Innehavare tillstånd för analogav
utsändning fördelas i sändningsområden där sändningar pågår medsom
stöd lokalradiolagen föreslås därför betala efter huvudtaletav en
proportionell andel den avgift fastställdes vid auktions-av som
förfarandet. Avgiften för övriga tillståndshavare i sändningsområdet
skall justeras med motsvarande belopp.

Särskilt digitala sändningarom

Utredningen har efter enhetlig regleringsträvat oavsetten om
utsändningarna sker med analog eller digital teknik. Vissa regler bör
emellertid inte gälla under den första tillståndsperioden. Hit hör
bestämmelserna eller villkoren material och sändningamasegetom
format. Vidare föreslås endast den fasta avgiften 40 000 kr skallatt om
utgå under den första tillståndsperioden, dvs under tiden 2001-2004.
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Författningsförslag

TV-lageni radio- ochtill lag ändringFörslag om

1996:844

fråga radio- och TV-lagen 1996:844Härigenom föreskrivs i om
kap.och kap. 10 9dels kap. 2 kap. 2 4 §§, 5 11 5att

följande lydelse,kap. och kap. 3 § skall ha11 1 13
kap.kap. och b §§, 9 7dels det i kap. 2-20 §§, 6 7 75att aa

införas bestämmelserskallkap. och 8 13 kap. 1 §11 7 samt nyaa
med följande lydelse.

tillämpningsområdekap.1 Lagens

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5§

Andra föreskrifter kap.föreskrifter kap. 3Andra 3 änän
avseendeförsta stycketstycket avseende 3§ 1första 13§

förbud sändasända villkorförbudvillkor attatt omom
reklam och kap. §kap. 7 11och 11 §reklam 7 omom

gällergäller förbud sända reklamsända reklamförbud attatt
TV-sändning,TV-sändning, inte för ljud iljud iinte för omom

medmed ljudet heltljudet helt stämmer överensstämmer överens
skerljudradiosändningljudradiosändning sker en somsomen

enligtmed stöd tillståndmed stöd tillstånd enligt avav
för vilken dendenna lag ellerdenna lag eller lokalradiolagen

sändande låtit registrera sig.eller för vilken den1993:120
sändande låtit registrera sig.
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kap.2 Tillstånd och registrering

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

För sända ljudradio- eller TV-program med hjälpatt radiovågorav
frekvens under gigahertz3 krävs tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd krävs inte för sänd- Tillstånd krävs inte för sänd-
ningar sökbar text-TV ningar sökbar text-TVav som av som
sker från radiosändare sker från radiosändaresom som an-
används för andra sändningar vänds för andra sändningar med
med stöd tillstånd enligt stöd tillstånd enligt denna lag.av av
denna lag eller lokalradiolagen Tillstånd krävs inte heller för
1993:120. Tillstånd krävs inte sändningar särskiltärsom an-
heller för sändningar passade förär eller hörselska-sär-som syn-
skilt anpassade för eller dade och underägersyn- som rum
hörselskadade och högst fyraäger timmar dygnetsom rum om
under högst fyra timmar från sådan radiosändare.om en
dygnet från sådan radiosän-en
dare.

Föreskrifter tillstånd inneha eller använda radiosändare finnsattom
i lagen 1993:599 radiokommunikation.om

2§

Tillstånd sända TV- Tillståndatt sända TV-att
och tillstånd till hela och tillstånd till helaattprogram attprogram

landet eller till utlandet sända landet eller till utlandet sända
ljudradioprogram meddelas ljudradioprogram tillståndsamtav
regeringen. bedriva lokala digitala ljud-att

radiosändningar för tillstånds-
havare verksamhet finan-vars

anslag frånsieras TV-genom
avgiften enligt lagen 1989.41

T V-avgift meddelasom av rege-
ringen.

Tillstånd sända närradio enligt kap.4 meddelas Radio-att ochav
TV-verket.

Tillstånd sända lokalradio Tillstånd sändaatt lokalradioatt
meddelas Radio- och TV- enligt kap.5 meddelas Radio-av av
verket enligt lokalradiolagen och TV-verket.
1993:120.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

får meddela tillstånd under be-Radio- och TV-verket vidare att en
högst sända eller ljudradiopro-gränsad tid två veckor TV-programom

förenanärradio eller lokalradio. Verket får sådantinte är ettgram som
föreskrifternatillstånd med villkor enligt besluta3 kap. 1-3 samt att

kap. skall tillämpas sändningar sker med stödi 6 och inte på7 som av
tillstånd.sådantett

finns skäldet finns särskilda skäl Om det särskildaOm
får regeringen meddela tillstånd får regeringen meddela tillstånd

isända ljudradioprogramsända judradioprogram i1att att
lokala sändningar intelokala sändningar intesom som upp-upp-
fyller kraven för närradio ellerfyller kraven för närradio eller

bedriva lokalradio.lokalradio. Tillstånd att
lokala digitala ljudradiosänd-

meddelas ocksåningar av rege-
ringen.

4§

TV-verket skallRadio- och TV-verket skall Radio- och
register register avseendeavseendeupprätta upprättaett ett

tillstånd dem har tillstånddem har avsessom som avses som som
enligti eller har anmält sig enligt i eller har anmält sig2 § 2 §

får föras med hjälpRegistret får föras med hjälp Registret3 3
databehandling. automatisk databehandling.automatiskav av

sådanafår endast innehålla sådana får endast innehållaDet Det
uppgifter uppgifter i andrai andra 3 §3 §som avses som avses
stycket, kap. kap. stycket, kap. kap.6 9 9 4- 6 9 9 4-

§ andra stycket och §§.22 7a7 samt
lokalradiolagen 1993: 120.29 §
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kap.5 Lokalradio

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Med lokalradio andra Med lokalradio andraavses avses
tillståndspliktiga lokala ljud- tillståndspliktiga lokala ljud-
radiosändningar sådanaän radiosändningar sådanaänsom som
kräver tillstånd regeringen kräver tillstånd regeringenav av
eller får ske endast under eller får ske endast undersom en som en
begränsad tid enligt kap.2 2 § begränsad tid enligt kap.2 2 §
fjärde stycket eller fjärdeär stycket eller ärsom som
närradio. närradio.

Bestämmelser lokalradio tillståndEtt innebärom rätt att
finns lokalradiolageni bedriva sådana sändningar inom
1993:120. det sändningsområde som anges

tillståndet.i

2§

Sändningstillstånd med-som
delats Radio- och T V-verketav
får förenas med villkor som

skyldighetavser
sända i vissatt program

del landet,av
sända under vissatt en

tid,minsta
använda sänd-vissatt en

ningsteknik samverka medsamt
andra tillståndshavare tekniskai
frdgor,

beträffande utnyttjande av
tilldelad överföringskapacitet,

sända mängdvissatt pro-
unika för den verk-gram egna

samheten,
sända programverk-att

samhet formatvisst ochav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

till Granskningsnämn-att
den för radio och lämnaTV
uppgifter nödvändiga förärsom
nämndens bedömning sändaom

medstämmer överensprogram
de villkor har meddelatssom
enligt denna lag.

3§

Tillstånd sända lokalradioatt
lämnas till fysisk eller juridisken

och omfattar endast ettperson
sändningsområde. Flera till-
stånd kan lämnas för samma
sändningsområde.

Radio-När och T V-verket
bestämmer sändningsområdenas
omfattning skall det beakta

vad tekniskt möj-ärsom
ligt fldnnå sändare medatt
lämpligt läge,

hur möjligheterna att ta
sändningar påverkas påemot

andra håll och
vad naturligaärsom

lokala intresseområden.
Sändningsområdena skall

utformas så de förutsätt-att ger
för mångfald ochningar reella

yttrandemöjligheter.
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

4§

Behörig få tillståndatt att
sända lokalradio den harär som

förut-de finansiella och tekniska
bedriva verk-sättningarna att

godsamheten varaktigt, med
kapacitet och kvalitet och som

omfattas 5inte av
och TV-verketRadio-Finner

behörigsökande inte äratt en
skall ansökan avvisas.

5§

landsting eller kom-Staten,
kan direktinte, sigvaremun

eller företag vilketi ettgenom
sådant disponerar överorgan

samtliga20minst procent av
eller andelar elleraktier genom

avtal har bestäm-ensamt ett
mande inflytande, få tillstånd att
sända lokalradio.

6§

skalltillståndsperiodVarje
jyra förstaår. Denvara

perioden skall räknas från och
med den 2001. Ett1 januari
tillstånd gäller till utgången av
den tillståndsperiod under vilken
tillståndet meddelats.

skallTillståndet förlängas
tillstånds-med ytterligare en

period inteom
det finns grund för åter-

kallelse tillståndet enligtav
§§ ellerkap. 7och 8II
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillståndshavaren avvikit
fån villkor programverk-om
samhetens format och mångfal-
den sändningsområdetsi medie-
utbud, till följd härav, påtagligt
har minskat,

förändringar inom
tekniken eller ändringar i
användningen radiofiek-av

på grund interna-venser av
tionella överenskommelser som
Sverige anslutit till medförsig

tillstånd medatt ett nytt samma
villkor skulle meddelas ellerinte

jysisk eller juridisken
medgivande frånutanperson,

Radio- och V-verket,T dispone-
tillståndöver än iett ettrar mer

sändningsområde, direkt eller
indirekt företag vilketigenom

förvärvaren har del motsva-som
20minst samtligaprocentrar av

aktier eller andelar eller genom
avtal har bestäm-ensamt ett
mande inflytande.

För det fall Radio- och T V-
verket medge för-inteattavser
längning skall myndigheten, se-

månader före till-nast sex
ståndsperiodens utgång, med-
dela tillståndshavaren till-att
ståndet kommer för-inte att
längas.

tillståndEtt kan förlängas i
högst två perioder.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7§

till-tillståndshavareEn vars
enligtinnehåller villkorstånd

be-kan begära§ punkt 6kap 25
TV-verketochRadio-slut omav

formatetplanerad ändring aven
sänd-mångfaldenmedför iatt

påtagligt kommerningsområdet
minska.att

3§

föreliggersärskilda skälOm
medgeoch V-verketRadio Tkan

kap.villkor enligt 5ändring av
punkt§2

9§

V-verketochRadio- TInnan
tillståndmeddelar beslut om

tillfällesökandeskall den attges
deochdel sig överyttrata av

myndighetenvillkor avsersom
Besluttillståndet.medförenaatt
endastsändningstillstånd fårom

denvillkorinnehålla sö-som
godtagit.kande
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §

Vid utgången till-varjeav
ståndsperiod får Radio- och T V-
verket besluta förändradom en
indelning sändningsområden.av
Om berörd tillståndshavareen

förändring,sig vissmotsätter en
får den dock vidtas endast om
ändrade tekniska förhållanden
föranleder det eller ändringar i
användningen radiofrekven-av

på grund internationellaser av
överenskommelser Sverigesom
anslutit till medförsig att ett nytt
tillstånd med villkor intesamma
skulle meddelas.

Beslut ändrad indelningom
sändningsområden får inteav

fattas månaderänsenare sex
före tillståndsperiodens utgång.

Radio- och V-verket skallT
för sändningsområdevarje som
ingår den indelningeni nya se-

månader före utgångennast sex
den löpande tillståndsperio-av

den meddela särskilt beslut om
skall till-vem som anses som

ståndshavare. kanOm ingen
tillståndshavare skallanses som

tillstånd för sändningsområdet
kungöras ledigt. Kungörelse får
ske först sedan beslutet vunnit
laga kraft.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

11§

be-Radio och V-verketTHar
ändrad indelningslutat avom

verketsändningsområden, får
tillståndshavaremedge atten

tillståndsperiodenssända efter
verketsslut avvaktan påi att

kap. § tredjebeslut enligt 105
kraft. Sådantlagastycket vinner

förmedgivande skall lämnas ett
undersändningsområdevisst

tid.viss

tillståndAnsökan om

12§

ansök-eller fleratvåOm
ansökningstidenfinnsningar när

skall Radio- och V-har gått Tut,
tillfällebereda sökandenaverket

samordnaföre dagvissatt en
dendet efteransökningarna. Om

elleralltjämt finns tvådagen
skall verketflera ansökningar,

till-fördelningbesluta avom
enlighet med 13-stånden i

§§.15
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§13

Radio- och TV-verket skall
eftersträva fördelningen som
medför medieutbudet inomatt
sändningsområdet präglas av
mångfald och reella yttrande-
möjligheter.

Fördelningen får inte grun-
das på den sökandes politiska,
religiösa, kulturella eller annan
sådan åskådning.

14§

Vid urvalet skall ägarför-
hållanden och den mängd

unika för denärprogram som
verksamheten beaktas. Ettegna

ägande medför antaletattsom
aktörer på den lokala mark-
naden ökar och hög andelen

unika för denprogram egna
verksamheten skall eftersträvas.

15§

Om urval kan skeinteett
enligt §14 skall programverk-
samhetens format beaktas,
varvid Radio- och T V-verket
skall eftersträva att utrymme ges
åt olika karaktärprogram av
och tilltalar olika intressensom
och smakriktningar.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

16 §

tilltillstånd får överlåtasEtt
ochRadio- TV-någon omannan

med-medger det. Sådantverket
skall lämnas förvär-givande om

tillståndfåbehörigär attvaren
redan har till-och denne inte

lokalradiostånd sända iatt
sändningsområde, direktsamma

indirekt företageller igenom
har delvilket förvärvaren som

20minst procentmotsvarar av
eller andelarsamtliga aktier

avtal hareller ettensamtgenom
inflytande.bestämmande
särskilda skäl kanFöreligger

V-verket medgeRadio- och T att
förvär-överlåtelse sker atttrots

tillståndredan har sådantvaren
för-sändningsområdeti om

enligtbehörigärvärvaren
kap. 45

verket medgerOm inte över-
verkanlåtelsen, denär utan en-

ligt denna lag.
till-förvärvarDen ettsom

överlåtarensstånd rät-övertar
skyldigheter enligttigheter och

belöper på tidendenna lag som
medgivande.beslutetefter om

föreläggande enligtOm ett
§ punkt och 9kap. 210 9

meddelats den tidigarehar mot
föreläggan-gällerinnehavaren,

innehava-dendet även mot nye
V-verket skallRadio- och T iren.

det medgersamband med att
underrätta denöverlåtelsen nye

det. Skerinnehavaren inteom
gäl-föreläggandetdet inteär

denne.lande mot
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§l 7

till-vill frånträdaDen ettsom
anmälaskall skriftligenstånd

V-verket.Radio- ochdet till T
hånträttskallTillståndet anses

kommit tillanmälan innär ver-
dagket eller den somsenare

anmälan.ianges

18§

försättstillståndshavarenOm
likvida-eller träderkonkurs ii
gälla.tillståndetupphörtion att

19§

avlidertillståndshavarenOm
tillståndet gällaupphör att tre
efter dödsfallet.månader Har en

medgivande tillansökan om
§ kommitöverlåtelse enligt 16 in

V-verkettill Radio- och T innan
skall den dockförfallittillståndet

alltid prövas.

20§

omfattarreglerDe som
gällaskallsökbar text-T V även

lokalradio.för tilläggstjänster i

2 19-0209Lokalradion
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kap.6 Sändningamas innehåll m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §a
lokalradioI skall, under

dygn,minst timmar varjetre
sådana sändas ärprogram som
unika för den verksam-egna
heten. Denna skyldighet skall
uppb/llas under tiden 06. 00-
21.00.

Radi0- och TV-verket kan
medge undantag från denna
skyldighet särskilda skäl fö-om
religger.

7b§

Varningsmeddelanden ärsom
vikt för allmänheten ochav som

skall skydda människor, egen-
dom eller miljö skall sändas
kostnadsfritt lokalradio,i om en
myndighet begär det.

kap.9 Granskning och tillsyn
7 §a

På begäran Radio- ochav
V-verket skallT den fåttsom

tillstånd sända lokalradioatt
lämna upplysningar sådanaom
innehav aktier eller andelarav
eller ingångna avtal medförsom

han eller hon har inflytande iatt
företag med sådant till-ett annat

stånd Vidare skall på begäran
Radio- och T V-verket fö-ettav

tillståndshavareretag ärsom
lämna uppgifter sådana in-om
nehav aktier eller andelarav
eller ingångna avtal inne-som
bär någon har bestäm-att ett
mande inflytande företaget.i
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avgifterStraff ochkap.10 m.m.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

9§

deåsidosätterde DenåsidosätterDen somsom
i dennabestämmelseri dennabestämmelser angessomangessom

följaföreläggasparagraf fårföljaparagraf får föreläggas attatt
föreläggan-bestämmelserna. Ettföreläggan-bestämmelserna. Ett

med vite.får förenas Dettademed vite.de får förenas Detta
bestämmelsernagällerbestämmelsergäller omom

ochnärradiosändningarnärradiosändningamas in-
innehålllokalradiosändningarsnehåll kap. och §§6 6 7

förunikaochkap.beteckningar 6 9 § ärsomprogram
kap.verksamheten 5deneller skyl-sändningsplikt egna
ochkap.2§ punkt 6 7kanal förtillhandahålladighet att

kabelsändarföretag §§7alokala
beteckningar kap. 9 §6ochkap. 2 4 §§,8

ellersändningspliktvissaskyldighet lämna4. att
tillhandahållaskyldighetRadio- ochupplysningar till TV- att
kabelsändar-lokalakanal förverket kap. §§,9 4-7

och §§,företag kap. 1,2 4in- 8skyldighet lämnaatt
vissaskyldighet lämnakap. §,spelning 9 8 att

Radio- och TV-upplysningar tilllämnaskyldighet att upp-
§§,verket kap. -7ai 9 4sändningstiderlysning om

in-skyldighet lämnaförstakap. 9 §närradio 9 att
spelning kap. 8 §9stycket,

lämnaskyldighetlämnaskyldighet attatt
isändningstiderupplysningprograminne-upplysningar omom

förstanärradio kap. 9 §9andra stycket,håll kap. 9 §9
stycket,eller

lämnaskyldighetvarning kap. 2 §.6 att
programinne-upplysningarförstaenligtFöreläggande om

andra styckethåll kap. §får 9 9och 5-82stycket
kap. §,varning 6 2Granskningsnämn-meddelas av

skyldig-tillståndshavaresradio och Före-den för TV.
nyttjandebetraflandehetstycketenligt första 3-läggande av

överföringskapacitettilldeladRadio- ochmeddelasfår6 av
§punkt ellerkapFöreläggande enligt 5 2 4TV-verket.

skyl-tillståndshavaresfår 10.och 6första stycket 5 även
uppgifter tilldighet lämnameddelas Konsumentom- attav

radioGranskningsnämnden förbudsmannen. 1998:311.Lag
punktkap. § 7.och 5 2TV
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Föreläggande enligt första
stycket 2 och 5-10 får med-
delas Granskningsnämndenav
för radio och FöreläggandeTV.
enligt första stycket 3-6 får
meddelas Radio- och TV-av
verket. Föreläggande enligt
första stycket 5 och 6 får även
meddelas Konsumentom-av
budsmannen. Lag l998z3l l.

Återkallelse1 kap.l tillståndav

11 kap.

1 §

tillståndEtt sända ljud- tillståndEtt sända ljud-att att
radio- eller TV-program skall radio- eller TV-program skall
återkallas på begäran till- återkallas på begäran till-av av
ståndshavaren. Ett sådant beslut ståndshavaren. sådantEtt beslut
får också återkallas enligt vad får också återkallas enligt vad

i 2-4 §§. Beslut i och2-4 §§. Beslut7som anges om som anges
återkallelse enligt någon återkallelse enligt någonav om av
dessa paragrafer får meddelas dessa paragrafer får meddelas
endast det i betraktande endast det i betraktandeom av om av
skälen för åtgärden inte framstår skälen för åtgärden inte framstår

alltför ingripande. alltför ingripande.som som
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§7

lokalradiosändaTillstånd att
får återkallas om

tillståndshavaren1 inte
.

sändningsverksamheteninlett
eftermånaderinom sex

tillståndets början,
tillståndshavaren väsent-

föreskrifternaligt brutit imot
eller 7a§§, kap. 1-3,6kap. 74

§§, eller8-95 samt
lförenatsvillkorett som

med stödmed tillståndet av
eller 7kap. § punkterna 1-525

väsentligtåsidosatts påhar ett
sätt.

lokalradiosändaTillstånd att
domstolåterkallasfår också om

innefattafunnit att ett program
yttrandefrihetsbrott in-ett som

missbrukallvarligtnebär ett av
yttrandefriheten.

V-verketRadio- och THar
överlåtelsemedgivit atttrots

till-redan hartillståndshavaren
lokalradiosändastånd iatt

direktsändningsområde,samma
indirekt företageller igenom

delhartillståndshavarenvilket
20minst procentmotsvararsom

andelaraktier ellersamtligaav
haravtaleller ettensamtgenom

till-inflytande fårbestämmande
endastståndet återkallas om

tillståndet påverkatsbeslutet om
ofullständigaellerfelaktigaav

tillståndshavaren.uppgifter från
Återkallelsen detskall då avse

meddelatstillståndeller de som
det förstaöverlåtits eftereller

tillståndet.



38 örfattningsförslagF SOU 1999: l 4

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förfogar landsting,staten,
eller kommun tillståndöver ett

sända lokalradio, direkt elleratt
indirekt företag, vilketigenom

sådant disponerarett överorgan
20minst samtligaprocent av

aktier eller andelar eller genom
avtal har bestämman-ensamt ett
de inflytande, skall verket åter-
kalla detta tillstånd.

3§

tillståndHar meddelats enligt
denna lag tillstånds-trots att
havaren saknade behörighet
enligt kap.5 § får tillståndet4
återkallas endast beslutetom om
tillståndet påverkats felaktigaav
eller ofullständiga uppgifter från
tillståndshavaren.
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Överklagandekap.13

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1a§

Beslut Radio- och T V-av
verket lokalradio får över-om
klagas det gäller beslut omom

sökande,avvisning av
fördelning tillstånd,av

medge ändring iinteatt
omfattarsändningstid pro-som

verk-unika för den egnagram
samheten,

överlåtelsemedgeinteatt
tillstånd,av

till-förlängainte ettatt
stånd och

återkallelse.
Överklagande beslutav un-

skall handläggasder punkt 1-2
skyndsamt.

Beslut under punkt 3-6
gäller omedelbart detäven om

för-överklagas inte annatom
ordnas.

3§

Granskningsnämn-Beslut Granskningsnämn- Beslut avav
ellerden den För radio ochför radio och eller TVTV

TV-verket fore-TV-verket före- Radio- ochRadio- och omom
lägganden lägganden har förenats medhar förenats med somsom

förstaförsta enligt kap. 8 §vite enligt kap. 8 § vite 10 910 9
och får stycket l-3, 8 och 9 10 §stycket 1—3 8 10 §samt samt

hos allmän for-hos allmän förvalt- får överklagasöverklagas
valtningsdomstol.ningsdomstol.

Förelägganden enligt kap.Förelägganden enligt kap. 1010
ochförsta stycket 98 första stycket och 8 9 § 29 § l 2

omedelbart,gällergäller omedelbart, 10 §10 § samtsamt
de överklagas.de överklagas.även även omom
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Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft den 1i januari 2001.
Radio- och TV-verket förefår den 1 2001 meddelajanuari

tillståndsbeslut och vidta andra åtgärder för tillståndshavarna skallatt
kunna sändningsrätten från den 1utöva 2001.januari

Genom lagen upphävs lokalradiolagen 1993:120.
Bestämmelserna och villkoren kap. §5 2 femtei och sjätte

punkterna kap.6 § skall7 tillämpas under deninte första till-samt a
ståndsperioden för tillståndshavare innehar tillstånd med villkorsom

utsändningar med digital teknik.om
Radio- och T V-verket skall, under de förutsättningar 8isom anges

och §§28 lokalradiolagen, förlänga de tillstånd fördelats med stödsom
lokalradiolagen med där tillståndsperiod.angivenav en
Den årliga avgift Radio- och T V-verket, med stöd 17 § lokal-av

radiolagen tillståndshavarenangivit skall betala skall, med tillämp-att
ning 15, 17, 32-37 §§ lokalradiolagen utgå under tillstånds-samtav
perioden med avräkning för vad kan förväntas utgå enligt b §4som
lagen 1992: 72 koncessionsavgift på radions och televisionensom
område. Ränta skall betalas på från förfallodagen.räntesatsen
Räntesatsen bestäms enligt §6 räntelagen.

22, 24-27 31 §§a-31 lokalradiolagen gäller fortfarandesamt ie
fråga sändningar skett före den 1 2001.januariom som
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1992:72i lagenändringtill lagFörslag omom
områdetelevisionenspåkoncessionsavgiñ

koncessions-l992:72lageni frågaföreskrivsHärigenom omom
områdetelevisionensavgift på

lydelse,följandeskall haoch 12dels att
lydelse,följandeskall hatill lagenrubrikendels att

medoch §§,8paragrafer, 54 4skall införasdels det aaatt a,nya
lydelse.följande

radionskoncessionsavgift på721992:Lag om

områdeoch televisionens

Avgiftsskyldighet

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§

enligtprogramföretagEttprogramföretagEtt somsom
radio-stycketförstakap. 2 §2stycketförsta§enligt 2 kap. 2

har1996:844TV-lagenoch1996:844TV-lagenochradio-
sändalandethelaitillståndlandeti helatillstånd atthar att

betala konces-skallbetala TV-programskallsända TV-program
enligtsionsavgift tilltill statenkoncessionsavgift staten

förutsättningunderlagdenna attunderlagenligt denna
sändaharföretagethar rätt attföretagetförutsättning rättatt

ochsändningsådanreklam i ärsådanireklamsändaatt
här i lan-denna rättochsändning ensamtär ensamt omom

det.landet.här idenna rätt
programföretagEtt en-som

stycket§ tredjekap. 2ligt 2
1996:844och V-lagenradio- T
lokalradiosändatillståndhar att

koncessionsavgift tillbetalaskall
lag.enligt dennastaten
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Den fasta delen konces- fastaDen delen konces-av av
sionsavgiften 4 167 000 kr sionsavgiftenutgör för programfäre-
för varje månad under vilken enligt 2 kap. §2 förstatag som
sändningsverksamheten har be- stycket radio- och V-lagenT
drivits. 1996:844 har tillstånd iatt

Den fasta delen avgiften hela landet sända T V-programav
skall för varje kalenderår juste- 4 167 000 kr forutgör varje

med hänsyn till kvoten mel- månad under vilken sändnings-ras
lan konsumentprisindex for verksamheten har bedrivits.
oktober månad året före det år fastaDen delen konces-av

avgiften och konsu- sionsavgiften för programföre-som avser
mentprisindex för oktober må- enligt 2 kap. §2 tredjetag som
nad 1991. Härvid avrundas stycket radio- och V-lagenT har
beloppet nedåt till tillståndnärmaste sända lokalradioatt
tusental kronor. 40 000 kr för kalen-utgör varje

derår under vilken sändnings-
verksamheten har bedrivits.

Den fasta delen avgiftenav
skall för varje kalenderår juste-

med hänsyn till kvoten mel-ras
lan konsumentprisindex for
oktober månad året fore det år

avgiften och konsu-som avser
mentprisindex för oktober
månad 1991 och för sändningar

lokalradio oktober månad årav
2000. Härvid avrundas beloppet
nedåt till tusental kro-närmaste
nor.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§4

kalender-förberäknaskoncessionsavgiftenrörliga delen ettDen av
tillvederlagintäkterberoende de utgörsänder.år i Den är somav

medochsänderför detprogramforetaget uttasatt annonser
miljonerdel de överstiger 750till denintäkterna menprocent av-

kr,inte 0001
miljonerde överstiger 1 000den deltillintäkternaprocent av-

miljoner kronor,000inte 2men
miljoneröverstiger 2 000del detill denintäkternaprocent av-

kronor.
sänderprogramföretagetvederlag forintäkterI utgör att annon-som

det framgårtillförts någonintäkterinräknas om-avomannan,somser
programföretaget.tillvederlagsådantdeständigheterna utgöratt

grunder.bokföringsmässigaenligtskall bestämmasIntäkterna

angivnastycketförstaiangivna Destycketi förstaDe
skall justerasbeloppsgränsemajusterasskallbeloppsgränsema

detpå sättdet sätt motsvararpå sätt ettsätt motsvararett somsom
istyckettredjei 3 §iandra stycketi 3 § som angesangessom

kon-fasta delenfråga denkon-delenden fastafråga avomavom
cessionsavgiften.cessionsavgifien.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §a

För sändningar lokalradioav
beräknas den rörliga delen av
koncessionsavgifien för ett
kalenderår sänder. be-Deni är
roende de intäkter utgörav som
vederlag till programföretaget
för det sänder reklamatt samt
sändningar utan attsom vara
reklam sänds på uppdrag av
någon Avgiften tas utannan.
med intäkterna tilltio procent av
den del de kr.400 000överstiger

I intäkter vederlagutgörsom
för programföretaget sänderatt
reklam sändningar påsamt upp-
drag någon inräknasav annan
intäkter tillförts någonsom

det framgårannan, om av om-
ständigheterna de utgöratt
sådant vederlag till program-
företaget.

Intäkterna skall bestämmas
enligt bolçföringsmässiga grun-
der.

förstaDen stycketi angivna
beloppsgränsen skall påjusteras

detsättett sättmotsvararsom
§ tredje3 stycketi isom anges

fråga den fasta delen kon-om av
cessionsavgiften.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

b4 §

sändningarbedriverDen som
analogmedlokalradioav

tillståndmedutsändningsteknik
den 1 januarifrånfördelatssom

därsändningsområden2001 i
stödmedpågårsändningar av

120993:1lokalradiolagen
huvudtaletefterbetalaskall en

avgiftdenandelproportionell av
§§enligt 15-17fastställdessom

för1993:120lokalradiolagen
sänd-tillståndsamtliga inom

ningsområdet.

avgiftbetalningFastställande och av

5a§

fast-TV-verketochRadio-
varjeföre den 1 januariställer

lokalradiosändningarförår av
§bochenligt 3 4beloppdet som

följandedetförutgåskall
kalenderåret.

betalasskall§enligt 3Avgift
månadjanuariutgångenföre av

avgiftenkalenderårdet som
skallb §Avgift enligt 4avser.
delarlikamedbetalas stora

denkalenderåretunder senast
juliapril,dagen januari,första i

månad.oktoberoch
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §a

Frånträds eller återkallas ett
tillstånd gäller skyldigheten att
betala avgiften till och med nittio
dagar efter det tillståndetatt
frånträtts eller återkallats.

Omprövning och överklagande m.m.

12§

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela anstånd med
betalning koncessionsavgift och Om det finnsränta. synnerliga skälav
får regeringen medge befrielse helt eller delvis från skyldigheten att
betala koncessionsavgift och för viss period.ränta en

fråga avgift enligt dennaom
lag för sändningar lokalradioav
tillämpas bestämmelserna om
anstånd och befrielse frånom
avgift kap. §5 3 ochi 9 kap. §4
lagen 1984:151 punkt-om
skatter och prisreglerings-
avgi

Övergångsbestämmelser

2001:000
Denna lag träder kraft deni 1 2001.januari

§4 skall, för innehavare tillstånd för sändning ljudradioa av av
med villkor digital sändningsteknik tillämpas först från den 1 ja-om

2005.nuari
illståndshavareT erhållit tillstånd med stöd lokalradio-som av

lagen 1993:120 skall omfattasinte denna lag med undantagav av
8 a
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lotterilageniändringtill lagFörslag om

1994:1000.

ha fol-skall1994:1000lotterilagen18 §föreskrivsHärigenom att
lydelse.jande

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

18§

ellerradioanordnas ifår inteochenligt 16 17egentligt lotteriEtt
tillstånd.särskilttelevision utan

sådanaanordnaTillståndsådanaanordnaTillstånd attatt
närradiolokalradio,lotterier ilokal-enligtlokalradiolotterier i

trådsändningarandraellernärradio1993:120,radiolagen av
vidaresändningartelevisiontrådsändningar äneller andra av

TV-lagenochradio-enligtvidaresändningartelevision än
barafår lämnas1996:844TV-lagenochradio-enligt om

förmarknadendet kanbarafår lämnas attantas1996:844 om
försämras.lotterier intelokalaförmarknadenkandet attantas

försämras.lotterier intelokala

januari 2001.kraft den 1träder ilagDenna
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Förslag till lag ändring i lagen 1991:1559om

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden

Härigenom föreskrivs 3 kap. 3 § och kap.att 5 7 § lagen
1991 1559 med föreskrifter tryckfrihetsförordningens: och
yttrandefrihetsgrundlagens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3kap.

3§

Varje sammanslutning Varje sammanslutningsom som
sända ljudradioatt med sända ljudradioavser medattavser

stöd 4 kap. radio- och TV- stöd kap.4 radio- ochav TV-av
lagen 1996:844 skall lagen 1996:844 skallutse en utse en
utgivare för programverksam- utgivare för programverksam-
heten. Detsamma gäller inne- heten. Detsamma gäller inne-
havare tillstånd enligt lokal- havare tillstånd enligt kap.av 2av
radiolagen 1993:120 eller 2 tredje§ och fjärde styckenaen-
ligt 2 kap. 2 fjärde§ stycket radio- och TV-lagen. Samman-
radio- och TV-lagen. Samman- slutningen eller tillståndshavaren
slutningen eller tillståndshavaren skall till Radio- och TV-verket
skall till Radio- och TV-verket anmäla utgivare.ärvem som
anmäla utgivare.ärvem som

Om den utsedd tillär utgivare inte längre behörig ellerär hanssom
uppdrag upphör, skall sammanslutningen eller tillståndshavaren ome-
delbart utgivare. Denne skallutse anmälas så föreskrivs i förstany som
stycket.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5 kap.

§7

TV-lagenradio- ochlokalradiolagen 1993:120 II
ytterligare be-finnsTV-lagen 1996:844och i radio- och
skyldighetstämmelserfinns ytterligare be-1996:844 attom

inspelningartillhandahållaskyldighetstämmelser att avom
radioprogram.inspelningartillhandahålla av

radioprogram.

finns bestäm-pliktexemplar dokumentlagen 1993:1392I avom
bibliotektillskrifter och upptagningarlämnamelser skyldighet attom

och bild.eller till Arkivet för ljud

januarikraft den 2001.lag träder i lDenna
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Förslag till lag ändring i förfogandelagenom

1978:262

Härigenom föreskrivs förfogandelagen5 § 1978:262att skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Genom förfogande kan
fastighet i anspråk med nyttjanderätttagas och egendomannan

i anspråk med äganderätttagas eller nyttjanderätt,
nyttjanderätt, servitut eller liknande till egendomrätt upphävas

eller begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,
eller innehavareägare fastighet, byggnad, industrian-av gruva,

läggning eller anläggning eller transportmedel, arbetsmaskinannan av
eller liknande åläggas verksamhet förutöva elleratt på med-sättannat
verka till framställning egendom för eller räkning,statensav annans

eller innehavareägare lageranläggning åläggas förvaraav att
egendom,

eller innehavareägare transportmedel åläggas ombesörjaav att
transporter,

viss åläggas tillfällig uppgift för försvarsmaktenperson väg-som
visare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.

Radiosändare eller sändar- Radiosändare eller sändar-
utrystning får inte i anspråk, utrystningtas får inte i anspråk,tas

den stadigvarande utnyttjas den stadigvarandeom utnyttjasom
för tillståndspliktiga ljudradio- för tillståndspliktiga ljudradio-
eller TV-sändningar enligt radio- eller TV-sändningar enligt radio-
och TV-lagen 1996:844 eller och TV-lagen 1996:844. Det-
lokalradiolagen 1993:120. gäller anläggning församma
Detsamma gäller anläggning för trådsändning vari sådana sänd-
trådsändning vari sådana sänd- ningar vidaresänds.
ningar vidaresänds.

Ägare eller innehavare egendom omfattas förfogande fårav som av
icke överlåta, förbruka, skada, undan ellergömma föra bort egen-
domen.

Denna lag träder i kraft den l januari 2001.
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ändring itillförslagLag om

1995:450marknadsföringslagen

1995:450marknadsföringslagenföreskrivs 22 §Härigenom att
följande lydelse.skall ha

Marknadsstörningsavgift

för avgiftFörutsättningar

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

22 §

avgiftsärskildbetalafår åläggasnäringsidkareEn att en
handlareller någonnäringsidkarenmarknadsstömingsavgift, somom

brutitoaktsamhet harelleruppsåtligennäringsidkarenspå vägnar av
ibestämmelse 5-13 §§.någonmot

gällergäller Detsamma nä-Detsamma nä- enomenom
ellerringsidkare någoneller någonringsidkare somsom

denneshandlar påhandlar dennes vägnarpå vägnar upp-upp-
oaktsamhetellersåtligeneller oaktsamhetsåtligen avav
bestämmel-någonbestämmel- bryterbryter någon motmot avav

lagenandra stycketilagen 2 §i andra stycket2 § sernaserna
bestäm-med vissa1978:763med vissa bestäm-1978:763

marknadsföringmelsermarknadsföringmelser avomavom
förstaalkoholdrycker, §12§ andraalkoholdrycker, 26
tredjeochandralokalradiolagen stycketstycket

tobakslagenmeningenstycketFörsta1993:120, 12 §
ellereller kap. 41993:581 7meningenandra och tredje

TV-lagenradio- ocheller 10tobakslagen 1993:581
radio- och 1996:844.eller 10kap. 47

TV-lagen 1996:844.

närings-ocksåstycket gällerförsta och andraVad isägs ensom
bidragit tillväsentligt haroaktsamhetelleridkare uppsåtligen avsom

överträdelsen.
tillfallerAvgiften staten.

januarii kraft den 2001.lag träder lDenna
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Förslag till ändring i lokalradiofdrordningen
1 993 l 26:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

dennal förordning förstås
med

multiplexering: digital teknik
innebär fleraattsom program-

bärande signaler förenas till en
signal,gemensam

åtkomstkontroll: teknik som
det möjligt för den sändandegör
begränsaatt möj-mottagarnas

ligheter vissa tjäns-att ta emot
ter,

elektronisk programguide:
tablå radiosändningi görsom
det möjligt för mottagarna att
finna vissa tjänster.

2§

När sändningstillstånd blirett
ledigt till ansökan skall Radio-
och T V-verket kungöra detta. 1
kungörelsen skall sänd-anges
ningsområdets omfattning, sista
dag för ansökan, första dag då
sändningar får bedrivas med
stöd tillståndet de villkorsamtav
Radio- och T V-verket ämnar
ställa för tillståndet.

Kungörelsen skall införas i
ortstidning sändningsomrâdeti i
enlighet med bestämmelserna i
lagen 1977:654 kungö-om
rande mål ochi ärenden hos
myndighet m. m.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3 §

skalltillståndAnsökan om
TV-verket.Radio- ochtillinges

särskildskall påAnsökan göras
fastställt.verketblankett som

ansökanskallsökande iDen

uppge
ellerfirmasinsitt namn,

uppgiftmotsvarande samt
elleraktie-uppgiftersådana om

avtalandelsinnehav eller som
sökan-denbehövs för prövaatt
andratillanknytningdes

tillståndshavare,ellersökande
samt

områdeneller dedet ansö-
kan avser.

vidareskallsökandeDen
finan-tekniska ochvilkaange

sökandensiella förutsättningar
områdetradiosändahar iatt

därvidochtillståndstidenunder
ochsändar-uppgiftlämna om

multiplexoperatör samt presen-
de tvåavseendebudgettera en

verksamhetsåren.första
ocksåsökande skall iDen

planer påredovisaansökan sina
medöverenskommelseringåatt
mul-frågasökande iövriga om

ochåtkomstkontrolltiplexering,
programguider.elektroniska

vidareskallsökandeDen
mängddenuppgiftlämna om

material denne sigeget anser
ochsändaberedd att program-

deenligtformatverksamhetens
framgåranvisningar avsom

ansökningsblanketten.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Av ansökan skall särskilt
framgå den sökande kanom
godta sändningstillståndetatt
förenas med villkor fårsom
ställas enligt kap.5 §2 radio-
och V-lagenT 1996:844 och

skyldighetsom avser
sända i vissatt program

del landetav
sända under vissatt en

tidminsta
använda sänd-vissatt en

ningsteknik samverka medsamt
andra tillståndshavare tekniskai

frågor,
betraflande utnyttjande av

tilldelad överföringskapacitet,
sända mängdvissatt pro-

unika för dengram egna
verksamheten,

sända programverk-att
samheten format ochvisstav

till Gransknings-att
nämnden för radio och TV
lämna uppgifter nöd-ärsom
vändiga för nämndens bedöm-

sändaning stäm-om program
med de villkoröverensmer som

har meddelats enligt denna lag.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5§

V-verketochRadio- TOm
uppgifterdeatt somanser

och §§enligtlämnas 3 4 inte är
skallverketförtillräckliga att

till ansökan,ställningkunna ta
denverket begäraskall att

tid. Omkompletteras vissinom
lämnasuppgifterna inominte

fårtid verketden angett,
dendet skickbedömasansökan i

lämnats.

6§

det finnsOm än enmer
ansök-sökandebehörig när
Radio-skallningstiden gått ut,

skriftligenTV-verketoch genom
sökandenameddelavanligt brev

möjlighetde har inomattatt en
fårtid inteangivenviss som

veckorfllraunderstiga
ansökningar.samordna sina

7 §

tillståndbeslutEtt attom
innehållaskalllokalradiosända

tillståndsområdetsuppgift om
ochtillståndstidenomfattning,

tillståndet. Ivillkor förövriga
lämnasupplysningskallbeslutet
radio-användningenatt avom

tillstånd.särskiltsändare kräver

3 §

medgivandeAnsökan om
ochradio TV-kap §enligt 165

hosskriftligenskall skelagen
V-verket.Radio- och T
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §

Sådana uppgifter isom avses
kap.9 7 § radio- och T V-lagena

eller §3 första stycket denna
förordning skall lämnas på heder
och samvete.

Förordningen träder i kraft den januari1 2001.
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Uppdraget/Några utgångspunkter1

for arbetet

Direktiven1

Enligt direktiven skall utredningen lägga fram förslag de framtidaom
villkoren för den kommersiella lokalradion. Förslagen skall utformas i
enlighet med målen för insatser på massmedieområdet;statens att
stödja mångfald och reella yttrandemöjligheter, garantera mass-
mediemas oberoende säkerställa tillgängligheten tillsamt mass-
medierna. Utredningen skall därutöver föreslå denpå vilket kom-sätt
mersiella lokalradions medverkan vid introduktion digitalaen av
ljudradiosändningar kan underlättas.

Målen för insatser på massmedieområdet framgårstatens pro-av
position 1996/97:3 Kulturpolitik grundlagsfästa yttrande-där den— —
friheten i främsta propositionen slås fast detIsätts ärrummet. att en
central kulturpolitisk uppgift reelladenna frihet och skapavärnaatt
förutsättningar för alla använda den. Reell yttrandefrihetatt anges
kräva mångfald lättillgängliga for människor oberoendeen av arenor av
deras tillhörighet. Vidare åtgärder i forsta hand skallatt statensanges
gå på skapa goda betingelser for självständig verksamhet.ut att en

slåGenom vakt yttrandefriheten och den fria konkurrensenatt om
bidrar statsmakterna till enligtenskilda massmedier kan utvecklasatt
sina förutsättningar.egna

l 1996/97:3Prop. 29.s.
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1.2 Några avgränsningar/Nationella
sändningstillstånd

Från bl.a. de kommersiella aktörernas sida har framförts önskemål om
tillstånd sända hela landet, med analog eller digital teknik. Detöveratt
har hävdats sådana tillstånd skulle tillståndshavama för lokalatt gynna
radio då efterfrågan på rikstäckande annonsering Annonsörerär stor.

i dag frånavstår använda radion reklammedium grundattsom som
den saknar nationell täckning skulle tillkomma. Efterfråganattav

skulle öka med ökade intäkter följd. Därutöverannonsutrymme som
skulle förutsättningarna för kommersiell radio och public service-radio
bli lika. tillstånd skulleOm för kommersiella nationella digitalamer ges
ljudradiosändningar skulle vidare lokalradions medverkan vid intro-
duktionen underlättasDAB liksom det framtida teknikskiftet.av

kommersiellaDe aktörerna har framfört önskemåläven attom
själva få disponera multiplex. Genom den regionalaatten reservera
multiplexen för kommersiella sändningar skulle dels skapasutrymme
för nationella kommersiella sändningar, dels önskemålet om en egen
multiplex kunna tillgodoses. Sveriges Radio SR har regeringen till-av
delats för sina lokala sändningar i den regionala multiplexen.utrymme

Utredningen delar bedömningen det framtida teknikskiftet skulleatt
underlättas nationella digitala sändningstillstånd infördes för kom-om
mersiell radio. Utredningens uppdrag emellertid den kommer-avser
siella lokalradion. föreslåAtt nationella sändningstillstånd omfattas så-
ledes inte utredningens uppdrag.av

Som redan har angivits har SR tilldelats för åtminstoneutrymme en
kanal i den regionala multiplexen. Enligt utredningens mening detär
angeläget de kommersiella bolagen, vid fortsattaden utbyggnaden,att

möjlighet själva disponera multiplex.attges en egen
Det har inte ingått i utredningens uppdrag föreslå några regler föratt

närradion.
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2 Gällande rätt

1 Yttrandefrihets grundlagen

Enligt kap.3 1 § yttrandefrihetsgrundlagen harYGL varje svensk
medborgare och svensk juridisk sända radioprogramrätt attperson

tråd. Denna hindrar inte det i lag meddelas föreskrifter irätt attgenom
fråga skyldighet för nätinnehavare for vissaatt utrymmeom ge pro-

i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetensgram
intresse tillgång till allsidig upplysning eller ingripanden motav om
fortsatt sändning utbud inriktas på bl.a. hets folkgrupp.ett motav som

3 kap. 2 § första stycket YGL sändningar radioprogramattanger av
sker på tråd kan regleras lag inne-sätt änannatsom genom genom som

håller föreskrifter tillstånd och villkor för sända. Eftersomattom
för radiosändningar i begränsat har det omöj-utrymmet äretern ansetts

ligt vidhålla etableringsfriheten, de tryckfrihetsrättsliga grund-att en av
Bestämmelsen medger regler sändasatsema. närmareatt rätten attom

radioprogram meddelas i villkor och avtal prop. 1990/91 ff.:64 80s.
Det allmänna skall eftersträva radiofrekvenser i anspråkatt tas ett

leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihetsätt som
3 kap. andra stycket.2 § Bestämmelsen syftar inte till begränsaatt
användningen radiofrekvenser för andra ändamål änav program-
verksamhet eller i detalj hur radiofrekvensspektrum iatt styra tasmera

föranspråk programverksamhet. Hänsyn kan till behovet frek-tas av
för kommunikationsradio, trafik från tillvenser annan person person

eller användning radio för räddningstjänst för andrasamtav m.m.
sådana användningar tekniken för radiosändningar inte ärav som av
egentlig betydelse från yttrande- och informationsfrihetssynpunktz.

3 kap hänvisar3 § till kap2 12 § andra-femte styckena och 13 §
regeringsformen det gäller sådana begränsningar i sändningsrättennär

i 1 och 2 YGL.som avses

Jfr. kap.2 12 andra och femte§ styckena och 13 § regeringsformen.
2 Prop. 1990/91:64 116.s.
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sända radioprogram skall kunna dom-Frågor prövasrätt attom av
sammansättning lag ochstol eller nämnd, bestämd iär varsav en vars

ordförande skall eller ha varit ordinarie domare kap.3 5 §. Detvara
radio-gäller frågor frånta någon tillstånd sändaatt ett attt.ex. om

lika väl frågor välja tillståndshavare.attprogram omsom
får förekomma framföras iinte någotDet är ettatt avsett attsom

förstradioprogram eller ljudupptagning måste granskas av enen
innebärmyndighet eller något allmänt kap. 3 §.1 Det attannat organ

ingripanden överskridande för vad tillåtetärgränsernamot attav som
först iframföra i radioprogram eller ljudupptagning kan ägaett en rum

efterhand. för sanktioner överträdelser föreskrifterUtrymme mot omav
tillstånd och villkor för sända i trådlös ljudradio och TV-att program

kap första stycketmed stöd 3 2 § YGL.program ges av
den radioprogram ansvarige utgivarenDet sänder denär samtsom

skall förekomma i kap.vad 3avgörsom som programmen
§jämte4 4 kap. 3 §.

Enligt med föreskrifter på3 kap. 6 a—d lagen 1991:1559
tryckfrihetsförordningens yttrandefrihetsgrundlagens områdenoch
ankommer det tillstånd sända lokalradiopå innehavaren attett attav

utgivare för hela programverksamheten. Anmälanutse somen om vem
utgivare skall lämnas till Radio- och TV-verket.är

2.2 Regeringsformen

regeringsformen kap andra och femte styckena ochI RF 2 12 § 13 §
under vilka förutsättningar de grundläggande fri- och rättig-anges

heterna får begränsas. nämnda bestämmelserna i innebär iDe RFnu
huvudsak tillgodose ändamålbegränsningar får endast förgörasatt att

godtagbart i demokratiskt samhälle, begränsning skall ståär ett attsom
i proportion fria åsikts-till syftet och inte hot denutgöra ett mot
bildningen, den inte får enbart politisk, religiös,grundgörasatt av
kulturell eller sådan åskådning, begränsningar får görasattannan
endast med hänsyn till vissa angivna betydelsefulla hänsynnärmare
och skälbegränsningen i övrigt får endast särskilt viktigagörasatt om
föranleder det.
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2.3 Radio- och TV-lagen

Radio- och TV-lagen 1996:844 innehåller föreskrifter sändningarom
ljudradio- och TV-program riktade till allmänheten ochärav som

avsedda med tekniska hjälpmedel. omfattar såvälDenatt tas emot
marksändningar trådsändningar kabelsändningar och satellit-som
sändningar.

Tillstånd krävs för sända ljudradio- eller med hjälpTV-programatt
radiovågor frekvenser under gigahertz3 kap. Enligt2 1 §.av

2kap. meddelar2 § regeringen tillstånd sända ljudradio till helaatt
landet och lokala digitala ljudradiosändningar. detDäremot Radio-är
och TV-verket meddelar tillstånd sända lokalradio enligt lokal-attsom
radiolagen och närradio.

De sändningstillstånd regeringen meddelar får förenas medsom
villkor. villkor kanDessa bl.a. innebära sändningsrätten skall utövasatt
opartiskt och sakligt. Villkor får skyldighet sändaäven attavse pro-

till hela landet eller till viss del landet under viss minstagram en av en
tid, använda viss sändningsteknik och viss radiosändare, sändaatt att

mångsidigt programutbud, regionalt sända och produceraett att
3 kap. och1 2 §§. Villkor för sändningstillstånd kan vidareprogram

innehålla förbud reklam eller sponsrade 3 kap. 3 § ellermot program
innebära ägarförhållandena och inflytandet i företag erhålleratt ett som
tillstånd inte får förändras i begränsad omfattning kap.3 4 §.änmer

kap.I 4 regleras sändningar för närradio.
kap. finnsI 5 l § definition lokalradio intagen. Med lokal-en av

radio andra tillståndspliktiga lokala ljudradiosändningar änavses
sådana kräver tillstånd regeringen eller får ske endastsom av som
under begränsad tid enligt kap. fjärde2 2 § stycket eller är när-en som
radio. Vidare bestämmelser lokalradio finns i lokal-attanges om
radiolagen.

6 kap. handlar sändningamas innehåll stadgasDet bl.a. attom m.m.
Den sänder ...ljudradioprogram efter tillstånd regeringen skallsom av

till programverksamheten helhet präglas det demokratiskaattse som av
statsskickets grundidéer och principen alla människors lika värdeom

denoch enskilda människans frihet och värdighet1 §.
kap. behandlasI 7 regler för reklam och annonsering, bl.a.annan

skall varje sändning föregås och efterföljas särskildav annonser av en
signatur tydligt skiljer från övriga sändningar 1 §.som annonserna
Vidare får regel, sändas högst åtta minuter underannonser, som en
timme mellan hela klockslag och det skall5 § programmetanges om

9 §.är sponsrat
kap. reglerar9 granskning och tillsyn. Enligt kap.9 2 § övervakar

Granskningsnämnden för radio och i efterhandTV sändaom program
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gälla förstår i överensstämmelse med lagen och de villkor kansom
sändningarna. Viss efterhandsgranskning utförs Konsument-även av

innehållerombudsmannen och, beträffande frågan sändaom program
våldsskildringar pomograñska bilder, Justitiekanslern.och av

kap. behandlas straff och avgifter uppsåtligenI 10 Denm.m. som
eller oaktsamhet tillstånd krävs enligt lagen,sänder trots attav program
döms till böter eller fängelse i månader åsido-högst l §. Densex som

villkor sponsrade kan ådömas särskildochsatt om annonser program
avgift och högst5 §. Avgiften uppgår till lägst 000 kronor5

sändandesmiljoner kronor. bör dock inte överstiga 10 % den5 Den av
deårsomsättning. avgiftens storlek fastställs skall bl.a. beaktasNär

intäkter den sändande kan beräknas ha fått med anledning över-av
trädelsen. Under vissa förhållande kan marknadsstörningsavgift enligt
marknadsföringslagen utgå 7 §.

Granskningsnämnden för radio och Justitiekanslern och Radio-TV,
och angivna förutsättningar, meddelaTV-verket underäger, rätt att
föreläggande, förening vissa bestämmelser i lageni med vite,ev. om
inte följs, för sänds enligt lagenbeteckningt.ex. att ange program som
9-12 §§.

Tillstånd återkallas tillståndshavaren väsentligen brutitkan motom
villkorföreskrifter sändningamas innehåll, reklamregler eller ettom

framstår alltför ingri-förenats med tillståndet det intesom somom
pande.

och kap. hur ärenden avgifter, vite och återkallelseI 12 13 anges om
handläggs, respektive hur beslut enligt lagen överklagas.

Lokalradiolagen2.4

Lokalradiolagen föreskrifter lokalradio1993:120 innehåller om var-
med andra tillståndspliktiga lokala ljudradiosändningar sådanaänavses

kräver tillstånd regeringen eller får ske endast undersom av som en
begränsad tid fjärde och TV-lagen ellerenligt kap. stycket radio-2 2 §

närradio.ärsom
Tillstånd för lokalradio meddelas Radio- och TV-verket. Ettav

tillstånd för lokalradio innebär bedriva sådana sändningarrätt att som
kan med god hörbarhet inom det sändningsområdetas emot som anges
i tillståndet Varje tillstånd omfattar sändningsområde. Flera4 §. ett
tillstånd kan lämnas för sändningsområde, däremot bör det intesamma
förekomma den ansvariga myndigheten vid tillståndsgivningen delaratt

sändningstiden mellan olika företag 1992/93:70prop. 14.upp s.
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kan,Ingen sig direkt eller indirekt, få tillstånd 5 §.än ettvare mer
Motsvarande reglering har tidigare funnits i radio- och TV-lagen men
har ändratsnumera

Enligt lokalradiolagen 6 och kan7 varken landsting,staten,
kommun, programföretag med tillstånd enligt radio- och TV-lagen eller
någon dagstidning, direkt eller indirekt, få tillstånd. Iutsom ger en

1992/93:70 s. 16 regeringen dess strävanatt att ut-prop. angav var
forma reglerna för den lokalradion på sådant antaletsätt attnya
självständiga skulle komma väsentligen öka.röster Tillkomstenatt av
självständiga, lokalt förankrade radioföretag borde underlättas sam-
tidigt utveckling i riktning fåtal centralt kontrollerademot ettsom en
kedjeföretag borde motverkas. Det den bakgrunden före-demotvar
slagna begränsningarna få tillstånd skulle Myndig-rätten attav ses.
heterna uteslöts från få tillstånd då lokalradion inte skullerätten att
fungera språkrör för dessa. detNär gällde företag med tillståndsom
enligt radio- och TV-lagen motiveringen till begränsningen attvar
främja mångfalden. Samma motivering beträffande begräns-gavs
ningarna för dagspressen. Tillstånd till dagstidningsföretag sändaatt
lokalradio medförde företagen skulle kunna öka sitt inflytandeatt över
nyhetsförmedling och opinionsbildning och således motverka strävan
efter utöka antalet självständigaatt röster.

Tillståndsperiodema åtta år och gäller till utgångenär denav
tillståndsperiod under vilket det meddelats. förstaDen tillstånds-
perioden omfattar tiden från den januari1 1993 intill utgången årav
2000. Om tillståndshavaren begärså skall tillstånden förlängas med
ytterligare tillståndsperiod 8 §. Regeringen menade det fannsatten
flera skäl till tidsbegränsa tillstånden. skälEtt villkoren kundeatt attvar
behöva justeras efter viss tid eftersom tidigare erfarenhet kom-en av

Ävenmersiella lokalradiosändningar saknades. tekniska förutsättningar
eller andra förändringar kunde medföra det fanns skäl justeraatt att
villkoren i olika avseenden, sändningsområdenas omfattning.t.ex.
Regeringen påpekade, för tydlighets skull, det tekniska skälatt av
kunde bli nödvändigt ändra sändarfrekvens under pågåendeatt t.ex.
tillståndsperiod prop. 1992/93:70 22 f..s.

Sändningsområdenas omfattning och förändringar i dessa beslutas
Radio- och TV-verket. Vid tillståndsperiodemas slut ändringarärav av

sändningsområdena möjliga. det fallFör tillståndshavare motsätteren
sig ändring får sådan vidtas endast ändrade tekniska förhållandenom
föranleder det eller den gällande indelningen framstårannars som
olämplig 9 §. Enligt 1992/93:70 s. 13 kan ändringar t.ex.prop.
behöva efterfrågan på tillstånd på vissgöras inte kanortom en

3 ÄndringarProp. 1997/98:184 i radio- och TV-lagen m.m..—
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ändrasandra sändningsområdentillgodoses omfattningenutan att av
vissa områden har visat sigeller befolkningsunderlaget inom varaom

beslutpropositionen myndigheten, innanotillräckligt. Vidare i attanges
tillståndshavare.samråda med berördaändrad indelning, börtas om en

emellertid kunna beslutaVid slut bör myndighetentillståndsperiodens
fallsig dede berörda det. Iändring någon motsätterävenom en om av

framståromfattande sändningsområdetändringarna inte är än attmer
förlängning.tillståndshavaren tillväsentligen detsamma rättägersom

Är utlysasgenomgripande skall sändningsområdetändringarna däremot
ledigt.som

skallledigt till ansökantillstånd för sändningsområde blirNär ettett
fall eller flerRadio- TV-verket kungöra detta §. de tvåoch 11 I

tillfälle samordnaansökningar skall de sökande beredaskommer att
offentligkan ske kallas de sökande tillansökningarna. Om så inte

i årligbetala det högsta beloppetauktion. erbjuder sigDen attsom
tillavgift Orsakenerhåller sändningstillståndet 12-13 §§. att

följandeför urvaletbetalningsviljan blev kriteriet varaangavs
f..prop. l992/93z7O 23s.

flesta kritiska förslagetDe de remissinstanser är mot attav som
förespråkar det ilåta de sökandes betalningsvilja valetavgöra att

sökandes avsikter medstället skall ske bedömning deen av
ledaurvalsmetod kommerverksamheten. Ofta hävdas sådan attatt en

förutsätts fåtill innehållsmässig mångfald medan auktionsmetoden
sända likartattill följd olika radiostationer kommer att ut ettatt

programutbud.
övertygande. På deRegeringen finner inte denna argumentation

marknadsmässigt förplatser där det finns änutrymme mer en
sannolikt de olika stationema kommerlokalradiostation detär attatt

efter hålla olika programprofil, attraherasättsträva attatt ettsom
effektivaolika delar publiken och dänned framstå merav som

också stationema successivt kommerreklammedier. troligtDet är att
justera sin programinrikting för den till publikensatt att anpassa

måsteönskemål. urvalsmetod innebär den sökandeEn attsom
hindra sådanförbinda sig hålla viss programproñl skulleatt enen

följd stationer med högaanpassning och därmed kunna få till att
från marknaden. verkliga resul-programambitioner tvingades bort Det

mångfalden minskade i jämförelse med situationskulle blitatet att en
då radiostationer fritt får sitt programinnehåll.olika bestämma

ochdetta urval utifrån de sökandes planerTill kommer att ett
imedföra oacceptabelt inslag godtyckeambitioner skulle ett av

för viss sökande skulletillståndsgivningen. avgörandeDet om en
sin ansökankunna få tillstånd skulle han lyckades formuleravara om
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deefterlevnadenmyndighet.på tilltalar För attsättett avensom
skullekontrolleras, någotskulle kunnagjorda åtagandena som vara

det vidare behövaslag, skulleinödvändigt antyttett system upp-av
uppfylldeden intemed sanktionerkontrollapparaträttas mot somen

acceptabelt.skullesina löften. heller dettaInte vara

konsumentpris-till rådandemed hänsynAvgiften justeras årligen
index 15 §.

tilltillstånd överlåtasdet fåroch TV-verket medgerOm Radio- ett
skall kunna verkamarknadsmekanismemaförnågon detta attannan,

Är skall sådant med-behörigförvärvaren1992/93:70 25.prop. s.
verkan enligtdeninte överlåtelsengivande lämnas. Medges är utan

överlåtarenstillståndförvärvarlokalradiolagen. Den övertarettsom
efterbelöper på tidenenligt ochoch skyldigheter lagenrättigheter som

beslutet medgivande §.l 8om
förutlyses ledigtvarvid det ånyokan frånträdastillståndEtt som
lik-eller träder ii konkurstillståndshavaren försättsansökan. Om

avlidertillståndshavarentillståndet gälla 20 §. Omvidation upphör att
dödsfalletefter 21 §.gälla månaderupphör tillståndet treatt

sändasvarje dygn skallsändningstidentredjedelUnder minst aven
verksamhetensärskilt för denframställts egnaprogram som

programverksamhetenstill slå vaktRegeln syftar22 § st..l att om
uttalade det inteRegeringenlokala karaktär.självständighet och att

sändatill enbartlokalradiostationanvändaborde möjligt attatt envara
i denutvecklingen gåprogramutbud. Tillätscentralt produceratut ett

inte förbättrasyttrandemöjligheternariktningen skulle nämnvärt
1992/93:70 27.prop s.

för skall hatillståndshavarensändningarDe en egensvararsom
sändningstimmevarjeskall minst gångbeteckning ensom anges

22 § 2 st.
och utformningenrörande omfattningenSärskilda regler finns av

reklam och sponsring 24-27 §§.
tid ellersändningar inom visstillståndshavaren inte inlettOm annars

obetydlig omfattning fårendast iutnyttjar sända ellerinte sänträtten att
återkallaskall vidareåterkalla tillståndet. VerketRadio- och TV-verket

förfogardirekt eller indirekttillståndet någon änöver ettmerom
landsting, kommun ellergällertillstånd. Motsvarande ettstaten,om

elleroch TV-lagen direkttillstånd enligt radio-programföretag med
ellerfall tillstånd meddelatstillstånd. deindirekt förfogar Iöver ett ett

fårbehörighetsbrist förelågmedgivitsöverlåtelse trots att enen
med-tillståndet ellerbara beslutettillståndet återkallas, ommen om

till-uppgifter frånfelaktiga eller ofullständigapåverkatsgivandet av
dettill återkallelse föreligger inteMöjlighetståndshavaren. är ettom

3 19-0909Lokalradion
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tidningsföretag förvärvat tillstånd. Beslut återkallelse fårettsom om
meddelas endast det i betraktande skälen för åtgärden inte fram-om av
står alltför ingripande 28 §.som

Radio- och TV-verket kan begära tillståndshavare lämnaratt upp-
gifter sitt innehav aktier eller andelar företagi har tillståndom av som

sända lokalradio och avtal har träffats med sådantatt ettom som
företag. kanFöretag verket föreläggas lämna uppgift avtalattav om

innebär någon har bestämmande inflytande i före-att ettsom ensam
Verket har härvidlag förelägga vite 29 §.taget. rätt att

tillståndshavareDen inte i erforderlig utsträckning sändersom
framställs särskilt för den verksamheten kan vid viteprogram som egna

föreläggas Granskningsnämnden följa bestämmelserna 30 §.attav
Både Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden har rätt att,

vid vite, begära tillståndshavareäventyr lämnar referens-att utav
inspelningar 31 §.

Den uppsåtligen eller oaktsamhet sänder utansom av program
tillstånd, sådant krävs enligt lagen, kan dömas till böter ellertrots att
fängelse i högst månader 31 §. Paragrafen innehåller ävensex a
bestämmelse förverkande.om

I 1995/95:16O s. 134 konstaterades vitessanktionen visatattprop.
sig ineffektivt instrument för upprätthålla bestämmelser ochett attvara

överträdelser ekonomiska skäl ekonomisktgöra olönsamma.att Förav
införa effektiv reaktion föreslogs särskild avgift skulleatt atten mer en

införas. Förslaget medförde ändringar lokalradiolagen.i Vid brottäven
bestämmelserna reklam och sponsring kan därför,mot om numera, en

särskild avgift utgå b31 §.
Den särskilda avgiften skall fastställas till femlägst kronortusen

och högst miljoner kronor,5 Avgiften bör dock inte överstiga 10 % av
den sändandes årsomsättning under föregående räkenskapsår. När
avgiftens storlek fastställs skall särskilt beaktas de omständigheter som
legat till grund för prövning frågan avgift skall påföras desamtav om
intäkter den sändande kan beräknas ha fått med anledningsom av
överträdelsen 31 d §.

Frågor påförande särskild avgift Länsrätten iprövasom av av
Stockholms län på talan Granskningsnämnden 31 första§ st..av e
Vid bedömandet avgiften skall särskilt skall beaktarätten över-om
trädelsens varaktighet och omfattning b andra31 § st..art,

I 31 § marknadsstömingsavgift enligt marknadsförings-attc anges
lagen kan utgå.

Radio- och TV-verkets beslut sändningsområden får inte över-om
Övrigaklagas. beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Om inte förordnas gäller besluten omedelbart.annat
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tillfälliga1995:12922.5 Lag om

tillståndfrågabestämmelser i attom

Stopplagensända lokalradio

betänkande 1994/95:KU25menade i sittKonstitutionsutskottet att
angivits iintentionerutvecklats enligt delokalradion inte hade som

propositionenangivits imålsättninglokalradiopropositionen. Den som
motverka dominansregler skullehade alls uppnåtts.inte De ensom

hade visat sigkapitalstarka kedjeföretagfåtalmarknaden ett varaav
nödvändigtdärför detansågotillräckliga. Utskottet överattatt sevar

nödvändigt hejdapågick detMedan detta arbetelagstiftningen. attvar
brytaskulle bli svårareeftersom detden pågående utvecklingen, att

därförföreslogden pågått. Utskottetkoncentrationen längre en
enligttillståndmed innebörd någrasärskild lag saken att nyaom

år 1995. Intemeddelas intill utgångenlokalradiolagen inte skulle av
delasåterkallatssändningstillstånd frånträtts ellerheller skulle somsom

oförändrad.dock kvarståtillstånd skulleöverlåtapå Rättennytt. attut
fortsatt koncentrationhindraAvsikten med förslaget att avenvar

nätverksbildning.ägande och
med yttrande-förenligtifrågasatte lagförslagetLagrådet varom

åtminstone underradiofrekvenser,frihetsgrundlagen eftersom lediga en
outnyttjade.övergångstid skulle stå

förklarades lag-ledamöterriksdagensEfter begäran tioav av
förslaget tolv månader.vilande i

Konstitutionsutskottethemställan frånEfter förnyaden
lagen.bet. l995/96:KU16 antogs

vid två tillfällen.förlängtshar sedermeraLagen
underBudgetpropositionen för 19991998/99:1propositionI

årförlängas till utgångenlagen skulleutgiftsområde föreslogs1 att av
yttrandelagrådetsbeslutade inhämtaKonstitutionsutskottet2000. att

skälsärskilt viktigaifrågasatte sådanaförslaget. Lagrådetöver somom
förkan föreliggaregeringsformenkap. §i 2 13 enansesavses

utredningensbakgrundstopplagen.förlängning Motytterligare avav
villelagrådet den inteuttalade emellertidpågående arbete motsättaatt

påi avvaktanförlängdes sista gångstopplagens giltighetstidsig att en
tillstyrkteriksdagen Konstitutionsutskottetlagstiftning antasatt avny

förslagmed regeringensbeslutade i enlighetförslaget och riksdagen
1998/99:97.1998/99:KU14, rskr.bet.

4 Lagrådet, sammanträde 1998-11-16.
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2.6 Lagen radiokommunikationom

Eftersom tillgången på frekvenser begränsad och radiovågoma inteär
vid de nationella har övergripandestannar gränserna staten ett ansvar

för frekvensanvändningen nationellt såväl internationellt. Lagen,som
syftar till främja effektivt nyttjande möjligheterna tillatt ettsom av

radiokommunikationer och andra användningar radiovågor, inne-av
håller bestämmelser innehav och användning radiovågor förom av
kommunikation Vid tillämpningen lagen skall radiokom-m.m. av
munikationens betydelse för yttrandefriheten informationsfrihetenoch
beaktas särskilt l §.

Regleringen bygger tillståndsplikt beträffande innehav och
användande tekniska anordningar för sändning. ochPost- tele-av
styrelsen tillståndsmyndighet ochär för den nationellaävenansvarar
frekvensplaneringen. Enligt skall9 § tillstånd beviljas inte vissaom
angivna hinder föreligger.

Eftersom lokalradioverksamhet kräver tillstånd från Radio- och TV-
verket får tillstånd inneha och använda radiosändare för sådanaatt
utsändningar tekniskt tillstånd beviljas först efter det att program-
tillstånd meddelats 9 § andra stycket. Det gäller således dubbelen
tillståndsplikt för den vill sända lokalradio. tekniskaDet tillståndetsom
kan beviljas fristående tillhandahåller tekniken föroperatören som
programforetagets sändningar.

Enligt 11 § andra stycket skall det tekniska tillståndet, detnär
behövs, förenas med villkor angående den frekvens sökandent.ex.
tilldelats, frekvensutrymmet skall delas med någonom samtannan om
radiosändarens beskaffenhet.

Ett meddelat tillstånd gäller för bestämd tid. Vid bestämmande av
tillståndstiden skall, vad gäller lokalradio, programtillståndet särskilt
beaktas 12 §.

Lagen viss möjlighet återkalla eller förändra beviljadeattger
tillstånd 13-14 §§, på grund användare tillkommert.ex. attav nya
eller på grund förändringar inom radiotekniken.av

Lagen inte ochPost- telestyrelsen initiativ för införarätt att ta attger
digital teknik, möjliggör hantering frågor kring tekniken närmen en av
den väl införts.
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digitalaFörordningen 1995:10202.7 om

ljudradiosändningar

vid fördelningförordningen tillämpasskall föreskrifterna iEnligt §l
förordningenljudradiosändningar.sändningstillstånd för digitala Iav

för digitalasändningsutrymmefastställer vilketregeringenattanges
programföretagtill privataskall upplåtasljudradiosändningar som

Tillutlysa tillstånden §.och TV-verket 3Därefter skall Radio-2 §.
tänkerhur sökandenkortfattad beskrivningansökan skall bifogas aven

vilken överförings-programverksamhetenutforma och finansiera samt
skall verketansökningstidens utgångkapacitet den kräver Efter4 §.

skallprövning. Till ansökningarnatill regeringen föröverlämna dessa
de fallfördelning tillstånden. Imotiverat förslag tillverket foga ett av
ingensändningsutrymme börsökande kan beredasinte samtliga

utformasbör förslagetfå tillstånd. Vidaresökande föreslås än ettmer
anknyt-bl.a. medfinns för olika karaktär,så att utrymme program av

sändningsområdetning till 6 §.

2.8 EU

saknas bestämmelsereuropeiska gemenskapendenInom om
be-portalstadganden kan emellertidljudradion. Gemenskapens vara av
friregelnRomfördragets artikel 59tydelse för ljudradion, t.ex. om—

tjänster.handel med
sändningsverksamhet för tele-programinnehåll ochBeträffande

97/36/EGoch rådets direktivEuropaparlamentetsvision finns däremot
vissa89/552/EEG samordningrådets direktivändring avomom av
andraochmedlemsstaternas lagarbestämmelser fastställts isom

sändningsverksamhet för television.utförandetförfattningar om av
Bl.a. förtelevisionssändningar tjänst.direktivet betraktasI som en

direktivetprogramproduktionenden europeiskastärka attatt anger
teletexttjänster ochtävlingar, reklam,bortsett från nyheter, text-sport,

möjligt, säkerställadär praktisktskall medlemsstaterna, såTV, är att
sändningstiddel sinövervägandeprogramföretagen avreserverar en

sändnings-skallför produktioner. så möjligt 10 %europeiska Där är av
budget, bestå europeiskatiden programföretagetseller 10 % pro-avav

producenterfriståendegram av

5 ochDirektivet, 4art.
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och förslag3 Tidigare överväganden
m.m.

Betänkande3.1 lokala radionDen av-
Lokal- och närradiokommittén SOU

996: 761 1

oktober parlamentariska kommitténI 1995 tillsattes den KU 1995:04
lokal- och ordförandeskap riksdagsledamotennärradio underom av

Johansson. överlämnade i novemberKurt Ove Kommittén 1996
betänkandet lokala radion Betänkandet innehöllDen SOU 1996:176.
förslag dels beträffande lokalradion, dels beträffande närradion.

lokal-Kommittén menade, efter kartläggning förhållandena iav
radion, endast mycket tillståndshavama verkadeliten delatt en av
under förhållanden i alla delar sammanföll med tankarna bakomsom
reformen. lokala beroendestationema till övervägande del starktDe var

eller del centrala programnätverk. Omkring hälften tillstånds-av av av
havama förmedlade rikssändningar, ibland kompletterade med mindre
regionala eller lokala fönster. Endast i mindre omfattning bestod pro-

Ägandetgramutbudet lokalt inriktade koncentrerat.av program. var
kommittén bestod tendensen ökad användningEnligt mot aven

programmaterial samtidigt koncentrationen i ägandetgemensamt som
ökade. närstående bolag eller privatpersoner hade desuccessivt Genom

starka ägarbolagen i de olika övertagit allt andelar i till-näten större
ståndshavarbolagen. de fall direkta överlåtelser kommit till ståndI var
köparna redan etablerade på marknaden.

Kommittén menade möjlighet genomföra lagändringaratt statens att
löpande förutomunder tillståndsperiod begränsad vad avsåg smärrevar

förändringar beträffande löpandeprogramregler. Efter utgången denav
tillståndsperioden det däremot möjligt ändra lagstiftningen ochattvar
fullt genomföra kommitténs förslag.ut



72 SOU 1999:14

Kommittén föreslog såvitt gällde lokalradioverksamheten att- -
auktionerna tillstånd skulle med urvalsförfarande baseratersättas ettav

huvudsakliga kriterier; programverksamhetens inriktning,tre ägar-
förhållandena finansieringen.och Tillståndsmyndigheten efter-skulle

det totala medieutbudetsträva inom sändningsområdet skulleatt upp-
visa mångfald, i form innehåll och åsikter. Med sådan grundsynav en
kunde programverksamheten skifta från plats till plats. En sökande som
ville bedriva nischradio kunde försteg i områden där det sedanges
tidigare rådde bred täckning det lokala samhällets händelser,en av
exempelvis i form flera lokaltidningar och ortsinriktad närradio.av en
Saknade sändningsområdet lokaltidning skulle däremot den sökande
prioriteras avsåg spegla lokalsamhällets händelser. sök-Attattsom en
ande strävade efter hög andel egenproducerat material bordeen van-
ligen positiv omständighet. Urvalet skulle ske utifrånses som en
sökandens förslag.egna

brettEtt och lokalt förankrat ägande skulle eftersträvas, varför en
hög grad ägarsamband med andra radio- och TV-bolag kundeav vara
till nackdel för sökande.en

Ett grundläggande krav för tillstånd finansieringvar en som garan-
terade viss ekonomisk uthållighet.

Tidigare lokalradioverksamhet föreslogs också betydelse,vara av
inte bara för tidigare tillståndsinnehav skulle medföra försteg dåatt ett
sökandena jämbördiga vid bedömning rörandeävenutanvar program-
verksamhetens inriktning och förverkligande.

Genom lagfästa urvalskriteriema och till tillståndsmyndig-att attse
hetens ledamöter skulle besitta integritet och erforderlig kompetens
skulle hög grad förutsebarhet erhållas och godtyckliga avgö-en av
randen kunna undvikas menade kommittén f..105

Fortsatta auktioner sändningstillstånd skulle hindras attav genom
den s.k. stopplagen förlängdes.

Radio- och TV-verket skulle fortsättningsvis ha handäven om
tillståndsgivningen. Beslut i tillståndsärenden skulle fattas nämndav en
knuten till Radio- och TV-verket. Nämnden skulle tillsättas av rege-
ringen och bestå sju med oberoende ställning och medav personer
särskild kompetens för uppgiften. Ordföranden föreslogs ha domar-
kompetens. Förutom ekonomiska och juridiska föreslogsexperter att

ledamöter med särskiltäven goda förutsättningar bedöma frågoratt
inom media, yttrandefrihet och mångfald skulle ingå i nämnden.
Branschföreträdare eller för andra organiserade intressenrepresentanter
skulle däremot inte ingå i nämnden.

Nämnden skulle återkallelse sändningstillstånd,även pröva ägar-av
förhållanden och förändringar programverksamhetens inriktning.av
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före-ägandereglernagenerelladebeträffandeändring omNågon
radio-medharmoniseradereglernaangelägetdetdåinte, attslogs var

iåterfinnsägarbegränsningarformuleringSammaTV-lagen.och av
skulleDäremottillståndsgivning.regeringensbeträffandelagnämnda

förbetydelseomständighetbeaktasägarförhållandena avensom
tillståndsgivningen.vidurvalet

restrik-grundenimednödvändigtdetmenadeKommittén enatt var
underprogramprofilochägandeförändringartillinställningtiv av

skaffadesökandemotverkaförbl.a. atttillståndsperiod, attlöpande en
skulletillstånduppgifter. Ettfelaktigalämnatillståndsig attgenom

kundeÄven invändningaröverlåtas. resaskunnadärför inte sammaom
avtalträffandeellerandelarelleraktieröverlåtelser avbeträffande av

finnaskundedet ettkommitténmenade attägarbildenförändrarsom
ägarkretsen.iförändringargenomförakunnabehovpraktiskt attstort

omfattningbegränsadimöjligabliÄgarförändringar därförskulle
myndigheten.godkännandeefterochtillståndsperiodenunder av

ägandeotillåtetdelsmotverkaskulleprövningenmed attAvsikten vara
sigskaffadesökande ettdelsregler,generella attenligt lagens en

tillståndshavarenfalldeItillägandetöverförasyfteitillstånd annan.att
menadehandelallmänförföremålaktieraktiebolag varett varsvar

till-medtillsammansTV-verket,ochRadio-kommittén att
kompl-delösningfinnaborde kunnai förvägståndshavaren, en

denmenadeKommittén attuppstå.kunde komma attikationer som
ägarkoncentra-motverkadetillståndsgivningförmodellenföreslagna

tillhållningrestriktivochtillståndsgivningenvidredantion engenom
ägarförändringar.

inriktningprogramverksamhetensiÄven förändringareventuella
totaladetSkullegodkännande.myndighetsefterförstskefåskulle

emellertidskulleinriktningenförändradedenmedieutbudet gynnas av
sök-konkurrerandetillMed hänsyntillåtas.förändringarstörreäven

medåterhållsamsärskilt attmyndighetenemellertidbordeande vara
skulletillståndshavarentveksamtdetförändringargodkänna omvarom

109.s.inriktningendenmedtillståndetfåttha nya
framställdaskalltredjedel varaRegeln programmenatt aven

sänd-såändrad sättföreslogs attverksamhetendenförsärskilt egna
bearbetningredaktionell108. Endagtid s.under avskulle skeningen

skulleför varakrävasborde ett ansesattkvalitetviss program
klartskullematerialetDetverksamheten.för denframställt egnaegna

innehåll.ellerformexempelvismaterial,övrigtsig frånskilja genom
tillståndsperiod.löpandeunderkraftiträdaföreslogsRegeln

upphörtillståndennuvarandeår. Dei femlöpaföreslogsTillstånden
skalllokalradiolagenEnligt2000.årutgångenvidgällaformellt att av

Radio-tillståndenltillståndshavare.begäran somförlängasdessa av
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och TV-verket beviljat dessa gäller för tidenatt fram tillanges år 2001.
Kommittén menade det legalt möjligtatt genomföra dess förslagattvar

denär nuvarande tillstånden löper Ur allmän synvinkelut. menade
kommittén det lämpligtatt de nuvarande tillståndshavarnaattvar kunde

försteg vidett ansökningstillfälle.nästages Rätten för tillstånds-en
havare få förlängt tillståndatt med ytterligare tillståndsperiod före-en
slogs således medersättas möjlighet till försteg vid fördelningen av
tillstånd.

Kommittén föreslog vidare sändningsområdenaatt skulle utvidgas.
Den menade antal tillståndatt störreett inom sändningsområdesamma
skulle kunna medföra ökat utbudett tillståndshavareatt profi-genom
lerar sig och söker smalare målgrupper. En förutsättning dock attvar
befolkningsunderlaget tillräckligt Kommittén föreslogstort.var därför

sändningsområdenaatt ändrades så de befolkningsunderlagatt ettgav
minst 150 000 helst betydligtom fler. Vid indelningenpersoner, skulle

eftersträvas sändningsområdenaatt sammanföll med de gäller försom
den digitala ljudradion och SR:s regionala sändningar. Detta skulle
underlätta införandet den digitala tekniken. Samtidigt föreslogsav att
antalet tillstånd i varje sändningsområde skulle bli fler och bestämmas i
förhållande till befolkningsunderlaget. Visserligen beräknades antalet
tillstånd bli något färre de reglernaatt motverkademen genom nya cen-
tral programproduktion och centralt ägande skulle antalet egentligt
självständiga tillståndshavare ändock öka s. 110.

För bl.a. underlättaatt nyetableringar föreslogs avgifterna skulleatt
sättas ned till bli tredjedelatt dagens belopp. Befolk-ca en av
ningsunderlaget i sändningsområdet skulle grund förutgöra beräk-
ningen avgiftemas storlek. Genom upplåtaav två tillatt tillstånd förtre
nationell kommersiell radio skulle det beräknade ekonomiska bortfallet
80-90 miljoner kr årligen kunna finansieras.

Förutom de redan tillämpliga sanktionema föreslog kommittén att
det skulle bli möjligt återkalla tillståndatt ägarförändringarnär eller
förändringar programverksamhetens inriktning skettav Radio- ochutan
TV-verkets Återkallelsegodkännande. skulle dock inte få ske om
åtgärden framstod alltför ingripande. Kommitténsom menade åter-att
kallelse på grund ändrad programinriktning vanligenav skulle framstå

alltför ingripande. Med det föreslagnasom urvalsförfarandet och de
korta tillståndsperiodema kom frågan emellertid naturligen iupp
samband med tillstånd skulleatt beviljas.nya

Programverksamheten skulle följas Granskningsnämnden förupp av
radio och TV. Den tillståndshavare visade sig försumligsom vara
beträffande programintentioner och i andra avseenden skulle kunna för-
lora sitt försteg till tillstånd under efterföljandenytt period.
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tilldirektöverklagaskunnaföreslogstillståndsgivningBesluten om fort-förslagetÖvriga enligt ävenskullemyndighetsbeslutregeringen.
förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagassättningsvis kunna

Remissutfallet3.1.1

Allmänt

förgivitsuppdragkommitténsmenaderemissinstanserflertal attEtt
ochutvecklingentekniska motsnabbadentillmed hänsyntidigt

sigtid pålångbehöverlokalradionsverksamhet typbakgrund att avav
handpåmarknadskrafternamenadeNågrautvecklas.för att egenatt

riktningiprogramverksamheten motutveckling merdrivaskulle aven
tillframlettfaktorerdeanalysKommitténsinslag.lokala somav

remissinstanserflerakritiseradesmarknadenpå somförhållandena av
skulleförslag intekommitténsbefaradeinstansotillräcklig. En att

riktningiradionprivatadenutvecklingfortsattförhindra sammaaven
Någraförloppet.driva påmed kommaochtill atthittills, utansom

ilokalradiofrågoma sattesviktenbetonade att enremissinstanser av
inommångfaldförRådetområdet.mediepolitiskahela detanalys av

bredaremedutredning ettförordademassmedierna t.ex. nyen
grundläggandedetmenadeKonkurrensverket att avangreppssätt. var

ochlokalradionförgällermålvilkaklarladesdetbetydelse att som
menadeVerket, attmätbara.ochrealistiskahuruvida dessa är som

bordefrihetemafyradebestämmelsernamedförenlighetförslagets om
medelalternativadeanalysochefterlyste ett avprövas, enresonemang

verksamhet.lokalradionsförmåletnåförtill budsstår attsom
principernastredbetänkandetmenade motinstanser omFlera att

avtalsrättsligagrundläggandeellerrättssäkerhetochyttrandefrihet mot
all-väcktebetänkandetmenadeTidningsutgivama TU attprinciper.

yttrande-statsmaktensgrundläggande frågorochvarliga synom
rättigheter. Statensochgrundläggande fri-ochavtalsfrihet upp-frihet,

frånhandi förstaingrepp,frånyttrandefrihetensäkerställagift är att
sökautveckling,ochinnehållsyfteiinteochsjälv, styraattatt,staten

yttrandefrihetsigfå begagnaskallsigreglera sammaavsomvemvare
sekundärskulleetableringsfrihetensådant. Attinnehålleteller varasom

visadelagstiftningenmedsyftenayttrandefrihetligatill deförhållandei
deletableringsfrihetenmissförståttkommittén avdessutom som enatt

yttrandefriheten.
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Urvalsförfarandet

Remissinstanserna i huvudsak tveksamma till kommitténs förslagvar
tillståndsgivningenatt och därtill anknutna frågor skulle handhas av en

nämnd. Kammarrätten i Stockholm menade detta lämnadeatt utrymme
för godtycke. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs univer-
sitet menade nämnd riskerade fåatt sammansättningatt åter-en en som
speglar politiska i sinsynsätt riskerar påverka vilkatur stationersom att

tilldelas sändningstillstånd. TU ansågsom statlig smaknämndatt en
stred det grundläggandemot detsynsättet tryck- och yttrande-
frihetsrättsliga området. Radioutgivareföreningen RU menade att en
nämnd innebar möjlighet till direkt och skapade villkor undercensur
vilket det omöjligt driva radioföretag.attvar

Justitiekanslern JK ansåg kommitténs förslagatt urvals-ettom
förfarande baserat de kriterierna programverksamhetenstre inrikt-
ning, ägarförhållanden och finansiering mindre väl förenligt medvar
YGL:s bestämmelser förbud förhandsgranskningmot ochom censur

vad gällersamt för bestämmande innehålletsom iannars radio-av
JK menade vidare förslaget öppnade förprogram. att värderingar vid

tillståndsprövningen inte torde ha någon egentlig förankring i densom
svenska traditionen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området.
Hovrätten Skåneöver och Blekinge ansåg det fanns risk för för-att att
farandet skulle strida regeringsformenmot Europakonventionen.samt
TU menade kravet programförklaringatt skall läggas till grundsom
för urvalsbedömningen saknar grundlagsstöd och strider mot censur-
förbudet. Konkurrensverket menade urvalsmetoden diskutabelatt var
och framhöll det väsentliga i urvalet grundadesatt på objektiva kri-
terier.

Kammarrätten i Stockholm ansåg den föreslagna lagtextenattsom
inte kunde ligga till grund för bedömning sökandeen av om en upp-
fyllde kriterierna för få tillstånd efterlysteatt definition begreppeten av
programverksamhet, angivelse hur ägarförhållanden och finan-en av
siering skall beaktas vid tillståndsgivningen och precisering stad-en av
gandet tillstånden, i det fallatt det finns flera sökanden tillståndän
skulle fördelas så utbudet präglas mångfaldatt till innehållav som
ägande.

Egenproducerat material

Kommitténs förslag det egenproduceradeatt skulle sändasprogrammet
dagtid mellan kl 06.00-18.00, med ikraftträdande från den ljanu-
ari 1998, delademötte reaktioner. RU menade det yttrande-att ur
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villkorrådandeförändringprincipiell somfrihetssynpunkt avvar en
ansågFöreningenlagstiftningen.dåvarandedenmedstick igick stäv
inometableringsfrihetenförhinderkundeförslaget utgöra ettäven att

för-FöreslagnadenmenadeÄven ochförslaget attavstyrkteTUEU.
dessatillståndsinnehavarnaförkonsekvenserkunde få somändringen

Gransknings-koncessionen.skaffadedeförutsekunnat närknappast
ochförslagettillpositivdäremotoch TVradioförnämnden var

förändringklarmedförakommatordebestämmelsen attanförde enatt
detdåmaterialet,egenproduceradedetutformningengällerdetnär av

lokalradiostationemaför attintressanttordekonkurrensskäl inte varaav
tredjedelskravetuppfyllasändningstiderattraktiva genomdessaunder

iordningsföljd.. Kammarrättenolikaimusikstyckenspelaatt samma
bordeinteförslagetansågKonkurrensverket genom-och attStockholm

tillståndsperiod.löpandeunderföras

inriktningprogramverksamhetensFörändring av

fickinriktning ägaprogramverksamhetensförändringFörslaget att av
remiss-flertalansåggodkännande ettmyndighetensefterförstrum

Konkurrens-grundprinciper.yttrandefrihetligastridainstanser mot
förenligtprogramverksamhet äruppföljningifrågasatteverket avom

givitidéframhöllReklamförbund attSveriges sommed YGL. om en
möjlighetentillståndshavare attmåste om-fungerarintetillstånd gesen

därmed annonsörer.ochlyssnarenåidé försinformulera nyaatt nya
tillståndenregleratillståndsperiodvarjeslutetvidMöjligheten att av

kontrollfunktion.tillräckligtordeinnehållskravutifrån somvara

Ändring sändningsområdenav

tillståndmed färresändningsområdenändradeförslagKommitténs om
analysefterlysteTV-verketochRadio-reaktioner.blandade enmötte

och störrebestämmamöjligtteknisktdet attfrågan nyavaromav
användningenframhölltelestyrelsenoch attsändningsområden. Post-

tillmöjlighetenochregleradinternationellt attrundradiobanden ärav
förslagetmenadeABbegränsad. Teracom attdärmedförändring är

vilketökastillstånd måsteantaletochfrekvenserantaletinnebar att
till kom-inställtpositivtemellertidBolagetsvårt.mycketblitorde var

deliknadesändningsområdenåstadkommaeftermitténs somsträvan att
tyddefanns någotdet inteEftersomDAB-områdena.regionala som

minsk-föreslagnadenmednödvändigtdetgjordefrekvensskälatt
förslagetuniversitetLundsvid attfakultetenJuridiskamenadeningen
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rimmade illa med yttrandefrihetens grundsatser. TU menade för-att
slaget saknade lagstöd. RU framhöll kommitténs målatt ytterligareatt
öka mångfalden bättre skulle uppnås antalet tillstånd i stället ökade.om
Sveriges Köpmannaförbund menade fler tillstånd bordeatt ställas till
förfogande inom för auktionssystem.ettramarna

När det gällde kommitténs förslag till avgifter menadeuttag av en
instans det olämpligtatt med avgift baserad på antaletvar potentiellaen
lyssnare eftersom den motverkar radiostationer med inriktning mot
smalare publik.

illståndsperiodensT längd

Kommitténs förslag efter utgångenatt nuvarande tillståndsperiodav
förkorta tillståndsperiodema till fem år omfattandemötte kritik. Flera
instanser menade förslaget stredatt såväl grundläggandemot avtals-
rättsliga principer rättssäkerhetsprinciper, bl.a. förbudetsom mot retro-
aktiv lagstiftning. Några instanser framhöll förslaget innebar till-att att
stånd skulle för alltför kort tid för gjorda investeringarges skulleen att
hinna avkastning vilket skulle förhindrage seriöstett iengagemang
lokalradioverksamhet. Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
menade förslaget hadeatt expropriationsliknande karaktär ochen
framstod från civilrättsligt betraktelsesättett kontraktsbrott.som
Fakulteten menade tanken tillståndshavarnaatt skulleatt kunnat räkna
med lagstiftningen förändradesatt framstod märklig med beak-som
tande de ekonomiska insatser krävdeav vid tillståndsgivningen.staten
Fakulteten erinrade även EG-rättens allmänna rättssäkerhetsprincipom
och skydd för berättigade. Radio- och TV-verket menade kommitténatt
alltför oreflekterat hade avfärdat ordning med parallellaen system.
Kammarrätten i Stockholm ansåg det brast i analysenatt de rättsligaav
och ekonomiska konsekvenserna förslaget.av

Överlåtelser

Kommitténs förbud överlåtelse tillståndmot antingen direkt ellerav
indirekt avstyrktes flera remissinstanser. RU menade förslagetav att
stred aktiebolagslagens bestämmelsermot aktiers fria överlåtbarhetom
och framhöll återtagandeatt detett enligt den gällande lagen för-av nu
värvade tillståndet vid överlåtelse aktier i lokalradiobolag ellerettav
vid tillståndshavares död kundenärmast jämställas med expropriation.
RU påpekade förslagetäven medfördeatt osäkerhet för radio-storen
stationers anställda, kunder och leverantörer.
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Övriga synpunkter

förslagengenomförandemenaderemissinstanser att ett avFlera
sigställdeJKforersättningsskyldighet staten.medförakommer att

denmenadeochfråga attdennaislutsatserkommitténstilltveksam
menadeBlekingeoch attSkånetillräckligt. Hovrätten överbelystsinte

hadehögstbjudande,tillsändningstillståndbeviljaattstaten, genom
haft inkomstharförvärvarenför av.rättighet statenskapat somen

ovillkorlighafthansigförlitatförvärvet attvidhar enFörvärvaren
konkurrensfalliförlängt,tillståndet utanförvärvade vartdetfårätt att

införas bestäm-detbordemeninghovrättensEnligtsökande.andrafrån
enligtprincip,itillståndshavaredeförersättningtillmelser somrättom

för-ochförlängningtillberättigadevaritlagstiftning, omsom,gällande
Enår 2001.frånsändningsrättenförlorargenomföras,skulleslaget

omläg-förförutsättning atttänkaskundeersättningsådan envara
tilläggs-iartikel 1enligtgodtagbarskalltillståndengningen varaav
menadeRU1952.den 20Europakonventionentillprotokollet marsav

förutsågochförslag attutredningensförstöd i lagsaknadesdetatt
tillstånds-riktasskulleersättningskrav statenmothöga ommycket

deladesbedömningförlängning. Dennatill avvägradeshavama rätten
och TU.universitetStockholmsvidfakultetenJuridiska

genomgångkommitténstillkritiska avremissinstanserFlera var
diskussionkonstateradeJKkostnader. att omochkonsekvenser en

förkonsekvenserochkostnaderoch dessersättningsskyldighetstatens
för-konstateradeRiksrevisionsverket, attberörts.inteförslaget som

genomgångmenaderisktagande,statligt att avinnebar enslaget ett
skadeståndsprocesseventuellvidfåriskerarkostnadervilka staten en

beslutsunderlaget.ingå iborde
privatadenkonstaterademassmedierna attmångfald inomförRådet

inne-standardiseratochnätverknationellautvecklinglokalradions mot
redanförutsesfått,lagstiftningenutformningmed denkunde,håll som
borderadionationellprivatinteifrågasatteRådetbörjan.från om

verklig-till densiganslutaregelverket närmareskulleDärmedtillåtas.
överskådliginområdaberäknaskanochidagföreliggerhet somsom

förfråganviktigastedeninnehållet ärvidaremenadeRådetframtid. att
ilitetlikaSverigeiharTidningsdödenägarstrukturen. sominteradion,

förankradåsiktsmässigtochlättillgängligländer kompenseratsandra av
förverk-yttrandefrihetssynpunkt justärFrånmedier.andraellerradio

åsikterochmeningarmångfaldförligandet utrymme avnytt enav
andra,därförefterlysteRådetradio.fråga merihuvudproblemet om

finansiering.formerannonsörsrelateradekonsumentrelaterade än av
kon-direktafinansieringen motmedvetet överMetoder styraatt mer

reklamexempelvisreklamfmansiering, attföriställetsumentval genom
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avgiftsbeläggs i utbyte subventioneringmot konsumentabonnemangav
skulle också kunnaetc, prövas, menade rådet.

Sveriges Reklamförbund ifrågasatte varför skulle införastaten nylagstiftning vid detta tillfälle istället för denväntaatt andra tillstånds-ut
perioden.

3.2 Proposition 1994/95:17O Digitala—
ljudradiosändningar

l proposition 1994/95: l 70 Digitala ljudradiosändningar-- angav rege-ringen den digitalaatt tekniken, överlägsen den analogasom tek-var
niken, i bruk. Fördelarnaattvar tasmogen med DAB-tekniken skulle
bäst tillvaratas de analoga FM-sändningamaom 87,5-l08 MHZ la-
des och med DAB-sändningar.ersattesner En förutsättning härför varemellertid de analoga ljudradiosändningamaatt inom frekvensbandet
avvecklades. Ett sådant beslut skulle få omfattande konsekvenser,

föratt analogamottagaregenom sändningar skulle behöva medersättas
Ett beslut byta sändningstekniknya. att förom ljudradio skulle därför

inte kunna fattas innan det fanns omfattande erfarenhet denav nyatekniken. Under övergångsskedeett måste digitalsändningama därför
placeras i andra frekvensområden. I Europa har fyra frekvensområden,
nämligen TV-kanal 2-4 47-68 MHZ FM-bandet 87,5—108 MHZ,
TV-kanal 12-13 223-240 MHZ och 1,5 GHz-bandet 1452-1467
MHZ pekats möjliga.ut som

Regeringen menade beslutatt eventuell övergång tillom sänd-en nyningsteknik för ljudradio i Sverige kunde fattas först sändningarnanär
hade pågått i åtskilliga år. En första meningsfull bedömning skulle
kunna förstgöras sändningarnanär hade pågått i åtminstone två år. I
propositionen föreslogs därför försöksverksamhet med digitalaen ljud-
radiosändningar. Försöksverksamheten borde påbörjas under hösten
1995, inledningsvis i begränsatett antal områden i såväl storstads-
regionerna andra delar landet. Syftetsom iav skalaatt större prövavar
den sändningstekniken undernya svenska förhållanden, utvecklaatt
kompetens hos svenska företag såväl i fråga de tekniskarentom
aspekterna DAB-tekniken detav när gällde utvecklandetsom olikaav
programtjänster DAB-tekniken lämpar sig försom allmän-samt att geheten möjlighet bedöma fördelaratt och nackdelar med DAB-tekniken.

Enligt propositionen skulle möjligt två frekvensblockom användas i
varje område, det skulle användas förvarav rikstäckandeena sänd-
ningar, det andra för regionala sändningar. I områden där bara frek-ett
vensblock fanns tillgängligt föreslogs vissa programkanaler vara
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endastsändningsområden medan andraför samtligagemensamma
regionalpolitisk synpunktaktuella området.skulle sändas i det Urut var

tätbefolkadeutanför dedelar lågdet viktigt även mestatt som
Regeringentekniska nyheterna.regionerna tidigt fick tillgång till de

tillsändningsverksamhet syftademenade nämligen attatt somen
erbjuda iha de bästa utsikternaflera tordeallmänheten program

valmöjlighetema redan tidigareområden där inte stora.var
Sveriges Utbild-service-företagen Sveriges Radio ochSåväl public

med-programföretag borde möjlighetprivataningsradio attgessom
i de digitala sändningarnaangeläget innehålletverka då det attvar

radiolandskapet och dåfanns i det svenskaavspeglade den bredd som
gällde inne-krav balans detsändningarna borde uppfylla rimliga när

medverkande företag.håll och
intresserade delta iprogramföretagOm inte alla att pro-var avsom

regeringen den skulleberedas platsgramverksamheten kunde attangav
både publicolika karaktär ocheftersträva det fanns attatt program av

programföretag medverkade.service-företag och privata
skulleprivata programföretagentillstånd skulle meddelas deDe som

för-digitalteknik. de tillstånd skullesändningar med Iendast somavse
sänd-därför villkor ifrågaregeringen skulledelas t.ex.anges omav
kravavgränsning. Vidare föreslogsningsteknik och geografisk att

Sändningamasändningstiden verkligen utnyttjades.skulle ställas att
meddelanden fåbeteckning. nödsituationer skulleskulle ha Iegenen

programföretag önskade skullekostnadsfritt. privata såsändas De som
skulleprogramförklaring, vilkentillfälle framställaberedas att en

krav på sändningsrättenkunna i avtalet. Radio- och TV-lagens atttas
omfatta de privatasakligt föreslogs inteskulle opartiskt ochutövas

programföretagen.
ochsända reklamprogramföretagen föreslogsprivataDe äga rätt att

för privatavillkor liknande dem gäller densponsrade på somprogram
lokalradion.

vidmöjligt avtalenEfter skiljeförfarande skulle det bli sägaatt upp
sändningar inte förekomradiolagen eller avtalet ellerbrott mot om

under viss tid.
till år 2000Tillstånden föreslogs gälla längst utgången menav

inte hadeskulle automatiskt förlängas de sagtsom upp.
deenligt förslaget finansierasSändningsverksamheten skulle av

medverkande företagen.
ochoch TV-verket samordnaRegeringen uppdrog Radio- att

iUppgiften innefattade planeringsändningsverksamheten.utvärdera av
inbjuda programföre-sändningar skulle ochvilka områden äga attrum

förslag tillVerket skulle vidare lämnamedverka i verksamheten.tag att
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regeringen vilka programföretag enligt dess uppfattning skallom som
delta. Föreskrifter härom skulle lämnas i förordning.

Regeringen erinrade det ålåg Post- och telestyrelsenattom prövaatt
frågan tillstånd använda de radiosändareatt behövdes förom som
försöksverksamheten.

Propositionen medförde ändringar i radio-smärre och TV-lagen.

3.3 Från Massmedia till Multimedia att-
digitalisera svensk television, SOU

1996:25

Utredningen tekniska förutsättningar för utökade sändningarom av
radio och television till allmänheten redovisade i sitt slutbetänkande
Från Massmedia till Multimedia digitalisera svensk televisionatt- -underlag för beslut eventuell övergång till digital teknik för mark-om
sänd TV ersättning för nuvarande analoga sändningar.som

I betänkandet statsmakterna under vårenatt 1996 borde fattaangavs
principbeslut övergång till digital marksänd terrester TV iom Sve-
rige. De nuvarande analoga TV-sändningarna bordeterrestra snarast
möjligt upphöra, dock tio år efter för digitalasenast starten terrestra
sändningar.

De legala problem måste lösas berodde i delar påsom stora synen
på roll i förhållande tillstatens dels den tekniska utvecklingen ochdigi-
taliseringsprocessen inom radio och television, dels programföretagen
och sändningarnas innehåll.

Utredningen frågorna statligttog givna tillstånd skulle med-upp om
föra digitaltett garanterat sändamätutrymme och i så fallett hur, på
vilket företagsätt skulle erhållaett ställning multiplexoperatörsom

skulle reglerasamt överkapaciteten i de digitala sändamätenvem som
och efter vilka principer detta skulle ske.

Ur konkurrenssynpunkt menade utredningen det mindreatt var
lämpligt tillståndsgivning föratt multiplexanvändning riktades till
befintliga programföretag. Utredningen utgick därför från att opera-

i framtidentören kom inta självständig ställningatt i förhållande tillen
programföretagen. Frågan dock vilka urvalskriterier skulle krä-var som

multiplexoperatörsskap kom förutsätta tillstånd.vas om Utredningenatt
såg finansiering, ägarskap, nätuppbyggnad, geografisk täckning och
möjlighet till lokala sändningar möjliga urvalskriterier.som

Huruvida avgift till skulle utgå eller intestaten menade utredningen
beroende ställning,operatörens prissättningenvar blev fri ochav om

möjlighetoperatörens disponera överkapacitet.att
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Även utformning och nätopera-utbredning,sändarnätens nätens
reglera.nödvändignätanvändningtillrättighet atttörens varannan

förfråganmenade operatörensUtredningen även att pro-ansvarom
programinnehåll,avsågsåvittlaglighet utomgramverksamhetens

borde regleras.
inomkoncentrationenochintegrationenökadetill denMed hänsyn

konkurrerandebedrivatillåtasborde intemedieområdet operatören att
programverksamhet.

bordeoperatörsrollen,regleringmedtillståndI program-ett av
Utred-överföringskapacitet.minstainledningsvisföretag garanteras en

densjälv upplätprogramföretaget över-hindersåg inteningen mot att
utnyttjadeinteprogramföretagetkunde uppståkapacitet attgenomsom

fall inteöverföringsutrymme. Igaranteradehela sitt vart upp-om
tillfälligsändningstillstånd ochmedtillskeddelåtelsen var avannan

säljatillåtsprogramföretagtilltveksamutredningenDäremot attart. var
rundradio.ändamålandratill änöverföringsutrymmesitt

dekodersystemfungerandeframhöllUtredningen att ett envar
etableras. Iskullesändningardigitalamarksändaförförutsättning att

dekod-rörandeställa kravkundetillståndsgivningmedsamband staten

rama.
inflytandemedfördeåtkomst överkontroll tittarnasEftersom över

konkurrensfaktorerandraprogramutbud kunde änden enskildes pro-
dennåddeprogramutbudvilketförbli avgörandegramkvalitet som

riktlinjeallmänutredningen,menade attborde,enskilde. Det vara en
förtillgänglighet, bådegradhögskulle hamarknäten program-aven

kontrollochsändamäti formteknikenSjälvaföretag och tittare. av
begränsande.inte få verkaskulleåtkomstenöver

teknikendigitalainförandet denaktualiseradeutredningenEnligt av
medfördeutvecklingentekniskaeftersom den attYGLinnebörden av

tillståndantalfärreskulle meddelasdettillställningmåste tastaten om
begränsningarmenadeUtredningenmöjligt.tekniskt attvadän varsom

orsakerandrasketorde kunna än rentupplåtelsegraden även avav
bedömningpolitiskförutsättningar, attunder vissatekniska t.ex. en

obegränsad upplåtelse.mål inteyttrandefrihetliga engynnas av

Digitala TV-1996/97:67Proposition3.4 —

sändningar
skulledigital teknikmedTV-sändningarföreslogspropositionenl att

möj-därvid haskullei fleraInförandet skulle skeinföras. statensteg,
skulleverksamhetenoch hurtillställningsuccessivtlighet taatt om
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fortsätta. Digitala marksändningar i Sverige skulle möjligt kommaom
påbörjas under höstenatt 1997. En förutsättning för fortsatt ut-en

byggnad de digitala marksändningarnaatt bedömdes ha ekonomiskvar
bärkraft. Sändningarna skulle tillgodose kraven på yttrandefrihet, till-
gänglighet och mångfald.

I varje område borde minst två sändningsfrekvenser kunna dispo-
TV-sändningar skulle kärnan i sändningsverksamheten.utgöraneras.

Därutöver kunde andra tjänster få utbildningstjänsterutrymme, t.ex.
och teletjänster. Beroende på det lokala intresset kunde inriktningen
verksamheten variera mellan olika orter.

De TV-företag sände analogt via marknätet föreslogs fåsom
möjlighet medverka i de digitalaatt sändningarna. Därutöver skulle

andraäven programföretag beredas plats. På varje bordeort än ettmer
programföretag delta i sändningsverksamheten. Ett företag ensamt
borde nonnalt inte kunna disponera hel multiplex. Lokala och regio-en
nala borde företräde, liksom förankrade i denprogram ges program
svenska kulturkretsen. Olika programtjänster borde komplettera vara-
ndra så sändningarna helhet komatt tilltala olika intressen ochattsom
inriktningar. Sändningsverksamheten skulle bekostas de med-av
verkande företagen.

l propositionen angeläget samarbetsformeratt attangavs var ut-
vecklades innebar de erbjuder programtjänsteratt isom som systemet
vanligtvis bestämde multiplexfunktionenöver tillsammans
prop. 1996/97:67 27. Regeringen menade andra lösningar däratts.
beslutanderätten hamnade hos mellanhand ingav betänkligheter.en
Som exempel nämndes lösningar där multiplexoperatörerna försvarar
utbyggnaden sändamäten och marknadsföringen digital-TVav av gen-

publiken eller därtemot programföretag för rollen multi-svarar som
plexoperatör. Lösningama rymde risker kraven yttrandefrihet,att
tillgänglighet och mångfald inte kunde tillgodoses fullt ut.

l propositionen föreslogs särskild utredare skulleatt utses.en
Utredaren skulle få till uppgift förbereda sändningsverksamhetenatt
och bl.a. föreslå sändningsorter och utforma modell föratt en program-
företagens samverkan i tekniska frågor. Uppdraget föreslogs även
omfatta frågan Sveriges Televisions möjligheter finansiera vissaom att
sändningar med särskilda avgifter. En kommitté med parlamentariskt
inslag föreslogs följa sändningsverksamheten och medverka vid
utvärderingen.

I propositionen föreslogs vidare belopp högst 200 mil-att ett om
joner kronor från rundradiokontot skulle anvisas för digitala sändningar
inom SVT, SR och UR.

Såvitt gällde digitala ljudradiosändningar i propositionen attangavs
regeringen bedömde utvärdering verksamhetenatt med digitalaen av
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ochtillgängligafannsvälkundeljudradiosändingar närgöras mottagare
givitsutsträckning hadetillräckligiallmänhetenradioföretagsåväl som

tekniken. Detmed dennackdelarför- ochmöjligheter bedömaatt nya
fattaberedskaphade högfrågan ochföljderegeringen attattangavs

krävde.utvecklingen såbeslut när

förslagmed1997:103 RapportSOU3.4.1 om-
sändningsorter

lokalanationellasåvälkonstateradesbetänkandetl att program-som
detPådigitala marknät.sändningar iförvisat intresseföretag hade

redanprogramföretagfrämstdetnationella planet större varsomvar
utbild-villeoch intressentersändningarmedverksamma satsasom

lokalTV-företagverksammaförekomdet lokala planet samtning. På
verka förvillelokala intressentermedtillsammanskommuner eta-som

marksändningar pådigitalablering orten.av
sändnings-användaönskadeprogramföretagennationellaDe stora

antaltilltelevisionsändningartraditionellaför ett stortutrymmet av
sänd-användaföretag ville däremotlokaladel mindre,Enmottagare.

indivi-tillmöjlighetermedIT-projekttill lokalaningsutrymmet stora
användningar.interaktivaduella

sändning-önskemålhadeinriktade företagennationellt attDe om
imänniskor ochnä mångabörjan skulle kunnaredan från startaarna

hadeintressenternalokalabefolkningsunderlag. Deområden med stort
sändningsområden.regionalaönskemålofta närmastom

lokalTVbärkraften iekonomiskatveksamhet denråddeDet omen
lokalTV-koncept därhadeintressentertjänst. Flera lokalasom ensam

viaförmedlasavsågsflera tjänsterutgjordeverksamheten somen av
nationellahos deSidotjänsternatilldelade sändningsutrymmet.det pro-

programverksamheten.till självadäremot knutnagramföretagen var
digitalapropositionenikriterierna angivnabeaktatEfter haatt om

håll iolikaflera belägna1996/97:67TV-sändningar prop. orter
skulleglesbygdsområdensåväl storstads-landet, att represen-varasom

anspråk förifrekvensertvåmöjligtoch det skulleterade att tavara
miljöhögteknologiskmedutredarensändningarna menade att orter

utvecklingenpositivt förskulledettakomma ifråga dåborde avvara
användningar.interaktivasidotjänster ocholika
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Utredaren föreslog sändningar skulle inledasatt i

Stockholm med Mälardalen vilket inkluderadeäven Uppsala
Göteborg
Linköping/Norrköping
Kiruna med Jokkmokk, Pajala och Gällivare samt
Skåne

betänkandetI uppmärksammades kriterier ochäven modeller för
tillståndsgivning särskilda frågorsamt användandemustsom carry, av
sändningsutrymme för sidotjänster och tillståndsvillkor.

3.4.2 SOU 1998:17 Samordning digitalav-
marksänd TV slutbetänkande Digital TV-av-
utredningen

I Digital TV-utredningens direktiv ingick förbereda sändningaratt av
digital marksänd TV. Utredaren hade bl.a. i uppdrag i samråd medatt
programföretag och andra intressenter utarbeta former för samarbete
kring multiplexering, sändare,t.ex. åtkomstkontroll och elektronisk
programguide EPG, eventuellt i form modellöverenskommelse.av en
I utredningens betänkande Samordning digital marksänd TV SOUav
1998:17 behandlas58 främst de nämnda tekniska frågornas. och
modeller för samarbete kring dessa.

Enligt utredaren det osäkert EPG tillståndspliktigvar om en var en
sändning TV-program ellerett betrakta interaktivtattav ettsom
sökverktyg inte krävde tillstånd enligt radio- och TV-lagen. Omsom ett
fristående företag inkom med ansökan få bedriva sådanatten om
verksamhet bedömde utredaren det teoretiskt tordeatt möjligtrent vara

EPG-tjänst kundeatt tillståndspliktig betänkandeten 47.vara s.
Utredaren utgick från disponerarätten sändningsutrymmetatt att i

näten nyckelfråga för multiplexoperatörsskapet ochvar en dettaatt
operatörsskap den viktigaste samordningsfrågan. De modellervar som
redovisas i betänkandet är blirnätoperatören multiplexoperatör,att ett
särskilt multiplexoperatörsföretag bildas, respektive olika multiplex-

där varjeoperatörer, multiplex har operatör.en egen
I betänkandet föreslogs skullenätoperatören erhållaatt rollen som

multiplexoperatör. Samtidigt skulle, enligt utredarens uppfattning,
eftersträvas ordning erbjöd de programföretag givits till-en som som
stånd möjlighet utveckla tjänster hadeatt naturligt sambandettsom
med programverksamheten. Programföretagen skulle kunna pröva
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TV-lagenradio- ochmed stöddetomfattadestjänster avavsom
sändnings-disponeradeföll inom dettillståndet ochmeddelade som

skulle däremot kunnai marknätetAndra tjänster utövas avutrymmet.
företag,friståendeellernätoperatör/multiplexoperatör oavsettett omav

lösningmed dennaFördelarnatillståndspliktiga ellertjänsterna var
fördelningroller,olika intressentersrenodling avavangavs vara

spelar.aktiebolaget Teracomoch den rollnaturresursen
alternativa tillvägagångssättutredaren fanns två göraEnligt att

tilldelaAntingenmultiplexoperatör.till attnätoperatören pro-genom
TV-verksamhet,ochför radio-angivetgramföretagen visst utrymmeett

ellertillupplåterprogramföretagettillåtainte utrymmetatt annanmen
Överblivet kundeinteellerför användning. använt utrymmeannan

till-andra variantennät/multiplexoperatören. Dendisponeras attvarav
därtillmedprogramverksamhet,för viss angivenstånd lämnasendast

teknisktexaktnågotförknippade tjänster, utrymmeattutan garan-
ochupphandlas hosfick därefterkapaciteten operatörterades utrym--
sådant för-tillstånd.telestyrelsens Ettochspecificeras i Post-met

området.regleringen pårådandefaringssätt låg dennärmare

TV-tillståndDigitala3.5

områden ochbeslutRegeringens3.5.1 om
digitalmarksändför TVsändningsutrymme

m.m.

TV-sänd-digitalanovember 1997denRegeringen beslutade 13 att
medStockholmområden.ningar följande femfå iskulle äga rum

Östergötland, Skå-nordöstrasödra ochUppsala,ochMälardalen norra
Östersund omnejd.medSundsvall ochomnejdmedGöteborg samtne,

fre-sändningskanalerbeslutades tvåsändningsområdel varje att
överförings-TV-sändningar. Enför digitalaskulle upplåtaskvenser

sändningskanalifjärdedelmotsvarandekapacitet utrymmet enavca en
överföringskapacitetvarje Enförskulle disponeras mot-program.

sändningskanalemautrymmet-ihälftenhögstsvarande en avca av
endasttillståndmed stödför sändningardisponeras gersomavangavs

Återstående skulleöverföringskapacitetområde.sända irätt ettatt
sända istöd tillståndsändningar medanvändas för gerrätt attsomav

samtliga områden.
efterfyra årsända itillståndshavamaRegeringen avsåg rätt attatt ge

skulle ha inletts.tidpunkt då sändningarnaden senast
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3.5.2 Digital-TV-kommitténs yttrande

Regeringen beslutade den 13 november 1997 tillsätta parla-att en
mentarisk kommitté dir. 1997:134 med uppdrag följa ochatt utvär-
dera de markbunda digitala TV-sändningama under den första etappen

sändningarna. Kommittén Ku 1997:06, antagitav namnetsom
Digital-TV-kommittén skall följa verksamheten med digital marksänd
TV och fortlöpande sina iakttagelser till regeringen.rapportera
Kommittén skall också medverka vid urvalet de företag skallav som
delta i sändningarna sig till Radio- och TV-verketatt yttra övergenom
tillståndsansökningama. Radio- och TV-verket skall därefter överlämna
ansökningarna till regeringen med motiverat förslag till fördelningett

tillstånden. Regeringen beslutar därefter hur tillstånden skallav
fördelas.

Digital-TV-kommittén tillställdes Radio- och TV-verket 57av an-
sökningar tillstånd sända digital TV. De sökandes finansiellaattom
förutsättningar hade granskats revisionsbyrå. Verket hade bedömtav en

31 sökandena uppfyllde de finansiellaatt kriterierna.av

Kommitténs bedömning

Kommittén menade i sitt yttrande den 6 maj 1998 det angelägetatt var
alla företag får möjlighetatt använda det digitala marknätetattsom

kommer lyda under svenska bestämmelser iatt enlighet med EG:s
reviderade TV-direktiv. TV-sändningama kommer i huvudsak fallaatt
under radio- och TV-lagen 1996:844 och, beträffande förmedling av

telelagenvissa tjänster kan 1993:597 komma tillämplig.att vara
Kommittén konstaterade intresset för digital marksänd TVatt var

mycket begränsadeDet sändningsutrymmetstort. gjorde inteatt
samtliga sökande med finansiella förutsättningar kunde beredas utrym-

i enlighet med sina önskemål. Utöver de nuvarande två bordeme näten
ytterligare frekvensutrymme tillgängligt varvidgöras bordeutrymme

för ytterligare regionala sändningstillstånd.ges
Eftersom utgångspunkten för förslaget så många möjligtattvar som

skulle få tillstånd sända digital iTV marknätet föreslog kommitténatt
tillståndshavare i vissa fall skulleatt dela på i kanal.utrymmet en

Fördelningen kunde komma ytterligare frekvens-omprövasatt när
fanns tillgängligt.utrymme

Kommittén framhöll betydelsen samtliga regionalaattav program
sändes i frekvens. De totala kostnaderna skulle därigenom blisamma
lägre och flexibiliteten i den frekvensstörre användes för sänd-som
ningar i samtliga områden.
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företageftersträvade kommitténVid urvalsförfarandet änatt ettmer
central utgångs-varjesändningsverksamheten på Enskulle delta i ort.
programtjänsterolikamångfald, dvs.efterpunkt strävandet attvar

tilltalahelhet komsändningarnavarandra såkompletterar attatt som
eftersträvadeKommitténoch smakriktningar.olika intressen även en

ägarbild.finansiering och Detbeträffande programkanalemasvariation
relativtprogramföretag medetableradevärdefullt både välansågs att en

bildandeunderbildats ellerföretag nyligentittarkrets och ärstor som
Lokala och regionalaTV-utbudet.fanns med i det digitala program

svenskaförankrade i denföreträde liksom program som vargavs
kulturkretsen.

tjänsteravgörande betydelsedetKommittén underströk attatt var av
fannstilldirekt knutnasidan tilläggstjänstervid är programmensomav

förförändringviktigdettadigitala TV-utbudet dåmed i det var en
densamtidigtsändningarnajämförelse med de analogatittaren i som

tillvara.möjligheterdigitala teknikens togs
densändningar vidkunde beräknassökande inteDe startasom

tillstånd. Sökandeinte fåjanuari föreslogsangivna tiden 1999l som
veckatimmarmindreomfattade 50planerade sändningar än persom

intedeframhöll docktillstånd. Kommitténborde inte få att somegna
digitalasändningstillstånd i detkunde beredas plats ett egetgenom

andraprogramproducenter åtkunna fungeramarknätet borde som
tillståndshavare.

EftersomUtbildningsradio UR.Sveriges ABde sökandeEn av var
Regeringskanslietberedning ifrågan framtid underUR:s varom

tillståndfanns förutsättningar URkommittén det intemenade attatt ge
avslu-beredningeni kanal innanför digitala TV-sändningar varegen

tad.
upplåtasbordesärskiltmenade vidareKommittén utrymmeatt ett

Programföretaget Cell Com-tjänster. Internetför sändningar nyaav
för sändningartillståndCell bordeDevelopment AB avgesmerce

traditionella TV-program.krav sändningarsådana tjänster utan av
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När det gällde sändningar i samtliga områden föreslogs
l.Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB SVT1
och SVT2
2.TV4 AB
3.Sveriges Television AB SVT24
4.TV3 AB
5.Kanal 5 AB
6.Canal+ Television AB
7.Kunskaps-TV AB
8.Televisionsaktiebolaget TV 8 AB
9.Cell Internet Commerce Development AB

detNär gällde sändningar i område föreslogsett
1.Landskrona Vision AB
2.TV-Linköping Länkomedia AB
3.TV4 Norr AB
4.CBA Lokal TV AB TV 4 Stockholm
5.TV4 i Göteborg AB
6.Sveriges Television AB:s regionala programkanaler

Sex kommitténs ledamöter stod bakom förslaget, två ledamöterav
reserverade sig, ledamot deltog inte i beslutet.en

3.5.3 Radio- och TV-verkets beslut m.m.

Radio- och TV-verket överlämnade den juni18 1998 till regeringen
förslag till fördelning tillstånd för digitala TV-sändningar. Förslagetav
byggde på Digital-TV-kommitténs yttrande. De dotterbolag till TV4
AB ansökt tillstånd hade dock förklarat de önskade överlåtasom attom
sina ansökningar till TV4. dennaMot bakgrund föreslog verket TV4att
fick tillstånd sända dels i samtliga sändningsområden,att delsprogram
regionala i vissa områden.program

När det gällde den tekniska samordningen hänvisade verket till 9 §
första stycket förordningen marksänd digital TV regeringenssamtom
uttalande i l996/97:67 digitala TV-sändningar s. och27prop. om
anförde följande. Vad gäller multiplexering bör krävas att program-
företagen kommit i fall denöverens tekniska hanteringenvart rentom

multiplexrarna. Beträffande åtkomstkontroll bör sökanden redovisaav
de kommit hittaatt överens ochatt ett öppetgemensamt systemom -
möjligt vilket detta skall Angående elektroniskasystemom vara. pro--

gramguider skall sökandena programguideattenas om en gemensam
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skall inrättas för båda multiplexrarna i sändningsområderespektive
skall hantera den elektroniska programguiden.samt vem som

Samtliga Sendade sökande verket föreslog hade ingått avtal medett
i Sverige och i de tekniska frågorna.AB Teracom samverkanAB om
Avtalet innehöll enligt Radio- erforderligaoch TV-verkets mening
bestämmelser tekniska frågorna.samverkan i deom

det gällde fördelningen nationellaNär mellan respektive regio-
nala fann föreslåmultiplexrar verket skäl tillståndsfördelningatt en

avvek från vad regeringen angivit i sitt beslut och från vad Digtial-som
TV-kommittén anförde i sitt yttrande till verket samtligaså sätt att
regionala inte kom i frekvens.sändas Bakgrundenattprogram samma
härtill SVT och föreslagit avvikelse bl.a. såTV4 sättatt attvar en

fårSVT tillgång till och de tilldelade frek-överrätt att styra en av
i samverkan med ytterligare programföretag får tillstånd.venserna som

Som skäl for sådan lösning hade bolagen anfört medfördenatten
teknisk möjlighet flexibelt utveckla utformaochatt nya programan-
knutna digitala tjänster, bättre möjlighet utnyttja den digitala kapa-att
citeten möjlighet omfördela digital kapacitet för möjliggörasamt att att
högkvalitativa bredbildbandsfomiatTV-produktioner i eller HDTV.

Radio- och TV-verket menade det angelägetsynnerligenatt attvar
ytterligare frekvenser i anspråk framhölloch viktensnarast togs attav
de programföretag föreslås dela kunde erbjudasutrymme egnasom
kanaler så ytterligare frekvenser fanns tillgängliga.snart

Avtalet mellan Senda, programföretagenochTeracom

Senda i Sverige plattformsoperatör forAB Senda digital-TV.är en
Bolagets syfte etablera, utveckla och vidmakthållaär att stan-en
dardiserad plattform för digital TV-distribution i Sverige med mark-
sändning central komponent. väsentlig del denna verksam-Ensom av
het åtkomstkontroll och handhavande elektroniskavser av program-
guide. Senda för närvarande ochSVT Teracom.ägs av

Avtalet mellan Senda, och programföretagen innehållerTeracom
bl.a. reglering multiplexrar, åtkomstkontroll som innebär enhet-ettom
ligt baserat för detpå accesskort helaöppet system ett gemensamt
digitala marknätet elektronisk programguide. stadgasI avtaletsamt att
programbolagen skall sändaroperatör och multi-använda Teracom som
plexoperatör.
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3.5.4 Regeringens beslut

Regeringen beslutade den juni25 1998 meddela tillstånd sändaatt att
television med digital sändningsteknik till följande bolag. SVT, UR,
TV4, TV3 AB, Kanal 5 AB, Canal+ Television AB, Kunskaps-TV i
Sverige TelevisionsbolagetAB, TV 8 AB, Cell Internet Commerce
Development AB, TV-Linköping Länkomedia AB Landskronasamt
Vision AB.

Beslutet innebär de regionala kommer sändasatt attprogrammen
olika frekvenser.över

Komplettering sändningstillståndav

SVT, ochUR TV4 kompletterande tillstånd sändarätt attgavs genom
television med digital sändningsteknik. bilagal till beslutet
Ku98/91/Me delvis, Ku98/1013/Me, KU98/1265/Me, Ku98/1428/Me
delvis regleras bl.a. överlåta överföringskapacitet.rätten att

Genom kompletteringen SVT möjlighet inledningsvis sändaattges
de nuvarande marksända kanalerna och den nyhetskanalenen av nya

SVT24 regionala i samtliga fem områden. Enligt vill-samt program
koren skall de regionala i betydande omfattning innehållaprogrammen

med anknytning till sändningsområdet. SVT24 skall till över-program
vägande delen bestå nyheter och nyhetskommentarer. Sändningarnaav
skall omfatta i genomsnitt minst timmar50 vecka under kalen-ettper
derår.

Utbildningsradions sändningar kommer ingå i Sveriges Tele-att
visions kanaler.

TV4 kommer kunna sända den nuvarande marksända kanalenatt
Sundsvall/Öster-regionala i Stockholm, Göteborg ochsamt program

sund. Enligt villkoren skall de regionala omfatta iprogrammen genom-
snitt minst timmar50 vecka under kalenderår. medProgramettper
anknytning till sändningsområdet skall successivt öka och under senare
delen tillståndsperioden ha betydande omfattning.av en

kapacitetDen varje programforetag disponerar framgår till-över av
ståndet.

Som villkor för tillstånden har angivits sändningarna skallatt
inledas den januari1 1999 förutom vissa regionala sändningarsenast

får dock den aprill 1999. Villkorstartas senastsom senare, om sam-
verkan har intagits, det gäller bl.a.även multiplexering, åtkomstkontroll

elektronisk programguide.samt
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Regeringens beslut tillstånd sända television med digitalattom
sändningsteknik

l regeringens beslut tillstånd sända television med digital sänd-attom
ningsteknik Ku98/9l/Me slutligt, Ku98/1294/Me, Ku98/l307/Me,
Ku98/1428/Me slutligt TV 3 KanalAB, 5 Canal+ Tele-AB,gavs
vision Kunskaps—TVAB, i Sverige TelevisionsaktiebolagetAB, TV
Cell Internet Commerce Development AB, TV-Linköping Länkomedia
AB Landskrona Vision sådantAB tillstånd. Programforetagenssamt
tillstånd sändningar i samtliga områden, förutom TV-Linköpingavser

Östergötlandtillstånd regionalt i ochettvars avser program norra
Landskrona Vision tillstånd regionalt i södra ochettvars avser program
nordöstra Skåne.

tillståndenI sändningarna omfattas bestämmelserna iattanges av
radio- och TV-lagen. Sändningarna skall inledas den januari1senast
1999, för Kunskaps-TV i Sverige AB den april1 1999.senast
Sändningstiden skall omfatta minst 25 respektive timmar i veckan50
för de tillståndshavare delar respektive disponerar frek-ettsom ensam

kapacitetHur varje programföretag disponerarvensutrymme. stor över
framgår sändningstillståndet.av

bolagenFör gäller i huvudsak bestämmelser för SVTsamma som
och såsomTV4 användande digital teknik och möjligheten dis-attav

överföringskapacitet. Till tillstånden har fogats villkorponera samma
samverkan för SVT och TV4.om som

När det gäller innehållet i sändningarna har samtliga bolag ålagts
bl.a. sändningsrätten sakligt och respektera den enskildesutövaatt att
privatliv.

sammanfattningar bolagens programforklaringar har tagitsav
villkor för sändningsrätten. Programföretagen skall således sända isom

enlighet med den angivna programforklaringen. CellFör Internet
Commerce Development har angivitsAB där modernatt program
informationsteknik utnyttjas skall i betydande omfattning ingå i sänd-
ningarna. För de tillståndshavare erhållit tillstånd till regionalasom
sändningar har tagits villkor med anknytning tillattom program
sändningsområdet skall betydandei omfattning ingå i sändningarna.

Bolagen har åtagit sig inte diskriminera och inteannonsöreratt att
sända sponsrade huvudsakligen vänder sig till underbarnprogram som
12 år.

För samtliga bolag gäller ägarförhållandena och inflytandet iatt
bolagen inte får i sin helhet påtagligt förändras så ägarkoncentra-att
tionen inom medierna ökar.
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Regeringens beslut ändring tillståndom av

Den december22 beslutade1998 regeringen ytterligare frekvens-att en
kanal skulle upplåtas för digitala TV-sändningar i de områden som

i beslutet den 13 november 1997 områden ochanges av om
sändningsutrymme för marksänd digtal Ku98/1943/Me,TV m.m.
Ku98/2170/Me, Ku98/24l0/Me, Ku98/2487/Me och Ku98/2535/Me.
Beslutet motiverades överföringskapaciteten i de två fördeladeattav
frekvenskanalerna inte tillräcklig för bereda föratt utrymmevar
Sveriges Televisions båda SVT1 och SVT2 samtidigtprogram som
flera tillståndshavare fått dela på överföringskapaciteten.

Som följd beslutet ändrades villkoren för berörda tillstånds-en av
havare. SVT tillsammans med UR sända televisions-rätt attgavs

under hela dygnet och därvid använda all tillgänglig över-program
föringskapacitet i frekvenskanal. Som tidpunkt då samtligaen ny
sändningarna skulle ha inletts den april1 1999. Program-senast angavs
företagen skall enligt tillståndsvillkoren sända televisionsprogram som
omfattar minst timmar50 vecka under kalenderår.ettper

Ändringar3.6 Proposition 1997/982184 i-
radio- och TV-lagen 1996:844, m.m.

l propositionen föreslogs vissa ändringar i radio- och TV-lagen för iatt
svensk genomföra Europaparlamentets och rådets direktivrätt
97/36/EG ändring rådets direktiv 89/552/EEG samordningom av om

vissa bestämmelser fastställts i medlemsstaternas lagar ochav som
andra författningar utförandet sändningsverksamhet för tele-om av
vision.

Som följd införandet digitala TV-sändningar föreslogsen av av
ändringar i radio- och TV-lagen.även Den tidigare bestämmelsen om

ingen kunde få tillstånd regeringen, sig direktatt än ettmer av vare
eller företag där han eller hon på grund aktie- eller andels-genom av
innehav eller avtal har bestämmande inflytande föreslogsettensam
utgå. Bestämmelsen infördes ursprungligen efter förebild i lokal-
radiolagen för öka antalet självständiga och motverkarösteratt en-
utveckling fåtal centralt kontrollerade kedjeföretag. lmot ett pro-
positionen motiveras föreslagnaden ändringen med den digitalaatt
tekniken medför antalet tillstånd kan kommer ökaatt attsom ges
väsentligt samtidigt behovet professionella och finansiellt starkasom av
programföretag intresserade delta i denna utvecklingär attsom av

SOU 1994:105 260.s.
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blivit dennaMot bakgrundstörre. bedömdes regleringen i vissa avseen-
den mindre lämplig. Bestämmelsen föreslogs därför utgåvara

Propositionen innehåller förslag ändring radio- ochäven TV-om av
lagen så det framgår teknisk samverkan med andra tillstånds-att att
havare skall kunna villkor för sändningstillstånd. digitalautgöra Denett
sändningstekniken innebär flera olika programbärande signaler försatt

till digital signal. Vid mottagningensamman sorteraren gemensam
avkodare de delar signalenmottagarens det valdaut motsvararav som
I samband med de olika programsignalema försprogrammet. att sam-
också hur överföringskapacitetavgörs varjestorman som program

skall tilldelas. Behovet växlar beroende före-bl.a.utrymmeav
komsten rörelse i bildema. I och med de olika programföretagensattav
material förenat till signalär måste denna signal givetvisen gemensam
också sändas programföretagDe delar sådanpåut gemensamt. som en
signal kommer därmed också behöva utnyttja sändarföretag.att samma

Regeringen menade villkor i sändningstillstånd enligt radio- ochatt
TV-lagen skyldighet använda digital sändningsteknik kundeattom

innebära skyldighet delta i sådan teknisk samverkan medattanses en
andra tillståndshavare nödvändig för tekniken skulleattsom var
fungera. bordeDet emellertid uttryckligen framgå lagen villkoretattav

viss sändningsteknik får förenas med krav samverkan med andraom
tillståndshavare i tekniska frågor. I sändningsvillkoret skall sedan

med vilkanärmare andra tillståndshavare samverkan skall skeanges
och i vilka tekniska frågor.

I propositionen uttalas sänds i digital ljudradioatt utprogram som
multiplexeras i princip digitalt utsända TV-program.sättsamma som
Motsvarande villkor kommer därför kunna tillämpas digitalpå ljud-att
radio s. 68.

propositionenI frågan skyldighet föräven innehavaretogs upp om
kabelnät distribuera marksända TV-program i anslutna fastig-attav

heter. Skyldigheten föreslogs under vissa förutsättningar omfatta högst
från de tillståndshavare verksamhet finansierastre program vars genom

TV-avgiftsmedel högst från andra tillståndshavare.samt ett program
Regeringen föreslår vidaresändningsskyldigheten förutom ljud ochatt
bild bör omfattaäven sådan tilläggsinformation har direktsom
anknytning till programmen

2 Prop. 1997/98:l84 66s.
3 Prop. 1997/982184 64.S.
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utblickinternationell4 En

lokalradiobeträffandelagstiftningländersredovisas någrakapitlet1
angelägetdetUtredningen ansågfall, attförekommande DAB.och i

grannländernordiskai våralokalradionvillkorunder vilkaundersöka
erfaren-längremedandra länderförhållanden i någraverkar, ävenmen

vid Stor-delenhar i denValetlokalradio.kommersiellhet stannatav
FrankrikeStorbritannien och är ävenFrankrike.Irland ochbritannien,

i rela-där pågårutsändningardigitalasynpunktendenintressant attur
omfattning.tivt stor

Storbritannienl

iradiosändningar Stor-kommersiellalokalainleddesRedan 1973
tilluppgårsändningsområdetillståndAntaletbritannien. numeraper

sändningarkommersiellanationellaMöjligheten tillåtminstone två.
regio-200nationellafinnsnärvarandeöppnades 1993. För samttre ca

FM-bandet ochbådeskerSändningamastationer. överlokalanala och
AM-bandet.skersändningarnanationellade överAM-bandet; två av

kompletteradBroadcasting 1990,ActVerksamheten regleras genom
sändningarreglerar1996. ävenBroadcasting DenAct senaregenom

utsändningsteknik.digitalmed
tillsyns-sändningstillstånd och verkarbeviljarAuthorityRadio som
fem år.periodpåregeringenledamötermyndighet. Dess utses omenav

lyss-50 %omkringsedan 1994radion harkommersiellaDen av
miljonertill 358uppgick 1997radioreklamiInvesteringarnanarna.

reklammarknadenz.totaladen%pund vilket 5motsvarar avca
nationella,lokalautsändningsteknik,analogLicenser somavsersom

till-periodi ytterligareförlängaskanutfärdas för åtta år. De omen

Oktober 1998.reklammarknader,Internationella1RM:s rapport
2 Radio’s future,commercialUKn/e/r/a Report s.on

4 19-0209Lokalradion
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ståndshavama har påbörjat eller kommer påbörja digitala sändatt
ningar’.

Regler ägandeom

Myndigheter, kommuner, politiska partier, public service-företag,
reklambyråer, religiösa samfund, samfund till delen finan-störresom
sieras offentliga medel kan inte få tillstånd till radiosändningar.av
Vissa dessa diskvalificerade kategorier får heller inteav äga änmer
fem programföretag.procent Fysiskaett bosatta utanförav personer
EU, juridiska med huvudkontor utanför EU eller bolagpersoner som
kontrolleras sådan kan inte erhålla licens för analogaav en person
sändningar väl digitala sändningar.men

För undvika ägandet koncentrerasatt i alltföratt hög grad har ett
med poängsättning införts.system Licensema indelade i olika kate-är

gorier med olika antal beroendepoäng på antalet bosatta i sänd-vuxna
ningsområdet. En tillståndshavare får inte ha 15 % detän totalamer av
poängantalet. En nationell licens 25 de lokalapoäng, FM-licensemager

15, 3 eller l Kategori omfattarpoäng. A områdenger med änmer
4,5 miljoner invånare, områden tillhör kategori harD befolk-som en
ningssiffra understiger 400 000 invånare. Licenser gäller försom som
AM-nätet reduceras med tredjedel.en

För de lokala analoga licenserna finns restriktioneräven beträffande
innehav licenser delvis täcker upptagningsområde.av som samma

Ingen tillståndshavare kan ha tillstånd förän nationella kom-ettmer
mersiella sändningar med analog utsändningsteknik.

finnsDet omfattande reglering for hindra mediekoncentrationen att
korsägande för innehavare radiotillstånd, TV-tillståndgenom ochav

tidningsföretag. Innehavare nationellt respektive regionalt TV-tilI-av
stånd kan inte ha nationellt, respektivet.ex. lokalradiotillstånd i samma
område. Tidningsgmpper har 20% denän nationellasom mer av
tidningsupplagan får inte 20äga % nationellän radiolicensmer av en
och vice Samma förhållande gäller dotterbolag där ägarandelenversa.
inte understiger 20 %.

Tidningsföretagens möjlighet ha sändningstillstånd i områdenatt där
de tidningar begränsadut efterär deras andelger upplagan iav
området. Företag har 50 % tidningsupplaganän isom mer ettav om-
råde får inneha licens för lokal radio i området under förutsättningen

det finns ytterligareatt licenser i område. Lokala tidningarsamma som

3 1990 års Broadcasting Act, 103 A 104 A ändrade i 1996 årssamt Act,sec. sec.
92 och 94.
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fårsändningsområdetaktuellamarknaden i dethar mellan 20-50 % av
område.täckeroch FM,licenser, AMha högst tvâ sammasomenen

får hamarknaden%mindre 20tidningen harlokalaDen än avsom
våg-alla pådock intei område,lokala licenserhögst etttre samma

längd.
skallföljande Enkontrolldefinieraslagen sätt.I ansesperson

sig, medförväntarimligtockså detföretagha kontroll är attöver ett om
indirekt, kanellerdirektdenne,omständigheter,hänsyn till samtliga att

verksamhet.Företagetsstyra

Urval m. m.

programföretaget kravendetanaloga licensernagäller dedet ärNär
multi-framföralltdetlicensernade digitaladet gällerriktas ärnärmot,

förKriteriernasina kravmyndigheten riktarplexoperatören emot.som
digi-för degällerdärför från deskiljer sigde analoga licenserna som

tala.
tillståndshavarepresumtivakriteriet for alla ärgrundläggandeDet

be-proper.fit and Trotsrespektabelsökanden attäratt personen
definierats.det aldriglagstiftning hariexisterar ävengreppet annan

framtida åtagan-till dessi relationfinansiella ställtStationens resurser
den beaktas.

detmångfald.präglas Närutbudetskall medföraUrvalet att av
utsändningsteknikanalogmednationella licensernagäller de pro-var

såtillvidaannonseradesdessafastslaget redan dågraminnehållet attut,
andra licensenmusik denomfattarden första licensen än pop,annan

tal-omfattarlicensenden tredjemusik ochomfattar alla fonner av
program.

isökandendäremotdetde lokala licensernagällerdet ärNär som en
sändningarnavadlicensansökanfogad tillprogramförklaring anger

frånskiljer sigtänktavilket detoch påskall omfatta sätt programmen
bedömningdärefterMyndighetensändningar i området.övriga gör en

medföra ökadkommersändningarnade föreslagnahuruvida attav
området.aktuellamångfald i det

i detstöds invånarnaansökningenvisaharSökanden även attatt av
sändningsområdet.aktuella

innehållSändningarnas

isökanden lämnatprogramförklaringdensändningarna styrs av
planeradedesökandendefinierarlicensansökan. dennasamband med I
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sändningarna och på vilket dessa sändningar skiljersätt sig från de
sändningar redan pågår i området. definitionDenna ligger sedansom
till grund för stationens promise of performance programförklaring

myndigheten formulerar i samarbete med stationen. Ensom program-
förklaring kan exempelvis innehålla vilken musik skallsorts som
spelas, andel nyheter eller andel lokalt producerade iuttrycktprogram

Programförklaringen och därmed innehållet i sänd-procentsatser.
ningarna kan ändras efter tillstånd Radio Authority. förutsättningEnav
för Radio Authority skall tillåta ändringaratt programförklaringav en

de Föreslagnaär ändringarna inte påtagligt förändrar sändningensatt
karaktär eller valfriheten eller utbudet i området begränsasatt

Ändringar innebär de angivna inte påverkasatt procentsatsemasom
kräver inte tillstånd.

En tillståndshavare kan fritt samsända med andra stationer under
förutsättning detta inte strider programforklaringen.att mot

Programförklaringen följer licensen, överlåts licensen således denär
innehavaren bundet programförklaringen.nye av

Reklam

Lagen innehåller inga bestämmelser sändningstid för reklam.om

Överlåtelse

Efter tillstånd myndigheten kan licens överlåtas.av en
l de fall tillståndet övergår till i samband med överlåtelseägareny
företag krävs endast myndigheten underrättas överlåtelsen.attav om

vgifterA

Samtliga stationer, både nationella och lokala, betalar avgift till Radio
Authority sammanlagt 3,5 miljoner pund årligen. Avgiften,ca som

mindre l % stationernas omsättning,motsvarar än skall enbart täckaav
myndighetens kostnader och baseras antalet potentiella lyssnare i
respektive stations sändningsområde. Den genomsnittliga avgiften för

lokal FM-station uppgår till 5 000 pund årligen, i London 70 000en ca
pund. Systemet innebär avgiften för varje station sjunker fleratt
licenser utfärdas.som

4 1990 års Broadcasting Act, 106.sec.
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bud-denfastslogs vidtillståndennationellaAvgiften for de tre
föravgiftenårligautfärdandet licenserna. Denföregickgivning avsom

Några årpund.till 670 000fastställdes år 1991tillståndetdet första
miljonertillståndet till 1,8det andraavgiften förfastställdessenare

pundmiljoneravgiftentillståndet blev 3,8tredjefor detpund årligen,
avgift 4 %stationerna omsätt-erläggerårligen. Därutöver avomen

ningen till staten.

Statligt stöd

stöd utgår inte.Något statligt

Tillsyn, sanktioner m.m.

möjlighetharMyndighetentillsynsmyndighet.AuthorityRadio attär
till-förkorta ellerregler,bryterprogramforetagbötfälla motett som

forlicensergällerlicenser.återkalla Dettafälligt eller helt även att
återkallat någonmyndigheten aldrigharHittillsdriva multiplexrar.

förkortats,licenserdäremot harslutligt,tillfälligt ellerlicens, varken
konkurs.stått införlicenshavaresamband medbl.a. i att

licensenägarbild kanlicensinnehavarensförändringar iSker en
återkallas.

grunder.formellaöverklagas påbeslut kanMydighetens

DAB4.1.1

sändningarnationellasänder BBCjanuari 1999 övernärvarandeFör
60 %Sändningama nårprogramtjänster.frekvensblock med 5-12ett ca

sänder BBCljudradioprogrambefolkningen5. traditionellaFörutomav
oberoendeochanknytning tillmedtilläggstjänsteräven programmen

datatjänster.
kommersielltnationelltförLicensering multiplexoperatör ettav

1998.gick i oktoberAnsökningstidenfrekvensblock under arbete. utär
förAnsökningsforfarandeinledas under 1999.beräknasSändningama

Birmingham,bl.a.multiplexrarkommersiellaför lokalalicens över
skalllicensernaberäknatinletts.och London har DetManchester är att

augusti 1999.juni, juli respektiveutfärdas i
harnationella stationernanuvarandeDe utrymmegaranteratstre

förutsättning deundermultiplexen sän-kommersielladen nationella att

5 services 1998.broadcastWorld DAB,
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der 80 % de analoga sändningarna digitalt. dessaAv 80 skall hälf-%av
sändas samtidigt med de analogaten BBC har garanteratsprogrammen.

på de lokala multiplexerna for sina lokalautrymme sändningar.
90 % i varje frekvensblock harutrymmet förav reserverats pro-

gramverksamhet inklusive tilläggstjänster har omedelbart sambandsom
med de radioprogram sänts Ansvarige ministern Secretary ofsom

har lagfaststate ändrarätt att procentsatsen.
Till skillnad från situationen TV-sidan finns för närvarande inga

planer upphöra med analoga radiosändningar.att
Licenserna for multiplexoperatörsskapet kommer omfatta 12 år,att

med option förlängningpå i ytterligare 12 år. Licenser utfärdatsen som
för sända med digital utsändningsteknikatt respektive tilläggs-program
tjänster i digital radio däremot inte tidsbegränsade.är

Regler ägandeom m. m.

Nationella tidningsgrupper kan, upplagans storlek, inneha licensoavsett
multiplexoperatör eller for sända med digital utsänd-attsom program

ningsteknik, lokala nationella, digitala tilläggstjänster.ävensomsom
Antalet licenser dock begränsade till licensär för nationell multiplexen
eller licens for nationella digitala utsändningar.en

finnsDet inga numeriska begränsningar beträffande antalet licenser
för lokala multiplexer eller lokala digitala programsändningar. Däremot
finns vissa begränsningar då det gäller sända från ochatt en samma
multiplex, beroende bl.a. på antalet multiplexer i området. Lokala sänd-
ningar med digital utsändningsteknik omfattas emellertid poäng-av

vilket de nationella sändningarna försystemet, närvarande inte gör.
finnsDet inget hinder tillståndshavare har licenser förmot att en en

nationell multiplex och flera lokala multiplexer, möjligheten att vara
delägare i andra bolag innehar liknande licenser däremot be-ärsom
gränsad.

Det finns begränsningar föräven sända lokala radio-rätten att
med analog eller digital utsändningsteknik, i ellerprogram, samma

angränsande områden.

" Broadcasting Act 1996 chap. h.55 54sec.
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Urval m.m.

ochprogramföretagmultiplexoperatörenlicenserarRadio Authority
utsändningsteknik. Förmed digitaltilläggstjänstersänder attdem som

till-sådanatillhandahållareellerprogramföretagerhålla licens avsom
proper.and Kravensökanden fitendastläggstjänster krävs äratt

multiplexoperatören.riktas i ställetmångfald motm.m.
i ansökanbeaktas demultiplexemanationelladegällerdetNär

sändningamasvarierat utbuduppgifternalämnade program,avom
stimulera lyssnarnaförkommerde initiativtäckning och tas attattsom

tekniken.digitaladenväljaatt
skermultiplexoperatöremalokala sättdeUrvalet ett somav

kriterierFöljandelokalradio.förgäller licenserdetliknar urvalet när
gäller.

digitalmedprogramtjänsterandrarelation tillställd iMångfalden
Jämförelsen skerområdet.tillgängliga iutsändningsteknik

utsändningama.nationellatill deförhållandeframförallt i
multiplexen.utbudet i denmångfald iGraden egnaav

sändningsområdet.aktuellasmak i detintresse ochInvånarnas
täckningsgrad.Sändningarnas

innehållSändningarnas

visstsig sändaåtarmultiplexoperatörenEftersom det attär pro-som
promise ofmedperformanceofpromisehar ersatts pro-gram

myndig-åläggertillhandahållande. Lagenvision, förklaringdvs omen
för-underbegärsökanden såi löftetheten tillåta ändringatt om

inskränkningoacceptabelmedför någonintedet ut-utsättning avatt
budet7.

multiplexoperatörsregleramöjlighetsaknarMyndigheten att en
underkontraktering.programbolagseller

Avgifter

betalaåläggasmultiplex kanför drivalicenserhållerDen attatt ensom
nyligenAvgiften för denAuthority.Radiobeslutasavgift avsomen

pund år.tilluppgår 10 000multiplexennationellautlysta per
multiplexennationellaför denlicensenAnsökningsavgiften för

pund.uppgick till 50 000

7 6.Broadcasting chap. 55 54Act 1996 sec.
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4.2 Irland

De kommersiella sändningarna inleddes 1989. Landet har riks-en
täckande och 22 lokala stationer. Sändningsverksamheten regleras av
Radio and Television Act 1988 Broadcasting Act 1990. Inde-samt
pendent Radio and Television Commission IRTC tillsynsmyndig-är
het och beviljar sändningstillstånd.även

l varje sändningsområde har utfärdats tillstånd for lokal kom-ett
mersiell radio. Undantaget Dublin med sammanlagtär fyra licenser,

två licenser har speciell inriktning vilka inte tillåts lika kom-varav vara
mersiellt inriktade de övriga.som

Bireann,Landets public service-företag för radio, Radio Teilifis
RTE, RTEhar regionala sändningar i endast område. har tillståndett

sända reklam i deatt egna programmen.
Flertalet stationema går med vinst, några dessa genereradeav av

vinst från första början. En orsak härtill kan ha varit många deatt av
företag erhöll lokala tillstånd dessförinnan hade bedrivit pirat-som
sändningar i området och således förtrogna med den lokala mark-var
naden.

De totala reklaminvesteringama uppgick 1997 till miljoner29ca
irländska pund, knapp fördubbling med år 19893.en

Licenserna löper i sju år, med option för ytterligare sju år. Denen
nationella licensen utfärdades 1997 och löper i tio år, till för-rättutan
längning.

lRTC:s beslut inte motiverade. Beslutenär möjligaär överklagaatt
på formella grunder.

Regler ägandeom

finnsDet inget legalt hinder tillståndshavare har fleramot att en
licenser. IRTC ålagt beaktaär inte någon sökandeatt erhålleratt ett
olämpligt antal tillstånd eller olämpligt koncentrat kontrollett ellerav
intresse medier huvudöver i det ifrågavarande sändnings-tagetav
0mrådet°. Som följd härav har IRTC utarbetat riktlinjer innebären som

ingen får eller jämteatt närstående i huvudsakperson ägaensam mer
40 % licensän eller sammanlagt 27 % medierna i område.av en ettav

En kan således inte inneha eller kontrollera tillstånd.person ettensam
IRTC har utarbetat regleräven gäller ägarinflytande eller ägar-som

intresse i andra medier i angränsande områden.

8 IRM:s Internationella reklammarknader,rapport, Oktober 1998.
9 Broadcasting Act 1990 Part lll Art 6 g-h.
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Urval m.m.

iutbudetefterkoncessioner ettbeviljandet sträva attvidskallIRTC av
tillgodoses.kanintressenminoritetersochvarieratblirområde att

ochformatkvalitet,sändningar,iriskaOmfattningen programmensav
tillrelateraromfattningvilkenisändningsområde samt somprogram

ibeaktasdärförskallsändas samtkulturenirländskaden attavses
förmöjligheterskapakommersökandenomfattningvilken att nya

underhållning. Somochmusik, dramabeträffandetalangerirländska
utvisandeprogramförklaringsökandensliggerbedömningengrund för

attutbudetbredden iochkvaliteten samt typ avsesprogram somav
sändas.

kompetens,ochÄven expertistilltillgångochkaraktärsökandes
ansökanutsträckning stämmeri vilkenfinansielladennes samtresurser

sök-liksombeaktasskallprinciperekonomiskamed godaöverens
bl.a.beslutat vägaägandeförhållande. harIRTC attävenandens

fackligt arbete.tillinställningochpersonalpolitiksökandens
styrelse,företagetsomfattarkaraktärsökandesBestämmelsen om

kooperativ".frågadetmedlemmareller äraktieägare omom
sökandenavarvidhearingIRTChållerurvalsförfarandetUnder en

sänd-iinnehålletplaneradedeförredogöramöjlighet närmareattges
tillfälleområdetilyssnarnapresumtivabl.a. deHearingenningarna. ger

och lämnaställa frågorprograminnehållet,försmak påfå upp-att
karaktär.sökandenaslysningar om

innehållSändn in garnas

ochnyheterlokalaskall 20 %sändningarnalokalade programAv avse
mellansändasskalltimmardessafrågor. Tvåaktuella avom

programför-denbundnastationemaoch 17.00. Därutöver är7.00 av
förlängningenelleransökanmed ettsambandilämnatsklaring avsom

tillämpning.restriktivharändringar,tillåtakantillstånd. IRTC enmen
angivits iprogramförklaringdenbundensökandeVarje är somav

DåIRTC.tillståndkrävsprogramförklaringenändraansökan. För avatt
för-efterIRTC,harsvårigheterekonomiskaharprogramföretag mött

då hakanIRTCprograminnehåll.ändratkunnathandlingar, accepterat
timepeakunderkommersiellabli merprogramföretagentillåtit att
övrigunderkommersiellamindreblivitdeförutsättningenunder att

tid.

b.6° III Art1990 PartBroadcasting Act
a.6III, Art." 1988,Television ActRadio and part
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IRTC har tillåtit olika programföretag samarbetaratt i nätverk när
det gäller under tid då radiolyssnandet generelltprogrammen ärsett
lågt.

Reklam

Reklam tillåten i publicär service radio, kommersiell lokal och natio-
nell radio närradio. Tiden maximerad tillsamt är 10, respektive
6minuter timme. Radioreklamens andel den totala reklam-per av
marknaden uppgår till mellan 9 och 10 %, hög siffra internationellten
sett.

Överlåtelse

Överlåtelse kräver liksom alla förändringar i ägandet godkännande av
IRTC. Inget programföretagen börsnoterat, vilketär for övrigt ocksåav
skulle kräva godkännande IRTC.ett av

I det kontrakt sluts mellan IRTC och programföretaget skallsom
programföretagets styrelseledamöterägare, andra på grundsamt som

avtal inflytandeäger i företaget jämte deras intresseav ianges mass-
media radio, tidning, reklambyrå,tv, etc..

Avgifter

Företagen betalar licensavgift uppgår till 3 % omsättningen.en som av
Avgiften erläggs till IRTC verksamhet därigenom finansieras.vars

Statligt stöd

Något statligt stöd utgår inte. Däremot använde IRTC 50 000 irländska
pund sina intäkter under 1997 till nyskapande förav attav program

initiativ till bl.a. radioteater, konst, dokumentäragynna ochprogram
det iriska språket. Stödet utgick med högst 5 000 irländska pund per
station och riktades till både kommersiell och icke-kommersiell radio.
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sanktionerTillsyn, m.m.

allvarligareVidutfärdas.kontrakten kan böterellerVid brott lagenmot
IRTCtillfälligt ellerdrassändningstillståndbrott kan permanent.

kontraktsbrott.upprepadetillstånd grunddrog under 1996 ett av

DAB4.2.1

har IRTCbrist frekvensutrymmeråder någoninteEftersom det
huroklartfor närvarandeattityd till Detavvaktande DAB.intagit ären

RTE har emel-utformas.kommerbeträffande DABlagstiftningen att
ibrittiska multiplexendenutnyttja delforlertid uttalat intresse att av

Nordirland.digitaltBelfast for sända överatt

Frankrike4.3

SamtligaFrankrike.iradiosändningar inleddes 1982Kommersiella
huvudsakireglerasVerksamhetensker i FM-bandet.sändningar av

för kom-angående frihetseptember 1986från den 30lagen 86-1067
libertérelative åseptembre 1986du 30Loi 86-1067munikation. no

communication.de
sändningstillståndbeviljarlaudiovisuel CSAsupérieur deConseil

hjälpurvalet har CSAVidtillsynsmyndighet.dessutomoch verkar som
roll.rådgivandeharkommittéer CTRradiotekniska16 ensomav

förlängsår. Tillståndetfemfor högstutfärdastillstånd kanEtt
förutsättningunderfem årytterligarei omgångarautomatiskt två attom

tillstånds-frekvensanvändning,ändradbeslut inte fattats omom
vid allvarligare brottifrågasättas,ekonomiska situation kanhavarens

hotas.pluralismeller kraveteller villkorenlagenmot om
såvälmotiverade. överklagas påBesluten kanbeslutCSA:s är

D’Etat°.Conseilformella grunder tillmateriella som
till 565 000under 1997 3radio uppgickReklaminvesteringama i

franc.

5 Article 42-6.
6 Article 42-8.
‘7 reklammarknader Oktober 1998.InternationellalRM:s rapport,
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Kategorier

För säkerställa utbudet i varjeatt region präglas mångfaldatt ochav
jämvikt i radiolandskapet den kommersiellaär radion indelad i fem
olika kategorier, A-E. Kategori A vår närradio, ochB Cmotsvaras av
lokal kommersiell radio medan ochD E nationell kommersiellär radio.
Sändningar för stationer tillhör kategori B eller fårC omfattasom en
population högst 6 miljoner invånare.om

För närvarande finns 20 bedriver nationellaoperatörer sänd-ca som
ningar, 410 sänder lokalt elleroperatörer regionalt med centraltca pro-
ducerat material, 250 stationer sänder enbart lokalt produceratca
material och 600 stationer sänder närradio.ca

Ägande

Lagen tillåter inte med utländskt medborgarskap inneha,personer att
direkt eller indirekt, 20 % kapitalet ellerän irösternamer ettav
tillståndsföretag. Detsamma gäller företag till hälften,änsom mer
direkt eller indirekt, utländska medborgareägs eller föreningar ochav
andra sammanslutningar ledning består utländska medborgare.vars av

En och tillståndshavare får inte ha licenser för områdensamma som
överskrider 150 miljoner invånare.sammantaget

Bestämmelserna korsägande komplicerade.är De omfattarom
radio, markbunden TV, satellit- och kabel-TV och de inbegriperpress,

både regional och nationell nivå.
På nationell nivå kan ingen få tillstånd för kombinera tvåatt änmer
följande fyraav alternativ:

ellerEtt flera tillstånd för markbunda TV-sändningar0 nårsom
miljoner4 invånare.änmer

tillståndEtt för radiosändningar sammanlagt når0 änsom mer
30 miljoner invånare.

Ett eller flera tillstånd bedriva radio- och TV-sändningar i0 att
kabelnät når fler 6 miljoner invånare.änsom

Utgivning eller kontroll eller flera dagstidningaröver har0 en som
20 % den nationellaän dagspressupplagan.mer av

3 Article 40.
9 Article 4
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nivålokalochregionalförbestämmelserfinns detliknandePå sätt
följandetvåfortillstånd änfågårintedetinnebär avatt merattsom

område.alternativ ifyra ett

TV-sändningar.regionalaellernationellaMarkbundna0
totaladet10 %nårsammanlagt änRadioprogram avmersom0

radiotjänster.förantalet lyssnare sortssamma
aktuellai detspridsdagstidningarfleraellerAtt somut enge0

området.
storlek.publikenskabelnätfleraellerisända oavsettAtt ett0

Urval m.m.

for deintressetill lyssnamashänsynmedsker programFördelningen
åliggandemyndighetens attbeaktandemedsändasökanden att avavser

förochåsikter operatörer attbeträffandepluralismråderdettill attse
strideragerandeochställningdominerandemissbrukundvika somav

tidigaresökandesbeaktandekonkurrensen. ävenIfria tasdenmot
dennesochfinansieringsökandenskommunikation,erfarenhet av

mediaföretag.andraägarandel iindirektaellerdirekta

innehållSändningarnas

klassiskellernärradiosänderdetillståndshavare,Samtliga utom som
sändaden%40ålagdatillståndenivillkor attmusik, avär genom

Sändningamanyproducerad.hälftenfransk,skallmusiken varavvara
harregleringenCSA22.00.och05.00 attmellanskeskall menar

utvecklats.ochhar fömyatsskivindustrinfranskadenbidragit till att
produ-lokaltsändaålagdakategori Bförlicens är attInnehavare av

22.00. 1och05.00klmellandag,timmarfyramaterial minst percerat
kanuppfyllas. Detskallåläggandethurangivettillståndrespektive är

tilldragelserlokalainformationrörandesändningarfråga omomvara
karaktärlokalharkompositionendärmusikutsändningar aveller en

föråliggandeinnebärakanpersonal. Det ettanställd ävenlokalt
tillåtetintedialekt. Detvisspå ärsändatillståndshavaren att program

nationellasändalicenskategori Binnehavareför att program.aven
lokalasändaÄven ålagdakategori C är attinnehavare programav

Övriga tidertimmar.endastdock22.00,och06.00 tremellandagligen

2°Article 29.
du CSA,étudeslesFRANCE,audiovisuelles3 regulationRéglementation et en

48.Juin 1998, s.
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kan innehavaren samsända med kategori D, dvs nationella temasänd-
ningar.

Kategori D och E omfattar kommersiella nationella sändningar.
Kategori D tematiska sändningar där avbrott for lokala inslagavser i de
olika sändningsområdena inte tillåtna.är Kategori E omfattar sänd-
ningar allmäntär inriktade och innehållersom många olikamer typer

En timme dagen får avbrottav forprogram. lokal informa-görasom
tion.

Det tillåtet förär programforetagen samarbeta det gälleratt när pro-
under förutsättning programforetagengrammen följeratt åliggandena

lokalt producerade och de kontraktom träffats med CSA.program som

Reklam

Sändningama får innehålla högst minuter reklam timme.sex per
Lokal reklam förbehållenär de lokala sändningarna, kategori A, B

och C. Ett tillstånd för kategori C sända lokalrätt reklam underattger
högst 25 % sändningstiden för lokala på minst timmar.av treprogram
Med lokal reklam reklam där lokal adress eller lokalavses en annan
identifikation direkt eller indirekt.ges,

Det inte tillåtetär sända politisk reklam.att

Överlåtelse

CSA kan tillåta överlåtelse Överlåtelselicens för kommersiell radio.av
andel minst 20%motsvararav röstetalet ellersom kapitalet iav ett

företag har licens skall meddelas CSA.som

Avgift

Det utgår inga avgifter för radiotillstånden i Frankrike. Däremot betalar
innehavama nationella tillstånd särskild skatt påav etten procentpar
för täcka närradions kostnader.att

22Dekret 94-972 den 9 november 1994.nr av
23Article 14.
2 Article 38.
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Statligt stöd

sändningarna. Däre-kommersielladeinte förstöd utgårNågot statligt
i formbidragA-licenskategoriinnehavarnafår uttasett avmot somav

kommersiella bolagen.skatt på de

sanktionerTillsyn, m. m.

uppgifttillsändningstillstånd har CSAbevilja även attFörutom att
nio ledamöter,bestårMyndighetentillsynsmyndighet. treverka avsom

dess ord-presidentFrankrikes ävenledamöter utserutses somav
presidentNationale och Senatensför AssembléePresidentenförande.

ledamöter.vardera treutser
rådetskontinuitet isäkerställaför år. FörLedamöterna attutses sex

år.ledamöterarbete vartannattreutses
iuppdragetsysselsättningtillåts inte ha någon utöverLedamöterna

förläggar-tidningar,biografverksamhet,ägarintresse ihellerCSA, inte
telekommunikation.verksamhet eller

begärahar CSAtillståndshavamakontrollera rättkunna attFör att
bolagen.upplysningar om

derespekteratillståndshavareanmodaoffentligenkanCSA atten
ålägger denne.förpliktelser lagensom

tillståndetvillkor iellerlagenbrytertillståndshavareDen motsom
till år,medtillståndet förkortasböter,riskerar få erlägga ettattatt upp

helt.återkallaseller detmånadi minstsuspenderastillståndet attatt en
årsintäktema. Upprepastill %får högst uppgå 3Bötesstraffet av

årsintäktema.höjas till %kan böterna 5överträdelsen av

DAB4.3.1

september 1997. Förinleddes iexperimentsändningar när-Digitala
multi-sändningardigitalapågårseptember 1998 övervarande tre
i ParismultiplexemaTvåsändare.vardera medParis,plexer i tre av

tredjeDet nätetstatligt ägda TDFdet näten.drivs även ägersomav
kommersiella statio-NRJ. Debolagdrivs Societec, ägsett avsomav

i Paris.multiplexematvåsänder över avnerna
påbörjas i Lyon,sändningarytterligarekommerhöstenUnder att

dessutomkommerbörjan 1999Toulouse och IMarseille, Nantes. av

25Article 4.
26Article
27Article 42-2.
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sändningar inledas i Rhone.att Under 1999 planeras ytterligare sänd-
ningar i Lille, Bordeaux, Strasbourg, Nice och Grenoble. Sammanlagt
beräknas under 1999 omkring 25 miljoner invånare kunna lyssna
digitala utsändningar. Alla sändningar sker i det s.k. L-bandet. Efter-
frågan har hitintills överstigit tillgången utrymme.

Sändningama regleras den nämnda lagen från dengenom ovan
30 september 1986 kompletterad Loi 96-299 dugenom no
10 avril1996 relative expérimentations dans domaine des tech-aux
nologies services de Vinformation.et l den lagen deattsenare anges
projekt lagen syftar säkerställa skall allmäntsom intresse medvara av
hänsyn till gradentaget nytänkande, deras ekonomiska och tekniskaav
relevans, deras inverkan utvecklingen den franska och europeiskaav
infrastrukturen och tjänster på telekommunikationens område, deras
möjliga inverkan på samhällsstrukturen och människors livsstil samt
med hänsyn till i hurtagen utsträckning användarnastor delaktigagörs
i utarbetandet och igångsättandet dessa projekt.av

CSA utfärdar licens till multiplexen.operatören Valet operatörav av
sker enligt de redovisade kriterierna för programföretagovan som
använder analog utsändningsteknik. Kraven på mångfald riktasm.m.
således multiplexoperatören.mot sinI ansökan har denne deatt ange
format programföretagen sända och vilka sidotjänster,attavser pro-
gramanknutna och andra, kommer ingå i utbudet. Program-attsom
innehållet regleras i huvudsak för utsändningarsätt medsamma
analog digital sändningsteknik.som

deI fall programföretagen har licens för utsändningar med analog
teknik kompletteras licensen endast beträffande de tilläggstjänster före-

sända.taget Den licensatt CSA utfärdar tillavser operatörensom anger
preciserat vilket programformat kommer sändas detattsom samt ut-

finns tillgängligt för tilläggstjänsterrymme medsom anknytning till
och sidotjänster anknytning tillprogrammen utan programmen.

Det finns för närvarande inga uttalade planer upphöra medatt
analoga radiosändningar.

4.4 Finland

Kommersiella radiosändningar inleddes i Finland 1985, antalet
lokalradiostationer uppgår till 58. Därutöver har s.k. specialradiokon-
cession beviljats för kanal sänder ungdomsmusik i vissaen som större
städer kanal sänder klassisksamt musik.en som

28W0rldDAB Broadcast services 1998, 1998-12-03, bilaga
2°Loi 96-299 du 10 avril 1996, Article ler.no
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radio-Under inledde den första landsomfattande kommersiella1997
stationen Radio sin verksamhet.Nova

Verksamheten tidigare Teknisk radiolag frånreglerades 1927.av
januari lagen televisions- och radio-Den 1 1999 lagenersattes av om

verksamhet. i regeringens proposition till RiksdagenLagen behandlas
med forslag televisions- radioverksamhettill lagstiftning och RPom

Trafikministeriet34/1998 rd. Tillsynen verksamhetenöver utövas av
och Teleforvaltningscentralen, tillstånd beviljas statsrådet.av

koncessionsavgifter finns lagen tele-Bestämmelser i statensom om
visions- och radiofond.

år.koncession for radioverksamhet kan beviljas för högst tioEn
Periodens efter avvägning mellan behovetlängd bestämdes en av
kunna bedömningar på lång sikt för tekniska investeringargöra samt
behovet grund den snabba teknikutvecklingen bevilja kon-attav av
cessioner for kortare tid.

Under i radio till1997 uppgick de totala reklaminvesteringarna
mil-181 miljoner finska mark. Motsvarande siffra for 1990 217var

joner mark. lokalradiostationerna mil-Av 20 % 5änomsatte ca mer
joner mark år under det ungefär hälften lokalradiostatio-1997 att av

hade omsättning låg mellan miljoner mark. Radio1-2nerna en som
Nova, den riksomfattande reklamradion, hade under sitt första verk-
samhetsår mark.omsättning miljoner13en om ca

Regler ägandeom m. m.

Några direkta regler begränsar ägandet finns inte. harDäremotsom
fördelningen fästa uppmärksamhetstatsrådet ålagts vid tillståndatt av

på masskommunikationen inte koncentreras sätt är ägnatatt ett som
yttrandefriheten.äventyraatt

Fysiska sammanslutningar eller stiftelser kan beviljaspersoner,
koncession uppenbar-under förutsättning sökanden solvent ochäratt
ligen har förmåga koncessionenregelbundet den verksamhetutövaatt

Vid bedömningen de skall verksam-ekonomiskaavser. av resurserna
hetens och omfattning beaktas.art

30 kap. lagen televisions-2 12 § och radioverksamhet.om
3 RP 34/1998 rd 48.s.
32 34/1998 rdRP 5.32.
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Urvalskriterier

finnsNumera kriterierna för urval lagfästa, tidigare tillämpades en
förnuftighetsprincip. Enligt lagen skall fördelningstatsrådet vid av
koncessioner efter främja yttrandefriheten ochsträva göraatt program-
utbudet mångsidigt. befintliga programutbudetDet skall beaktasmer
vid urvalet och den helhet uppkommer koncession harnärsom en
beviljats. Vid prövningen skall statsrådet frånutgå de allmänna linjerna
i programutbuden intrång i dennärmare görautan rätt utövarenatt som
har besluta innehållet i sitt programutbud.att om

Sändningarnas innehåll

Enligt propositionen skall koncessionsmyndigheten statsrådet kunna
meddela sådana bestämmelser innehållet i programverksamhetenom

behövs för säkerställa programutbud.mångsidigt skallDetatt ettsom
således möjligt ställa villkor enligt vilket programutbudetattvara
huvudsakligen skall bestå klassisk musik jfr. Classic Radio OY:sav
nuvarande koncession. bestämmelserNär meddelas innehållet iom
programutbudet åligger det koncessionsmyndigheten beakta deatt
ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

Koncessionsmyndigheten kan ställa villkor regionalaäven ut-om
sändningar.

Reklam

lagenI televisions- och radioverksamhet kap finns4 21-33om
regler reklam. Reklam skall i huvudsak sändas i block, innehållandeom
flera reklaminslag, och får inte överstiga 10 % den dagliga sänd-av
ningstiden. Reklamens sammanlagda längd får dock inte överstiga
24 minuter under två timmar efter varandra. säkerställaFör rek-att att
lamen kan särskiljas från det övriga programutbudet skall särskild bild
eller ljudsymbol anges.

lagenI har intagits etiska principer för reklam. finnsDärutöver
särskilda regler det gäller reklam för tobaksprodukter och alkohol-när
drycker reklam riktas minderåriga.samt motsom

33 kap.1 10 § lag televisions- och radioverksamhetom
3 kapI § lagen televisions-11 och radioverksamhet.om
35RP 34/1998 rd 33.S.
36 34/1998RP rd 33s.
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symbol skall tydligt i början eller slutetellerSponsorns namn anges
program.sponsradeav

Överlåtelse

för radioverksamhet får inte överföraskoncession har beviljatsEn som
i förhållande tillden faktiska bestämmanderättenpå någon Omannan.

överföringkoncessionshavaren förändras, skall detta betraktas som av
gälla.koncessionen upphörakoncessionen och att

får kännedom förändringkoncessionshavareEn genomsom om en
koncessionshavarens röstetal ellervilken aktieägares andelnågon av

1/5, 1/3, 1/2aktiekapital överskrider eller underskrider 1/10,uppnår,
skallkoncessionshavarens röstetal eller aktiekapital,och 2/3 av

till ministeriet. Motsvarande gäller denomedelbart anmäla detta som
röstetal.koncessionshavarens aktiekapital ellerminst 20 %äger av

Avgifter

koncessionavgifter finns i lagen tele-Bestämmelser statensomom
radiofond. innehar koncession skyldigvisions- och Den är attsom en

Avgiftenbetala televisions- och radiofond. grundas påavgift till statens
sådana inkomsterprogramföretagets omsättning och omfattar alla av

radiosändningar sänds medreklam och sponsring i anslutning till som
iandra inkomster sändningsverksamhetstöd koncessionen samt avav

koncessionen. ingår för-enlighet med TV-sändningarFör t.ex.
säljningsprogram. "

avgiftAvgiften progressiv. Skyldigheten betala uppkommerär att
till för den delomsättning mark och uppgår då 4 %först 20 %vid över

överskrider den nedre dvs miljoner20omsättningen gränsensomav
omsättning miljoner mark utgår avgift med 8 %.80 Denmark. På över

hade ingen lokal-uppbärs mark. Under 1997lägsta 50avgift ärsom
i närheten miljoner mark.radiostation omsättning kom 20som aven

riksomfattande reklamradion, hade under sitt förstaRadio denNova,
mark.omsättning miljonerverksamhetsår 13en om ca

koncessionsavgift tillämpas radioverksam-Bestämmelserna om
het först från med den januari åroch 1 2004.

37 televisions- radioverksamhet.kap 2l-30§§ lagen och1 om
33 radioverksamhet.kap. lagen televisions- och1 13 § om
39 kap. lagen televisions- och radioverksamhet.7 41 § om
°° kap. televisions- och radiofond.24 § Lagen5 statensom
4 Internationella reklammarknader, Oktober 1998.IRM:s rapport
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Koncessionsavgiftema används huvudsakligen för finansieraatt
verksamheten hos det finländska public service-företaget YLE.

Stall stödigt

Något statligt stöd utgår inte till kommersiell lokalradio.

Tillsyn, sanktioner m. m.

huvudsak1 Teleförvaltningscentralendet övervakar lagenär attsom
och de bestämmelser utfärdats följs.med stöd lagen Densom av
tillståndshavare bryter lagen eller bestämmelser utfärdademotsom
med stöd lagen kan tilldelas anmärkning uppmaningsamt attav en
avhjälpa fel eller försummelse. sådantEtt beslut kan förenas medett en
vite. harDärutöver statsrådet möjlighet återkalla koncessionatt en
eller bestämma verksamheten skall avbrytas helt eller delvis.att

Besvär beslut statsrådet och ministeriet skall anförasöver hosav
högsta förvaltningsdomstolen. Besvär beslut myndighetöver av en som

underställd statsrådet skall anföras hos länsrätten.är
koncessionEn kan återkallas den radiofrekvensäven om som

verksamheten förutsätter inte längre kan anvisas för verksamheten.

4.4.1 DAB

Sedan slutet bedriver1998 testsändningar, delsYLE i nationelltettav
block med 4-5 programkanaler, dels regionalt i södra Finland. Befolk-
ningstäckningen uppgår till ungefär 20 % december 1998.

Lagen televisions- och radioverksamhet statsrådet möjlighetom ger
ställa villkor sändningsteknik det kanalknippe användsatt samtom som

vid digitala sändningar och samarbete vid användningen, över-om
foringskapaciteten och användning överföringskapaciteten.annan av
Enligt förarbetena bör dock utgångspunkten de utövarattvara som
verksamheten sinsemellan avtalar samarbetet.om

42 kap.5 35 § lagen televisions- och radioverksamhet.om
4’ kap.6 36 § lagen televisions- och radioverksamhet.om
4" kap.6 lagen televisions-37 § och radioverksamhet.om
‘5 kap.2 lagen1l § televisions- och radioverksamhet.om
46 34/1998 rdRP 33.S.
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statsrådetradioverksamhet kandigitalbeviljas förkoncessionNär
avsedda förprogramutbudgälleransökningarbehandla sammasom

önskar.sökanden såhelhetkanalknippe omsom en
frekvens-tilldelatklartstår detförarbetenauttalanden iGenom att

skalltjänstertilläggstjänster. Dessaför s.k.utnyttjaskan ävenutrymme
radioverksamhetkoppling till denhuvudsakligen hadock nära som

högstangivitsförts haravser. diskussionerdekoncessionen I attsom
radio-denanvändas förbör kunna änkapaciteten20% annatav

koncessionentilldeladeverksamhet den avser.

4.5 Norge

finns föri Detinleddes 1987 Norge.radiosändningarKommersiella
lokala kom-och 313rikstäckandefebruari 1999närvarande en

lov1992 årsreglerasVerksamhetenradiostationer.mersiella omav
fördelasTillståndkringkasting.forskriftårskringkasting 1997samt om

verksamtillsynmedieforvaltning överutövarStatens ävensomav
år.femheten. Tillståndsperioden är

ökatradioreklaminvesteringama itotalahar deFrån 1988 till 1997
årMellanmiljoner kronor.tillkronor 822miljoner norskafrån 30ca

miljonertillmiljoner 160från 60investeringarnaökadeoch 19921991
Radio Hele Norgekanalenkommersiella P4kronor. inledde1993

sändningar.sinaASA

ägandeRegler m. m.om

kringkasting.forskriftfinns i kap 3 §ägande 7Bestämmelser omom
koncessionfåkoncessionshavaremöjligt förinteDet attär somen
i landet. Detlyssnarnapotentiella ärtredjedel detäcker än avenmer

ochlokalradio iförtillståndmöjligt hainte heller ettän ettatt mer
sändningsområde.samma

med endastområdensärskilda regler.gäller ltidningsföretagFör en
få kon-tidningsföretaglokalradio kankoncession förochtidning en

föreligger.särskilda skälendastcessionen om
medlov tilsynändratsägande har nyligenReglerna genom omom

främjaSyftet med lagenkringkasting. äri dagspresse attogerverv

47 34/1998 rd 33.RP S.
48 forskrift kringkasting.kap §7 l om
4° kringkasting.forskriftkap. §7 2 om
5° Oktober 1998.reklammarknader,InternationellaIRM:s rapport
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yttrandefriheten, de reella yttrandemöjligheterna och allsidigt medie-ett
utbud. lagenDen har karaktär fullmaktslag och inte detal-ettnya av
jerat regelverk. En myndighet, Eierskapstilsynet, skall ha tillsynenny

lagen och marknads- och ägarförhållandenaöver i dagspressen, radio
och TV. Myndigheten får möjlighet i varje enskilt fall ingripaatt mot
förvärv ägarandelar leder till ägarkoncentration i strid motav som
lagens syfte. Lagen omfattar varje form Övertagande beträffandeav
företag dagstidningar eller bedriver sändningsverksamhetutsom ger

företag har ägarinflytande företag.sådanasamt översom
ingripandeFör skall ske krävs förvärvarendels har eller fåratt att en

betydande ägarställning nationellt, regionalt eller lokalt, dels denatt
betydande ägarställningen strider lagens syfte. Några konkretamot
tröskelvärden för ingripande har inte angivits för radio. Förutsättning
för ingripande kan uppfyllt förvärvvid förvärvarenäven vara som ger

eller tillsammans med andra betydande ägarställningensam en
lokala eller regionala mediemarknader. Enligt riktlinjerna kommer
bedömningen här utgå från medieanvändamas möjlighet fåatt att

information från alternativa källor i det aktuellatypsamma av geo-
grafiska området.

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda förvärvet, påbjuda denatt
förvärvade andelen eller tillåta förvärvet under villkoravyttras ärsom
nödvändiga för motverka förbudet strider latt att mot

Föreskrifterna kringkasting lägger inte hinder i förvägen attom
ingripande enligt lagen förvärvgöra i och för sig liggerett mot ett som

inom för vad tillåtet enligt föreskrifterna.ärramarna som

Urval

Tillstånd sända lokalradio meddelas medieforvaltning,Statensatt av
dvs tillsynsmyndigheten. Fördelningen sker med beaktande ideav
ansökan lämnade uppgifterna sökandens ekonomiska förutsätt-om
ningar sköta driften tillståndet, sökandes ämneskvalifikationeratt av
och programplaner. Med ämneskvalifikationer den ämnes-avses
kunskap finns på stationen för kunna fullgöra kraven i till-attsom
ståndet och för kunna genomföra projekt i medöverensstämmelseatt
ansökan. framgårDet inte lagen sökandens programplaner skallattav
beaktas.

5 l § lov tilsyn med i dagspresse kringkasting.om erverv og
522-3 lov tilsyn med i dagspresse kringkasting.om erverv og
53 kap. forskrift7 5 § kringkasting.om
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innehållSändningarnas

materialskall bestå produceratsändningstidenMinst %75 egetavav
anknytning till kon-andra medproduceratmaterialeller är avsom

före-särskilda skälmedieforvaltning kancessionsområdet. Statens om
medsändningarfrån detta krav. Gemensammaligger undantagmedge

intilliggande områden.geografiskttillåtna iradiostationertill ärtreupp
innehållet i detsjälvalagstiftningensvenskalikhet med denI är

reglerat.materialet inteegenproducerade

Reklam

sänd-högst %sändningstiden och 20dagligadenHögst 15 % avav
radio skallreklam. Reklaminslag ifår beståningstiden timme avper

frånskilja inslagenljudsignal försärskildföregås och avslutas attav
programverksamhet.ordinarie

Är ochinledsdåskall detta programmetsponsratprogrammet anges
eller hyratill köpskall inteSponsradeavslutas. uppmuntra avprogram

får inte inne-tjänster ochprodukter ellereller tredje partssponsoms
produkter ellerhänvisningar till sådanasäljfrämjandehålla speciella

tjänster.

Överlåtelse

medieförefter tillstånd Statenskan överlåtaskoncessionEn av
tredjedelvaltning. överföringgäller ägar-Detsamma än avav mer en

tiondelöverföringVidandelen i koncession. ägar-än avenav meren
anmälningsplikt.koncessionshavarenandelen har en

sanktionerTillsyn, m. m.

ochkoncessionemaför tillsynenmedieforvaltningStatens attavsvarar
inteföljs. stationeroch sponsring Dereklambl.a. reglerna somom

varning ellersärskild avgift,drabbasföljer bestämmelserna kan attav
slutligt.ellerkoncessionen återkallas, temporärt

54 kringkasting.forskriftkap §7 7 om
55 kringkasting.forskriftkringkasting, 3 kap l §kap. § lov3 l omom
5° kringkasting.kap. lov3 4 § om
57 forskrift kringkasting.kap 13 §7 om
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Den särskilda avgiften beräknas efter antalet lyssnare då stationen
bröt bestämmelsen, dock lägst 500 norska kronor.mot Vid överträdelse

bestämmelserna reklam och sponsring kan programföretagenav om
förbjudas reklam.sändaatt

För koncession skall kunna återkallas,att eller slutligt,temporärten
krävs överträdelserna eller dessa haratt är att upprepats.grova

Den bryter lagens bestämmelser bl.a. reklam eller före-motsom om
skrift meddelad med stöd lagen kan straffas med böter eller fängelseav
i till månader.upp sex

Avgifter m. m.

Några avgifter utgår inte för sända.rätten att

Statligt stöd

Visst statligt stöd utgår. 1994 upprättades Audiovisuellproduksjons-en
fond. Av fondens tillgångar 60 miljoner norska kronor, ärca

25 % förreserverade lokalradioverksamhet. Medlen används främstca
till produktion och projektändamål.

4.5.1 DAB

disponerarNorge block för nationella sändningar och block förett ett
regionala sändningar i sju regioner. Sedan 1994 har det norska public
service-företaget NRK, RadioP4 Hele Norge ASA och Norkring
bedrivit försökssändningar med digital utsändningsteknik. Under 1999
planeras regionala sändningar inledas nationellt frekvensblock.över ett

sjättedelEn kapaciteten i frekvensblocket har förreserveratsav annan
kommersiell aktör RadioP4 Hele Norgeän ASA. Koncessionen har
nyligen lysts ansökningstiden gick den 4januari 1999. Sökandenaut, ut
har upplysts sändningarna kan finansieras med reklam ochattom att
det önskvärt sändningarna kanär bidra till öka mångfalden iatt detatt
samlade radioutbudet landet.i ansökanI skall den önskade över-
föringskapaciteten tillUpp 10 % överföringskapaciteten kananges. av
användas överföra andra tjänster de knutna tillatt än radio-ärsom
verksamheten.

Tillståndsperioden tilluppgår tio år.

5 kap10 4 § lov kringkasting.om
5°Privat riksdekkende Radio i DAB-nätet orientering till sökeme.-
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Fyra sändare i band täcker befolkningen.III 35 % Denca av
fortsatta utbyggnaden skall finansieras programbolagen.av

Någon särskild reglering har inte införts för sändningar med digital
utsändningsteknik. propositionen sändningar och dagspress1 om
Stortingsmelding 62 1996 behandlas emellertid digital utsänd-nr.
ningsteknik. Det det så kallade L-bandet kan bli aktuellt forattanges
lokalradioutsändningar och kommunikationsdepartementet har fått iatt
uppdrag säkra detta frekvensbandet till i VidareDAB Norge.att anges

frågan skall driva multiplexen bör fastställasatt om vem som som en
del sändningtillståndet. kan komma lag°°.Detta reglerasattav genom

4.6 Danmark

Kommersiella sändningar inleddes 1988. finns för närvarandeDet ca
kommersiella158 lokala stationer. Verksamheten regleras bekendt-av

gørelsen 69 januari30 1998 lokal radio- fjemsynsvirk-nr av om og
somhet Bekendtgørelse af februar af lov radio-138 19 1998samt nr om

fjernsynsvirksomhed.og
Lokala radio- fjemsynsnaevn tillsyn verksamheten.utövar överog

Varje nämnd har för tillsynen sändningsverksamheten iansvar av en
eller flera kommuner. fördelarNämnderna tillstånden.även

totalaDe reklaminvesteringarna i radio har ökat från miljoner83
danska kronor år 1990 till miljoner kronor 1997"‘.174

Regler ägandeom m. m.

Endast företag, föreningar eller liknande enbart bedriver radio-som
verksamhet kan erhålla tillstånd. kommersiellaAndra företag än
tidningsföretag fyller funktion forum för bred lokal debattsom som en
får inte ha bestämmande inflytande i lokala programföretag.

flertalEtt styrelsens medlemmar måste bosatta i sändnings-av vara
området. En kan inte styrelsemedlem i än ettperson vara mer
programföretag eller programansvarig för lokalradiostation.änmer en

6° St meld 62, Kringkasting dagspresse 1996 3.5.nr og m v
° IntemationellaIRM:s reklammarknader, Oktober 1998.rapport
Z kap. Bekendtgørelse6 44 § lov radio- fjemsynsvirksomhed.av om og
f kap. Bekendtgørelse6 44 § lov radio- fjemsynsvirksomhed.av om og
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Urvalsmetod

Vid urvalet säkrar nämnden det samlade iprograminnehålletatt
sändningsområdet allsidig karaktär. Sökanden skall ansökaniär av
beskriva den programverksamhet denne bedriva för nämn-att attavser
den skall kunna denne har anknytning till sändningsavgöra att
området.

lokalaDen nämnden vad skall väsentligt vidavgör som vara
ansökningsförfarandet. Nämnden kan välja lägga vikt vid dent.ex. att
sökandes ekonomiska förhållanden eller ställa krav viss kompetens
hos eller personal.ägare

Kulturministeriet har möjlighet fastställa iregler innehålletatt om
ansökningarna.

Sändningars innehåll

finns inga kravDet på hur andel skallstor av programmen som vara
egenproducerat programverksamheten skall självständigt.utövasmen
Programverksamheten får inte omfatta sänds samtidigtprogram som av
andra radiostationer. Detsamma gäller sänds obe-medprogram som
tydlig tidsförskjutning, vilket innebär två olika radiostationer inte fåratt
sända det inte ansenlig tid mellan sänd-passeratsamma program om
ningarna det aktuella frånUndantag denna regel kanprogrammet.av

särskilda skäl föreligger på grund lokala förhållanden, t.ex.ges om av
vid fotbollsmatch. Bestämmelsen omfattar inte nyhetssändningaren
eller sändningar sker nattetid kl. 23-06.som

säkerställaFör programverksamheten allsidig karaktäräratt att av
har den lokala nämnden möjlighet ställa krav viss delatt att av

skall egenproducerade.programmen vara
Nämnden kan ställa villkor sändningarna skall i enlig-utövasattom

het ansökan.med

Reklam

den reklam.Högst 15 % dagliga sändningstiden får omfattaav

646 kap. 48
66 kap.6 49 § 2.st
66 kap.6 49 § st.
67 kap.6 69 § punkt
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Överlåtelse

Det går inte överlåta sändningstillstånd.att ett

Tillsyn, sanktioner m. m.

Den lokala nämnden, radio- fjernsynsnaevn, angivitsärog som ovan
tillsynsmyndighet för de kommersiella radiostationema. Nämnden
inrättas kommunstyrelsen och skall bestå minst fem medlemmar.av av

minoritetEn medlemmarna tillsätts kommunstyrelsen, övrigaav av
medlemmar skall väljas med målsättningen skapa allsidigatt en rep-
resentation från lokala föreningslivet.det

tillståndshavareEn kan åläggas böter, sändningstillståndet kan
eller slutligt återkallas vid brott koncessionsvillkorentemporärt mot

eller föreskrifter lagen.i Beslut återkallelse sändningstillståndom av
kan överklagas till Udvalget vedr. Lokal Radio TV, oberoendeettog

inrättat Kulturministeriet. Udvalets medlemmar skallorgan av vara
sakkunniga media.ijuridik, teknik eller

Avgift

Någon avgift inte förutgår sända.rätten att

Statligt stöd

Någon statligt stöd utgår inte för kommersiell lokalradio.

4.6.1 DAB

Danmark tilldelades frekvensblock för landstäckande1995 utsänd-ett
ningar och frevkvensblock for regionala sändningar. Public service-två
bolaget Radio bedrev under tiden septemberDanmarks 1995 t.o.m.
december nationella försökssändningar1998 med digital teknik. Efter
förhandlingar tillståndethar förlängts till den 31 Sänd-1999.mars
ningama sker i band III med sändare för närvarande decembertre som
1998 täcker befolkningen.20% Sändningama omfattar bl.a.ca av
programanknuten data.

B kap.6 § 2.55 st
6°6 kap. 58
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forsk-fordelats bland befolkningenhar500 DAB-mottagare ut
ningsändamål.

digital radio ochrörandeKultunninisteriet har tillsatt arbetsgruppen
DAB, Fremtidenshar i maj 1998TV. Gruppen rapportpresenterat en

utsändningstekniklokalradio med digitalradio. uttalasl rapporten att
utvecklingen med hänsynaktuell förstantagligen kommer näratt vara

väsentligt fram-till distributionsnät, service och ärapparater mer
för lokalradio ifinnsskriden. det inteI utrymmeattrapporten noteras

frekvensblock Danmark for närvarande disponerar.de

Slutord4.7

mellanskiljer sig villkorenframgår ovanstående redogörelseSom av
relativt utsträckning. lprogramföretagen i de olika länderna i stor

emellertid konstaterasjämförelse med svenska lagstiftningen kanden
vidprogramutbud i någon formredovisade länder beaktarsamtligaatt

fördelning tillstånd.av
Även fråninnehåll skiljer sigsändningamasbestämmelserna om

tillståndshavarnaregleringen. Irland och Frankrikeden svenska I är
tillstånds-innehåll, därtillsända med visstskyldiga äratt program

den lämnadehavama, liksom i Storbritannien bundna program-av
medgesändras måste dettaförklaringen. Skall innehållet i sändningarna

Danmark och Finland hartillståndsmyndighet. båderespektive Iav
programinnehåll.myndighet möjlighet ställa villkor visstatt om

bestämmelserallaDanmark, och Sverige harNorge egen-om
detinnehåller krav påmaterial. norska regleringenproducerat Den att

sändningsområdet.anknytning tillproducerade materialet skall ha
färre timmarMotsvarande saknas i Sverige. krävskrav Dessutom per

i Danmarkdygn i Sverige iNorge 16 och 17.8 än
redovisade ländernaframhållas lokalradion i deSlutligen bör att

understiger den avgiftavgift väsentligtbetalar program-en som
företagen i Sverige erlägger.
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5 Digitala ljudradiosändningar

1 Uppdraget

Enligt utredningens direktiv skall utredaren, del i sin analyssom en
de förslagöverväga riksdagen ställt sig bakom skall utvecklasom som

prop. 1994/95:170, bet. 1994/95:KU47, rskr. 1994/951369. Utredaren
skall utvärdera tidigare arbete med tillstånd för digitala ljudradiosänd-
ningar. kapitell har redogjorts3 för förslagen.

I 1994/95:170, 15 följande. Radio- och TV-verketprop. s. anges
skall utvärdera verksamheten. Eftersom det först sändningarnaär när
har pågått några år det kan bedömas hur allmänheten använder densom

tekniken bör utvärderingen verksamheten planeras på sådantnya sättav
första kan till regeringenatt sändningarnarapport harnären avges

pågått i ungefär två år. syftarRapporten till statsmakterna under-att ge
lag för besluta eventuella ändringar villkoren föratt verksam-om av
heten.

Utredningen har uppfattat sitt uppdrag följandepå sätt.
I 1994/95:170 föreslås sändningar i begränsad omfattning.prop.

Utvärderingen omfattar här ställning till verksamhetenatt ta om
skall byggas direktivenAv framgår vid utbyggnadenut. att man
skall tillhänsyn programföretagens efterfrågan på sändnings-ta
möjligheter.
2. Vidare föreslås såväl Sveriges Radio och Sveriges Utbild-att
ningsradio privata programfciretag bör möjlighet delta iattsom ges
sändningarna. detFör fall efterfrågan på sändningstillstånd över-
stiger tillgången föreslås urvalsförfarande. Utvärderingen bör iett
denna del omfatta utveckling urvalsförfarandet.en av
3. Utredaren skall utvärdera tidigare arbete med tillstånd för digi-
tala ljudradiosändningar.

Utredningens utvärdering har skett bakgrund regeringenmot attav
inte fördelatännu några tillstånd för digitala ljudradiosändningar. Efter-

några sändningar inte inletts kan någon värderingännu allmän-som av
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ändringartekniken och eventuellautnyttjande denhetens avnyaav
idärförske. Arbetet haremellertid intevillkoren för verksamheten

ochTV-verkets förslagRadio- ochtill omfattahuvudsak begränsats att
inför tillståndsgivningen.arbetet

DABidag5.1.1

nuvarandeDen situationen

digital ljudradiomöjlighet sändaför närvarandeSverige finns överI att
frekvensblock. Frekvens-regionalafrekvensblock 19nationellt samtett

ochmotsvarande TV-kanal 12i bandhar III,reserveratsutrymme
svenskaberäknas1999 85 %Under vårenbandet 230-240 MHz. av

desssändningar. beräknarbefolkningen digitala Teracomnås attav
täckning år 2003.full 99 %sändare kommer att ge

isändasamtidigtRadio har tillståndSveriges SR att programsex
regionala frekvensema.eller i defrekvensen och tvåden nationella ett

utsträckningtilläggstjänster i densändahar därutöverSR rätt att som
sänd-nationellaTillstånden för deför programverksamheten.behövs

regionalagäller dedetgäller till utgången år 2001. Närningarna av
besluthar fattattill dess regeringensändningarna gäller tillståndet att
i denprogramföretagöverföringskapacitet mellanfördelningom av

i respektive område.regionala frekvensen
tillförfrekvensblocken harde regionalaI trereserveratsutrymme

Sänd-kbit/s.med kapacitet 224fyra privata programföretag omen
inte delatsningstillstånd har dock ännu ut.

höstenriksnätet redan 1995.inledde digitala sändningarSR över
iantalendast begränsatfinns för närvarandeDet mottagare uteett

handeln.

digital ljudradioVad medför

blirljudetbetyder blandDigital överföring radiovågor annat attav
detför flerstörningståligt, det blir platsbättre och attatt program,mer

enklare. Digi-mottagningen blirinteraktivitet ochblir möjligt med att
radio/TV ochmellanmöjlighet tilltaliseringen också gränsernaattger
användnings-tillämpningar ochsuddasdatakommunikation Nyaut.

olika sidotjänster.områden tillkommer, t.ex. genom

www.teracom.se
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Multiplexoperatör

Den digitala sändningstekniken innebär flera olika programbärandeatt
signaler fors multiplexeras till digital signal. Isamman en gemensam
samband med multiplexeringen också hur överförings-avgörs stor
kapacitet varje skall tilldelas. Behovet växlar,utrymmeprogram av

med musik torde regelmässigt kräva frekvens-t.ex.program mer
talprogram.än Denutrymme signalenett måste sändas utgemensamma

De programföretag delar på sådan signalgemensamt. kommersom en
därmed också behöva samverka tekniken.att om

Frågan skall handha multiplexeringen har inteom vem som
reglerats. Propositionen digitala ljudradiosändningarom
prop. 1994/951170 behandlar överhuvudtaget inte frågan. De utred-
ningar arbetat med frågor digitala sändningar har förespråkatsom om
olika lösningar allt från operatörsskapetgöra multiplexema till-att av
ståndspliktigt till överlåta rådigheten multiplexen tillatt tillstånds-över
havama.

I propositionen digitala TV-sändningar prop. 1996/97:67om anges
det angeläget utvecklaär samarbetsformeratt innebäratt deattsom

erbjuder programtjänster i vanligtvis bestämmersom systemet över
multiplexfunktionen tillsammans. Ett syfte med samarbetet anges vara

de avkodare används skallatt sådana varje iattsom vara person
publiken har möjlighet del alla sänds givetvisatt ta ut,av program som
på de villkor programföretagen ställer för tillgång tillsom upp pro-

Om innehåller elektroniska programguider,systemet dvs.grammen.
tablåer det möjligt förgör finna vissa tjänster, börmottagarna attsom
de olika programforetagens utbud på likvärdigtpresenteras sätt.

förordningenI 1997:849 marksänd digital TV denattom anges
sökande i ansökan skall redovisa sina planer ingå överens-att
kommelser med övriga sökande i fråga multiplexering, åtkomst-om
kontroll och elektroniska programguider 6 § tredje stycket. Radio-Av
och TV-verkets förslag till regeringen skall framgå den sökandeom
kan delta i sådan samverkan första9 § stycket 2.

När det gäller de digitala TV-sändningama har bolaget Senda i
Sverige handAB multiplexeringen. Senda Teracom, ochägsom av
SVT. Förhandlingar pågår för närvarande mellan Senda tillstånds-samt
havama digitalfor TV.

Enligt radio- och TV-lagen har regeringen möjlighet ställa kravatt
samverkan

23 kap. 2 § radio-7 och TV—lagen,jfr 1997/872184 68.prop. s.
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Digitala tjänster

erbjudastjänster kanmedför olikaDigitala ljudradiosändningar att
Traffic MessageTMCRadio System,RDS Datalyssnarna t.ex.

ljud-tjänsterna kanbetalradio. den månControl och 1 utgöraanses
och avseddaallmänhetenriktade tillradio- eller TV-program tasatt

TV-lagen’.radio- ochdehjälpmedel omfattasmed tekniskaemot av
isker först på begäransändningar ärS.k. interaktiva mottagarenavsom

tillämpningsområdefrån lagenshuvudsak undantagna
analogaförenats medredantjänstexempelEtt somen

olikakanGenom RDSutsändningar nämnda RDS. typerär avovan
ocksåkanRDSradiomottagare.i textfönsterinformation ett enges

sökningautomatiskvalt ochsökning lyssnarenautomatisk avsomge
begäran Gransk-sker inteSändning RDSstarkaste sändare. av

februarideni beslut 2och harningsnämnden för radio TV
tillämpliginteradio- och TV-lagen46/98 bedömt1998 SB äratt

RDS°.i sändninginnehållet en av
itrafikeninformationfå höra alllyssnaren kanTMC innebär att om

såbryter då andraRadiomottagarenvisst område. snartett program
informationall sådankan höratrafikinformation sänds så lyssnarenatt

innehåll.med Intehon eller han lyssnar annatäven programom
alluppnåseffektenheller sänds begäranTMC attutan genom

utsändningen ochvidmärkts speciellttrafikinformation sätt attett
märkning.dennalyssnaren ställt mottagaren

programforetagenden kapacitetoch TV-verket föreslogRadio- att
slagsöverföringanvändas förtilldelas skulle kunna även av annan

sidotjänster.information och
överföringsutrymmeoutnyttjatdelar kan detI stora somvara

övervägandentill de digitala tjänsterna. Dekommer användasatt som
kan tillämpasregleringen sökbar text-TVbeträffandeskedde ävenav
tillstånd för sänd-intedigitala tjänster. krävsbeträffande dessa Det

används förfrån radiosändaresökbar skerningar text-TV somsomav

3 kap. radio- och TV-lagen1 1 §
Jfr dock SOU 1994:105 238.s.

5 för medier SOU 1997:49 5.135.Grundlagsskydd nya
6 vaduppfattasInfonnationen kan knappastNämnden framförde följande. som

medlikheter föreliggerljudradio. Vissaenligt språkbrukallmänt somansessom
iTV-sändningnaturligt uppfatta tjänstendet faller sig intetext-TV, att sommen

förmedlas med hjälprörliga bilder ellermening då den intelagens utgörs avav
televisionssändningbetraktasRDS-tjänsten skallOmTV-apparat. som

skyldighet bevaraför sändningarna,frågor bl.a. tillståndspliktuppkommer attom
reklamtillämpning olika bestämmelser Motsändningarna, ovanm.m.av om

tjänsten.tillämpligradio- och TV-lagen inteangiven bakgrund bedöms vara
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ellerradio- och TV-lagentillstånd enligtmed stödandra sändningar av
bildsläcknings-i regellokalradiolagen7. härtill detOrsaken ärär att

Efter-TV-signalen.ioutnyttjatutnyttjas, dvsintervallet utrymmesom
till bristenmed hänsynbl.a.TV-verksamheten reglerasochradio-som

ytterligareinte kräversåledessökbar text-TVfrekvenser och utrym-
frekvensanvändningens. Sökbar text-TVsaknas behov att styraavme

programföre-programforetaget eller denregistreringkräver däremot av
till".bildsläckningsintervalletupplåtittaget

radio ochtillämpningsområde TV-vidarehar änEftersom YGL ett
utanförfallerdesamtidigtomfattas YGLlagen kan tjänster somav

yttrande-nämligenSyftet med YGLradio- och TV-lagen. är att ge
medaninformationsformedling,formvissfrihetsrättsligt skydd åt aven

massmedie-syftar tillhuvudsakTV-lagen i göraradio- och att en
kanförhållandet tjänstermöjlig°.regleringbetingad Detpolitiskt att

slut-TV-lagenradio- ochochunder YGLfalla under enbart YGL, samt
blandasdå dessasvårigheterinnebäratelelagen kanligen under enbart

for närvarandeutredsProblemetsändningar.vidoch integreras av
lagstiftningSamordningUtredningenKonvergensutredningen avom

dir. 1997:95.televerksamhet,för ochradio, TV

sig bakomställtriksdagenFörslagen5.1.2 som

m.m.

kapitelfinns i1994/95:17OpropositionredovisningutförligEn av
förbedömt relevantautredningenfrågorsådanaendastHär tas upp

utvärderingen.

begränsad omfattningSändningar i

iförekommainledningsvis bordeföreslog sändningarnaRegeringen att
delarandrastorstadsregionernai såvälantal områdenbegränsatett som

sändningsteknikendeni skalaSyftetlandet. prövastörreatt nyavarav
svenska fore-hosutveckla kompetensförhållanden,under svenska att

DAB-teknikenaspekternatekniskasåväl i fråga de renttag somavom
tekniken läm-programtjänsterutvecklandet olikagällerdetnär somav

7 och TV-lagen.stycket radio-andra2 kap 1 §
8 l995/96:l6O 73.Prop. s.
9 TV-lagen.radio- ochförsta stycket2 kap 3 §
° 238.1994:105SOU s.

5 19-0209Lokalradion
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sig för, allmänheten möjlighet bedömasamt att fördelar ochpar attge
nackdelar med tekniken.

Vilka skall få sända

Såväl Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio privatasom
programforetag föreslogs möjlighet delta i sändningarna. Omattges
inte alla programforetag intresserade delta iattsom var av program-
verksamheten kunde beredas plats skulle eftersträvas det fannsatt

olika karaktär och både public service-företag ochprogram attav
privata programföretag medverkade. Genom förordning har definierats

urvalet skall beakta bl.a.att sökandens ekonomi, krav överförings-
kapacitet, ägarförhållande och anknytning till sändnings-programmens
området".

illståndsgivandeT myndighet

Tillstånd bedriva lokala analoga ljudradiosändningaratt meddelas av
Radio- och TV-verket. Tillstånd för lokala digitala ljudradiosändningar
meddelas däremot regeringen, efter förslag och beredningav av
Radio- och TV-verket. Motiveringen härtill har angivits det ärattvara
fråga försöksverksamhet. förarbetenaI uttalas det tordeom att vara
lämpligt uppgiften fors till Radio-att ochöver TV-verket de digi-när
tala ljudradiosändningarna pågått under år.några

Ägande

Tidigare kunde, enligt radio- och TV-lagen, ingen få tillståndän ettmer
regeringen, varken direkt eller indirekt, ordning förutsattesav en som

bestå i propositionen digitala ljudradiosändningar. tillhörandeIom
förordning emellertid i de fall inte samtliga sökandeatt kananges
beredas sändningsutrymme bör ingen sökande föreslås få än ettmer
tillstånd. Bestämmelsen i radio- och TV-lagen ändrad.är numera

l Förordning 1995:1020 digitala ljudradiosändningar 4-6 §§.om
z kap.2 2 § femte stycket radio- och TV-lagen.
3 Prop. 1995/96:160 77.s.
"‘ Ibid. 77.s.
5 3 kap. 4 § första stycket.
6 Prop. 1994/95:170.

Förordning 1995:1020 digitala ljudradiosändningar, 6 § tredje stycket.om
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finansielltÄndringen ochprofessionellabehovetmotiverades avav
utvecklingen.delta iintresseradeprogramföretagstarka attavsom var

Multiplexoperatör

multiplexoperatör.inte fråganberörPropositionen om

digitalamedTidigare arbete5.1.3

ljudradiosändningar

och harsändningarnadigitaladetillämpligTV-lagenochRadio- är
ljudradio-digitala1995:1020Förordningenkompletterats omgenom

nedan.behandlastillståndsgivningeniolikasändningar. De momenten
60-75 %1995septemberbeslutade den 21Regeringen att av

GöteborgStockholm,iregionala frekvensemai desändningsutrymmet
ochRadio- TV-programforetag.privataupplåtas tillskulleoch Malmö

lämnaansökningsforfarandethandhafick i uppdrag samtverket att om
sändningstillstånd.fåskullevilkaförslag på som

medenlighetiTV-verket,ochkungjorde Radio-oktober 1995I
tillgängliga. 22sändningstillstånddet fannsförordningen program-att

sinåterkallade fyradessatillstånd.ansökte Avföretag senareom
sändnings-visstendast itillståndsökteprogramföretagansökan. Några

iEndastområden.alternativaprogramföretagandraområde, angav
konkurrensStockholmsområdet det utrymmet.omvar

iTV-verketRadio- ochöverlämnadehandläggningerforderligEfter
medregeringentillansökningarnakvarvarandede 18april 1996

oktoberregeringen den 15tillskrivelsebeslut.förslag till lmotiverat
tillreviderade förslagalternativatvåTV-verketRadio- och1996 angav

fördelning.

-Ändringars och TV-lagenradio-i1997/98: l 84Prop. m.m.
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Fördelning sändningsutrymmeav

När det gällde fördelningen det tillgängliga sändningsutrymmetav
Radio- och TV-verket möjliga alternativ:treangav

Alltl sändningsutrymme fördelas till programföretagen.
Viss del den totala överföringskapaciteten upplåts till andraav
aktörer har intresse utveckla enbart sidotjänster.ett attsom av
Multiplexoperatören eventuellt i samarbete med andra före-ges -

utnyttja viss delrätt förtag utvecklandeatt utrymmetav av-
sådana tjänster.

Med hänsyn till stadgandet i kap3 2 § andra stycket YGL förordade
verket allt tillgängligt fördeladesatt till programföretagen.utrymme

I valet mellan många tillstånd med låg kapacitet och få tillstånd med
hög kapacitet valde verket det tekniska skäl. Verket menadesenare av

sändningamas ljudkvalitetatt måste mycket god för lyssnarnaattvara
skulle investera i digitala Vidare borde programföretagenmottagare.

utveckla sidotjänster.utrymme Slutligen bordeatt hänsynges tasnya
till de sökandes önskemål överföringskapacitet.om

Verkets uppfattning det i respektive tillstånd bordeattvar anges
vilken överföringskapacitet programföretagen disponerar Föröver. att
uppnå den flexibilitet tekniken medför borde det i tillstånden även
kunna föreskrivas programföretagen medges dels tillfälligtatt rätt att
till tillståndshavare upplåta outnyttjad överföringskapacitet, delsannan

för överföring slags informationatt och sidotjänster antingenav annan
upplåta del kapaciteten eller uppdra åt producera sådanaattav annan
tjänster.

Radio- och TV-verket ansåg det svårt värdera vad de olikaattvara
kapacitetsnivåema innebar det gäller ljudkvalitetnär och möjligheten

bedriva sidotjänster innan DAB-teknikenatt fått utbredning. Medstörre
hänvisning till bl.a. undersökning inom intresse-expertgruppen av en
föreningen Svenskt DAB-forum inhämtat expertutlåtande frånsamt ett

Öhrvikprofessor emeritus Sven-Olof förordade verket varjeatt pro-
gramföretag skulle få disponera överföringskapaciteten om
224 kbit/sek. Förslaget innebar i huvudsak fyra privata programföretag
i varje regional frekvens, i Göteborgs- och Malmöregionerna medtre
hänsyn till Sveriges Radios regionala sändningaratt också skulle

i multiplexema.rymmas
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Urval

ochförutsättningarekonomiskasökandenstillhänsynförstVerket tog
medrealistisktinledningsvis intedetbedömningengjorde den enatt var

medlems-bidrag,reklam,frånintäkterenbartbyggdebudget som
liknande.elleravgifter

tillståndhadeprogramföretag attbådemenadeVerket att som
bordetillståndsaknadeoch sådananärradiolokal- ellerbedriva som

varierattillmöjligheternaökadeHärigenom ettberedas plats.
erbjudandemångfaldökadochprogramutbud samt att nyaaven

skaffaallmänhetenhosintressetkunde öka attiprogramtjänster DAB
svårighetfåvisserligenkundetillståndhadeinteDemottagare. som

bedrevredanprogramföretagdemedanfinansieringenmed som
samordnadkostnadernahållamöjlighethadesändningar att genomnere

sänd-mellaninvesteringarochkompetenstekniskprogramproduktion,
ningsfonnema.

tjänsterolikaviktdetuppfattning typerattVerkets att avvar avvar
bordetjänstersådanaförintressemedsökandevarförprövades ges

företräde.
tillståndfåbordesökande äningen etthänvisning tillMed att mer

bordehadeväsentligen ägarebolagtvåverketmenade sammaatt om
tillstånd.sittfåinte dessa var

olikakravpropositionensbeaktadesSlutligen avprogram
ljudradiosändningar.70-Digitala1994/95: lkaraktär prop.

handläggningenfortsattaDen

KulturdepartementettillskrivelseRU’ iharRadioutgivareföreningen
beträf-synpunkterprincipiellaföljandebl.a.framförtjuni 1997den 10

förläng-formellaavtalsperiodersändningar. Kortadigitala utanfande
Villi DAB.investeringarintestimulerarningsmöjligheter rege-nya

erhållaradionprivatadenmåsteDAButvecklingenstimuleraringen av
börinvesteringar. Detnödvändigaförvillkorlångsiktigaochrimliga

distri-radionprivatadenlagstiftning för oavsettinföras gemensamen
lokalradio-nuvarandedenbyggabörLagstiftningenbutionsform.

till-deiordningställas. AvbörDAB-frekvenserYtterligarelagen. nu
radion.den privatatilldelashälftenminstbörgängliga

februari 1998den 11Kulturdepartementettillskrivelsehar iRU
betänkandeutredningsdennaavvaktabördepartementetangivit att

fast.tillstånden slåsdigitalaför devillkoreninnan

programföretagen9 privataför deIntresseförening
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Den 17 december begärde1997 Kulturdepartementet yttrande
från de tio programföretag rekommenderats för DAB-tillstånd.som
Yttrandet skulle förslag till tillståndsvillkor och besked huruvidaavse
villkoren godtas, programförklaring dokumentation visarsamt attsom
samråd har skett med Radio- och TV-verket. Programföretagen skulle
därutöver redovisa förutsättningarna sådana det teknisktattom var var
möjligt sända digital ljudradio i respektiveatt område, dvs. samrådom
skett beträffande användning sändare respektive multiplex ochav om
avtal träffats med operatören/operatörerna i fråga.

överläggningar har därefter hållits mellan Kulturdepartementet och
programföretagen.

juniI 1998 meddelade RU de till föreningen knutnaatt program-
företagen återkallade sina ansökningar. Några överläggningar har där-
efter inte hållits mellan departementet och programföretagen.

Några tillstånd för digitala ljudradiosändningar för privata program-
företag har inte utfärdats.ännu

5.2 Utvärdering

Utredningen här först frågan den fortsattatar utbyggnaden.upp om
Därefter behandlas urvalsförfarandet och slutligen det tidigare arbetet
med tillstånd för digitala ljudradiosändningar.

Som redan angivits har Kulturdepartementet tillställt de program-
företag föreslagits Radio- och TV-verket förslag till tillstånds-som av
villkor. Eftersom det ovisst vilka villkorär de framtida tillstånden kom-

omfatta har utredningen inte beaktatatt förslagen.mer

5.2. 1 Fortsatt utbyggnad

framgårSom kapitel 4 pågår i Frankrike sedan hösten kom-1997av
mersiella digitala sändningar flertal städeröver samtidigtett som
sändningar inleds i ytterligare sändningsområden.snart StorbritannienI
pågår licensiering nationell multiplexoperatör och operatörsskapav en
för lokala multiplexer för kommersiella bolag har Iannonserats ut.
Norge har nyligen tiden för ansöka tillstånd för nationella sänd-att om
ningar med digital teknik gått ut.

Även de programföretag tillhör harRU återtagit sinaom som
ansökningar beträffande Kulturdepartementets fördelning tillståndav
för digitala lokala ljudradiosändningar innebär det inte intresseatt
saknas för sända med digital utsändningsteknikatt i Sverige. Antalet
ansökningar för tillstånd sända digitalt visar det finnsatt uttalatatt ett
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förflutitviss tidHärtill kommersändningar.sådanaintresse för att
utvecklats.och tekniken haråterkalladesansökningarnasedan

intresseoch detutvecklingeninternationellabeaktande denMed av
bedömningendenutredningenSverigesända ifinns attgörattsom

emellertidutbyggnaden börfortsattafortsätta.utbyggnaden bör Den
sändningsmöjlig-efterfrågan påprogramforetagenstillske med hänsyn

direktiven. Fråganangivits ifor övrigt redan övervägsheter, något som
i avsnitt 7.12.vidare

frekvens-nationellai detsändningsutrymmealltSR disponerar
frekvens-regionalakanaler i deför till tvåblocket samt utrymme en

regio-dela defår såledesprogramföretagenkommersiellablocken. De
skulle kunnaYtterligaremed SR.frekvensblockennala utrymme

band hardessai L-bandet. någotfrigöras band eller Intei IlI senareav
för natio-det saknasdelstäckning. innebärnationell Detta utrymmeatt

för detdelskommersiella radion,densändningar förnella digitala att
sänd-desstill L-bandet,blir hänvisadkommersiella radionfall den

frekvens-fall efterfrågandetöka.ningskostnader kommer Föratt
anledningmeningutredningensdet enligtökar finns attutrymmet

ljudradiosändningardigitalaför lokalamöjlighetifrågasätta SR:s att
i vissa områden.för två kanalerdisponera utrymme

Urvalsförfarandet5.2.2

tillståndshavaremöjligt forframkommit detredan attSom är ennumera
enligtkan,regeringen. Däremotbeviljatfå tillståndän ett avmer

lokalradio,tillstånd sändaingen fålokalradiolagen, än attettmer
professionellt ochindirekt. behovetEftersomellervarken direkt av

torde sigfortsättningsvisprogramföretagfinansiellt starka göraäven
ändringlokalradio börsändningargällande för digitala reg-en avav

framtidenitillståndshavarelokalradio sålema för övervägas att en
tillstånd.haskall kunna än ettmer

angivitsharsändningarinleda digitalaSyftet med att,att vara
utveckla kompetenssändningstekniken,förutom den ävenprövaatt nya

programtjänster.utvecklandetbeträffandeföretag, bl.a.hos svenska av
nack-for- ochteknikensmöjlighet bedömaskulleAllmänheten attges

mening,utredningensenligtförhållanden torde det,sådanadelar. Under
kriterietanvändaTV-verket gjortochRadio-rimligt att somvara

förut-urvalsförfarandet.vid Endigitala tjänstertillhandahållande av
kantjänstersådanadet frågadocksättning måste äratt somomvara

20 lokalradiolagen.stycket§ första5
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omfattas begreppet programverksamhet; det för be-äranses attav
driva just programverksamhet tillstånden fördelas.

Eftersom några tillstånd för digital lokalradio inte har fördelats har
inte utredningen bedömt urvalsförfarandet i övrigt.

5.2.3 Radio- och TV-verkets tidigare arbete med
tillstånd för digitala ljudradiosändningar

Som framkommit tillämpade Radio- och TV-verket kriterietovan
digitala sidotjänster vid beredningen inför fördelningen tillstånden.av
Tillämpningen emellertid tveksam den aspektenär kriteriet inteattur

lagfäst och inte heller fanns angivet i förarbetena.var
Det bör slutligen anmärkas vid den hearing utredningen höll iatt

maj 1998 förklarade RU:s föreningens medlemmarrepresentant att
hade förtroende för Radio- och TV-verkets arbete; verket borde få
fortsatt förtroende bereda och fördela tillstånden.att

5.3 Avslutande synpunkter

Lyssnarnas användning teknikenav

Digitala sändningar har pågått i Sveriges Radios regi sedan 1995, men
några kommersiella försökssändningar har inte inletts. Endastännu ett
fåtal finns i landet. Det därför inte möjligtmottagare bedömaär att nu
hur tekniken kommer användas lyssnarna. hellerInte kanatt ut-av en
värdering det tekniska samarbetetgöras mellan olika programföre-av
tag.

Enligt utredningens mening det vidare vanskligt bedömaär vadatt
olika kapacitetsnivåer innebär det gäller ljudkvalitet och möj-när
ligheten bedriva tilläggstjänster innan DAB-tekniken fåttatt större
utbredning. Dessutom har den hittillsvarande utvecklingen visat att
möjligheten komprimera förbättras efterhand vilketatt kanutrymme
innebära fler kanaler kan inom frekvensblock,t.ex. att rymmas samma
eller skapas för ytterligare sidotjänster. böratt utrymme Detta beaktas i
det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Krav på "svenska "program

Radio- och TV-lagen tillämplig på tillstånd förär sändningar digitalav
kommersiell lokalradio. Sådana tillstånd beviljas regeringen. Sänd-av
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betydandeskall iregeringenfördelattillståndmedningar sker avsom
medspråket,svenskainnehållaomfattning sven-programprogram

skälsärskildaintesvenska upphovsmänverkska artister och omav
för-TV-verketochRadio-det. Eftersom detföreligger ärmot som

utsändnings-med analoglokalradiokommersiellfördelar tillstånden
tillstånds-nuvarandeFå demotsvarande krav.teknik saknar dessa av

svenskamedsänder i daglokalradiokommersiellhavama programav
programföretaginnebäromfattning. Detbetydandeartister i ettatt som

utsändningsteknik inteanaloglokalradio medsändahar tillstånd att
utsändningsteknik.digitalmedsändatorde kunna programsamma

i sinvilketprogramföretagetförkostnadermedföra ökadetordeDetta
utsändningar.digitalaförpåverka intressettordetur

Tillständsperioden

kanfyra årende förstaunderför DABinvesteringarnaberäknarRU att
sändningskostnadenstation". Enbartkronortill miljoneruppgå 10 per

Beräk-Stockholm.iårligenmiljon kronortillhar beräknats uppgå 1
%det 100täcker isändningarnabygger på närmasteningarna att av
undersändningarnafrånvidareutgårFöreningensändningsområdet. att

vinster.någrakommerperiod inte att genererasamma
i landet.fåjanuari 1999närvarandeförfinnsDet ytterst mottagare

då antaletförstreklam kommerintäkter frånrimligtDet är att anta att
Mycketökat markant.lyssnareantalet möjligadärmedochmottagare

inte kommerprogramverksamhetenförtalar därför att genereraatt
dåefter några år,perioden. Förstinledandeunder denvinstnågon an-
reklamsändaförpåverkat intressetochökat markanttalet attmottagare

sig kostnaderna. Förintäkternatordesändningarna närmai de digitala
på nöd-få avkastningmöjlighetskallprogramföretagen attatt ges

Alternativetlånga.tillstândsperiodemainvesteringar börvändiga vara
förlängning.tillgaranteradmedperioder rättkan korta menvara

förlängning.automatiskföreslagithar tidigareRegeringen en
förutsättningarnaändramöjlighetlagstiftarenstillMed hänsyn att

tillståndsperio-synvinkel, långadessastorde,för tillståndshavama, ur
nationelladejämförelse kanföredra. Som nämnasder att pro-attvara

medår,licensperiod 12harStorbritannienigramföretagen enomen
period 12 år.få ytterligareoptionstark att omen

2 och TV-lagen.kap radio-6 8 §
33 maj 1998.Sammanfattning RU:s DAB-rapport,av
23 1994/95:170Prop.
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Vem disponerar utrymmet

För uppnå den flexibilitet teknikenatt medger det lämpligtär att
outnyttjad överföringskapacitet kan utnyttjas tillstånds-änav annan
havaren för programverksamhet eller för överföring slagsav annan
information och sidotjänster.

Ett syftena med den föreslagna verksamheten har varitav att ge pro-
gramföretagen möjlighet tekniskt utveckla sina sändningar.att Genom

låta programföretagen själva disponeraatt fritt upplåtautrymmet, att
detta till tillståndshavare i multiplex eller användaannan utrym-samma

för tillän anknutnamet tjänsterannat programmen ges program-
företagen denna möjlighet.

Ett alternativ upplåta viss del den totala överförings-attvore av
kapaciteten till aktörer har intresse utveckla enbart sido-ett attsom av
tjänster. För tillstånd skall kunna enligt radio-att och TV-lagenges
eller lokalradiolagen emellertid förutsättningär verksamhetenatten
omfattas begreppet ljudradioprogram.av

Frågor teknisk samverkanom

Som redovisats har frågan multiplexering inte berörts iovan om
propositionen digitala ljudradiosändningar och regleras inte heller iom
förordningen digitala ljudradiosändningar. När det gäller digitalaom
TV-sändningar har däremot angivits det bör de erbjuderatt vara som
programtjänster i vanligtvis bestämmersystemet funktionenöversom
tillsammans. Några skäl välja reglering för funktionenatt nären annan
det gäller radiosändningar har hittills inte framkommit.

Frågan tekniskt samarbete innefattar frågan täckningsgradom om
eftersom samarbetet medför alla sändningar i multiplex fåratt en sam-

geografiska räckvidd.ma
Täckningsgraden intimt förknippad medär sändningskostnaden. För
uppnå full täckning i Stockholmsområdetatt krävs enligt uppgift åtta

samverkande sändare. Med några enstaka väl placerade sändare kan en
täckningsgrad 85 % uppnås. Kostnaden för nå de sista 15om att pro-

invånarna blir således,centen proportionellt mycketav avsevärtsett,
högre. Det finns därför incitament för programföretagenett efter-att

låg täckningsgrad.sträva börDet emellertid framhållas lågen att en
täckningsgrad samtidigt medför radions räckvidd blir begränsad.att En

radions starkaste konkurrensfaktorer dess mobilitet påverkasav - —
därför negativt låg täckningsgrad. DAB förväntas dessutom iav
första hand slå igenom via i bilar.mottagare
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vilketpåverkasSändningskostnaderna utrymmeäven somav
beräknasL-bandetisändaförKostnadensändningarna.används för att
täckaband Förexempelvis III.kostnaden i ettattbli påtagligt större än

bandL-bandet i III.isändarefler änområde krävs
multiplexskall delaplaneratRadio,Sverigesfall ärdetFör som nu

kantäckningsgraddendetinnebärprogramföretagmed privata att som
kommerindirektsändningarRadios attSverigeskomma krävasatt av

företagen.de privatakrävas även av
hittillsvarande arbeteti detinte berörtstäckningsgrad harFrågor om

möjlighetregeringendocktorde attTV-lagenochRadio-med DAB. ge
del.i dennavillkorställa

2‘ punktkap 2 §3
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situationennuvarande6 Den

Verksamheten1

illståndenT

analogtillstånd Förutdeladejanuari 841999närvarandefinns förDet
sändningsområden. Därutöverfördelade 38utsändningsteknik, över

sändningstillstånddessasändningstillstånd, femledigafinns nio av
pågår;redanlokalradiosändningarkommersiellaområden däravser

Östersund. övrigaDeSödertälje ochSundsvall,Skellefteå,Norrköping,
ledigtvarderamedoch i Malåi Gällivaretillstånden finns ettlediga

Till-Ludvika/Smedjebacken.Bergslagentvå itillstånd Västrasamt
s.k.den2000årtill utgångenvilandeblivitstånden har genomav

stopplagen.
förbereddasändningstillståndtill tiofinns niotillstånddessaUtöver

Stockholm.ochMalmöGöteborg,iutsändningarför digitala

Lyssnandet

rikstäckandekontinuerligagenomförRadioundersökningar ABRUAB
lokalnivå. Fördelningenochriks-radiolyssnandet påmätningar avav

Följande.hela riketradiolyssnandet för är
%totalt 57,1RadioSveriges
%totalt 31,7lokalradioPrivat

1,9 %totaltNärradio

visarriketi helaradiolyssnandet1999lrapporteringen RapportDen senaste av
underradioår lyssnar9-79befolkning mellan ettlandets%80,7att av
för dennaUndersökningsperiodentill söndag.måndaggenomsnittligt dygn

2/11-13/12 1998.och5/10-25/10rapportering var
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Sveriges Radio P3 14,1 %
Sveriges Radio P4 38,6 %

Nätverk
Mix Megapol 8,1 %
NRJ/Energy 8,3 %
RIX 9,0 %
Fria Media 5,6 %

Några förändringarstörre i lyssnarsiffroma för Sveriges Radio och
den privata lokalradion helhet har inte skett under de åren.som senaste

6.2 Pro gramutbudet

Central programproduktion

Huvuddelen det material sänds i lokalradionav centraltärsom
producerat och samtidigt flertalsänt över stationer. Dettaett följdär en

några få nätverkatt med många anslutnaav tillståndshavare har en
mycket hög grad central programverksamhet.av

Om utgår från enbart programsamarbete finnsman störretre
nätbildningar. I två dessa nätverk Radio RIX och Mix Megapolav
förses varje enskild tillståndshavare under 16-17 timmar dygn medper

programmaterial. Vid bestämda tillfällensamma varje timme kan de
enskilda tillståndshavama med lokal reklam och lokaltannat
material. Andelen sådan material uppgår till timme dag.ca en per
Också inom det tredje programsamarbetet NRJ förses flertalet
tillståndshavare med centralproduceratett material under två tredjedelar

Överdygnet. vissa delar NRJ-nätetav kompletteras det central-av
producerade materialet med mindre mängd regionalten program-
material under vardagar.

dessaI programsamarbetenstora ingår f.n. 60närmare de 84 till-av
ståndshavama. Härutöver förekommer programsamarbeten mellan
Radio Match-stationema olika Om dessa stationerorter. även räknas
med uppgår antalet tillståndshavare deltar i någon formsom av pro-
gramsamarbete till 65.ca

Självständig programproduktion

Hos de övriga tillståndshavama ett 20-tal stationer praktisktär taget
allt programmaterial egenproducerat. Programmaterialet har också hos
flertalet dessa stationer klar lokal förankring.av en
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Programinnehåll

musik.delövervägandetill heltlokalradionProgramutbudet i utgörs av
%avtill 75-80lokalradiostationerflertalethosmusik uppgårAndelen
s.k.inriktning,olikastationema/nätverken harolikasändningstiden. De

målgrupper.olikatillsig delvisvänderochmusikutbudsittformat
närvarandeforförekommerwebsidaradioreklamssvenskEnligt

lokalradionz:inomföljande format
Hotfinns ävencontemporaryadultAC somvuxenpop

och Soft AC.AC
hitradioradiohiteuropeanEHR

dansmusikmodemDANCE
oldiesGOLD
soul,URBAN m.m.rap

ochACellerAC HotformatethartillståndshavamaHuvuddelen av
debl.a. tvågäller20-49 år. Detta storatretill målgruppenriktar sig av

tredjedeltar. Dettillståndshavare40-talvariprogramnätverken ett
15-39ålderskategorinoch harformatet EHRharprogramsamarbetet

Även antaltillståndshavare.20-tal ett stortmålgrupp ettprimärsom
AC. TreellerAC Hotformatetanvändertillståndshavamaövrigadeav

inriktadedelvisellernärvarande heltfortillståndshavama ärav
70-talen.ochfrån 50-, 60-populärmusikoldies -

trafik-väder,nyheter,programutbudetbestårmusikFörutom av
direkt-intervjuer,tävlingar,evenemangstips, reportage,information,

olikafrånsändningar m.m.evenemang,

undersökningGranskningsnämndens

ipublicerasstudie,har iochradio TVGranskningsnämnden för somen
i denprograminnehålletundersökt1999,februari/marsmånadsskiftet

KarlstadMalmö,iRadio P4Sverigesochnärradionlokalradion,privata
Luleå.och

flertaletsändningstiden hoshelavisarUndersökningen nästanatt
därPopulärkultur,kategorininomrymdeslokalradiostationer pre-

ingrediens.vägandemusiklättspelningoch tungtsentation var enav
svaradeallmänhetmusikinslag ivisade sigSistnämnda att renagenom

tillhördemusikspeladvarvid allsändningstiden,för 75% enavca
sändnings-fjärdedelrockmusik. Denochnämligenenda avpop-genre,

2www.svenskradioreklam.org
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tiden huvudöver innehöll någottaget tal deladessom ungefär lika
mellan programinslag i traditionell mening och reklaminslag.

l både P4 och närradion fanns flera olika programkategorier repre-
senterade och andelen musikinslag betydligt lägre i lokal-rena änvar
radion. Musikens roll likväl betydande, här fanns vid sidanvar men av

och rockmusiken också antal andrapop- företrädda,ett ävengenrer om
de mestadels innebar musik lättare slag. Den skillnadenstoraav gente-

lokalradion gällde dockmot talinslagen. Allmänt svarade talin-sett
slagen i P4 och närradion for 40-50 % hela sändningstiden, och detav
rörde sig uteslutandenästan inslag redaktionell karaktär.om av

Enligt undersökningen ägnade inte de lokalinriktade kana-mestens
lema, dvs. Närradion och P4, sin sändningstidmerparten åt lokalaav
inslag i undersökningen definierat inslag med anknytning tillsom
sändningsorten eller det omgivande landskapet. Bland de undersökta
kanalerna och nådde närradion iorterna Malmö högst med 40 %nära
lokalt programinnehåll, samtidigt närradion i Karlstad stannade vidsom
14 %. P4:s andelar varierade mellan 14 och 20 %. Bland lokal-
radiostationema nådde City i Malmö Högst med 11 %, medan värdena i
övrigt oftast pendlade kring 5 %. De lägsta andelarna lokalt program-
innehåll föruppmättes NRJ, med 2 % i Malmö och O i% Luleå. Med
undantag för City-stationema i Malmö och Karlstad hade delsom en
lokala inslag redaktionell karaktär utgjordes det lokalaav program-
innehållet i lokalradion huvudsakligen reklam- och sponsrings-av
meddelanden.

6.3 Nätverken den 8 januari 1999per

Radio- och TV-verket har nyligen avslutat omfattande utredningen av
ägarförhållandena inom lokalradion. Verket fann omfattandeatt ett
nätverkssamarbete förekom mellan flertalet innehavare lokalradio-av
tillstånd 76 84 och det förekom fall däratt någon hadeav infly-ett
tande flera tillståndshavare.över Radio- och TV-verket fann dock -med undantag inteett någon direktatt eller indirekt ägandegenom-

hade bestämmande inflytandeettensam över tillstånds-änmer en
havare. I fall bedömdes kombinationenett ägande och avtalav ge

bestämmande inflytandeensamt över tillståndshavare.änmer en
Återkallelse sändningstillstånd aktualiserades därför iav två fall.
Verket fann emellertid inte skäl återkalla tillstånd eftersomatt detta
bedömdes alltför ingripande åtgärdvara en

3 Radio- och TV-verkets beslut 1999-01-29, Dnr 836/98, 899/95, 2254/96
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MegapolMix6.3.1

Anslutna tillståndshavare: 14 st.
Stockholmi Stockholm104,3 AB

Östergötland Linköpingi AB106,9
Västeråsi Västmanland AB106,9

ÖrebroÖrebroi län104,7 AB
Lund106,1 i Skåne AB

StockholmVinyl 107 AB
Eskilstunai Sörmland107,3 AB

Östersjöns GotlandReklamradio AB
Göteborg Göteborg107,8 i AB

Bohusläni Bohus län AB Norra104,2
Skövdei Skaraborg106,4 AB

Falun/Borlängei Dalarna F/B105,5 AB
Siljan Radio Mora/SälenAB

Gävle Gävle106,7 i AB
Bonnier MediahelägtRadioprogramföretaget AB RPF,RPF av

riksannonsförsäljning genomoch sköterproducerarAB, program
tillståndshavama.de anslutnaRadiobokningen uppdragAB av

ingen harkvartetttillståndshavarbolagenVissa ägs sammaavav
Svensk Filmindustri,Internationalmajoritet: Semic AB, ABensam

delägare dockWiklund.och RPFTorsten Larsson Lennart är utan-
tillståndshavarbolagen.majoritet i sex avensam -

centralMix Megapol-nätet sändertillståndshavama ide 1413 enav
egenprod-och 23.00.feed mellan klockan 06.00 Detproducerad

lokal reklamhos dessa stationerucerade materialet utgörs m.m.av
tillstånds-musik nattetid.dagtid och lokalt Enunder sammansatt av

nattmusik,förutom lokalthavama i sänder,nätet sammansatt egen-
kl.vardagar mellanlokal profilproducerat material med

16.00.05.45 och

NRJ/Energy6

tillstândshavare: 21Anslutna st.
Broadcasting StockholmABRBS
Broadcasting MalmöABRBM

GöteborgRBG Broadcasting AB
KristianstadBroadcastingRBK AB
HalmstadBroadcastingRBH AB
UppsalaBroadcastingRBU AB

Kalmar/ÖlandBroadcastingRBKM AB
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RBBD Broadcasting LuleåAB
RBSK Broadcasting AB Skellefteå
RBKR Broadcasting AB Blekinge
RBO Broadcasting AB Norra Bohuslän
RBI Broadcasting GotlandAB
RBB Broadcasting Falun/BorlängeAB
RBP Broadcasting AB Trestad
RBX Broadcasting AB Hudiksvall

ÖrnsköldsvikRBY Broadcasting AB
RBDL Broadcasting AB Mora/Sälen
RBR Broadcasting SkövdeAB
RBF Broadcasting AB Västra Småland
RBDS Broadcasting AB Södertälje
Ronny Nyman Umeå

Samtliga tillståndshavare har franchiseavtal med RF Radio
Franchise Sverige AB RF, till 49 % det franska bolagetägt NRJav
S.A. och 51 % Cedska AB. Avtalen innebär franchisetagaren fårattav
licens använda varumärket NRJ, franchisetagarenatt får tillgångatt
till det know-how på radioområdet besitter,RF levererarRFattsom

till 16 timmar dygn och franchisetagaren självattprogram upp per
för resterande programproduktion, harRF ställa vissarättattsvarar att

krav på det franchisetagaren producerade materialet vad gällerav
formatet franchisetagaren kan avtaletsamt att medsäga upp
12 månaders varsel.

I alla tillståndshavarbolagen återkommer det NRJ helägdaS.A.av
RBS Broadcasting AB RBS minoritetsdelägare c:a 40-49 %.som
Övriga aktier de franska respektiveägs luxemburgbaserade invest-av
mentbolagen SEP Radio Diffusion S.A. 20% och Société Luxem-
bourgeoise de Participations dans les Media 40 %. Såvitt framkommit
finns inget ägarsamband mellan dessa bolag och NRJ S.A.

Vad gäller Ronny Nyman i Umeå har denne endast avtal med RF
utsändning programtjänsten NRJ.om av

Flertalet tillståndshavare i NRJ-nätet sänder centralproduceraden
feed under 16 timmar dygn med avbrott för lokal reklam 4-5per
minuter timme. I två regioner Göteborg och Malmö sändsper ett
morgonblock med lokala programledare mellan kl. 09.00 och 12.00
vardagar. Under sänder samtliga stationer lokaltnatten sammansatt
musik.
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och MTGRIX6.3.3

Anslutna tillståndshavare: 28 st.

13RIX-stationer st

GöteborgRIX Göteborg KB
BoråsRadiolndustri Xerkses i Borås AB

HalmstadRadio Halmstad AB
GävleGävle/SandvikenRIX KB

SundsvallSundsvall/HämösandMediaintressenter KB
VästeråsRadio 106,1 KB

Örebro ÖrebroRadio KBRIX
UmeåUmeå Radiointressenter KB

Varbergi VarbergRIX 106,5 KB
HudiksvallRadio Hudiksvall KB

ÖrnsköldsvikÖ-vikRadio KB
LyckseleAnna Larsson-Nyman

SundsvallRadioutvecklingSvensk ABSRU
Radioutvecklingmed SvenskleveransavtalTillståndshavama har

TidningarLiberala KBTidningsAB LTStampen,KB SRU, ägt av
till-utsträckning de önskar. Ii denm.fl., leverans tre avom av program

dockföljande delägare,ståndshavarbolagen återkommer utan ensam
TidningsABGöteborg i sinmajoritet; Produktions EttAB ägttur av

sini Borås iNET-Videoproduktion TV ABStampen ägttursamt
lokal dags-vanligenTidning. övrigt bolagenBorås I ägs av enav

köpmannaföreningentidning tillsammans med orten.
Radiooch MTG ABfinns avtal mellan SRUSedan 1996 ett om

innebär MTGSamarbetetoch MTG-näten.samarbete mellan RIX- att
stationerför samtligaför programproduktionRadio AB ansvarar

företagAirtime ettABanslutna till och MTG-nätenRIX- samt att
annonstid för bådainom MTG-koncemen säljer näten.

15MT G-stationer st

StockholmRadioZ 101,9 HB
GöteborgGöteborg104,8 i HBRadio Storpannan

SkellefteåNational Skellefteå ABRadio
LuleåRadio National Luleå AB

EskilstunaEskilstunai Hällby och HBRadio Air 104,5
NyköpingMarknad i Nyköping107,7 HBForum

KristianstadKristianstadReklammedia 107,3 i HB
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Jönköpings Reklamradio 106,0 HB Jönköping
Växjö Reklamradio 104,3 HB Växjö
Radio 2001 107,6 i Helsingborg HB Helsingborg
Trestad Air 105,0 HB Trestadsområdet
Östersund Östersund/ÅreAir 104,0 HB
Power Hit Radio 106,3 Megahertz HB Stockholm
Gigahertz 106,7 i Malmö HB Malmö
Reklammedia 104,4 i Kil och Karlstad HB Karlstad

MTG Radio helägtAB, det börsnoterade Modern Times Groupav
MTG AB, har franchiseavtal med de femton tillståndshavama. Avtalet
innebär MTG Radio tillhandahållerABatt försäljning rikstäckandeav
reklamtid genom Airtime AB, marknadsföring, tekniskt stöd, rätten
till varumärket Radio RIX leverans tillsamt 16 timmarav upp

producerad MTG Radio AB dygn.program Avtalen löper årav ettper
i med månaderstaget uppsägningstid. 13 de bolagen15sex ärav
handelsbolag i vilka aktiebolag bolagsmän;tre är MTG Radiosamma
AB, Kinnevik Radio AB och Invik Radio AB. deI två övriga aktie-
bolagen MTG Radioäger AB 50 % aktierna.av

Programmen

Programmen centraltär producerade för både RIX-nätet och MTG-
Undernätet. 16 timmar dygn sänds central programfeed,per en

vilken kan avbrytas de enskilda tillståndshavama vid bestämdaav
tillfällen varje timme for lokal reklam, lokala tävlingar Andelenm.m.
lokalt producerat programmaterial sänds på detta uppgår enligtsättsom
uppgift till i genomsnitt timme dygn. Under sänderen nattenper
stationema lokalt musik.sammansatt

6.3.4 SRAB/Radio City Fria Media
Anslutna tillståndshavare: 13 st.
Radio Stella AB Helsingborg
Fria Radiobolaget i Borås AB Borås
Radio Hit FM Melodicum AB Växjö
Radio Match AB Jönköping
Svensk Radiopartner Radio City AB Karlstad

ÖstergötlandFria Media i AB Linköping
Radio Nova AB Nyköping
Uppsala Musikradio AB Uppsala
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Kalmar/ÖlandReklamradio FMK AB
BlekingeBlekingeMedia i ABFria

SmålandLindbladStaffan Västra
NorrköpingRadioproduktion ABDavid Olsson

NorrköpingLinköpingRadiokanal i ABGöta

Moder ABMediasFriadelartill likaRadiobokningen AB, ägt av
under Mega-vidare MixFilmindustri seSvenskMedia och ABFria

tillstånd-anslutnadeuppdragriksannonsförsäljning påpol sköter av
Match ABmed RadioavtalLindblad harStaffanshavama. pro-om

Friaåterkommertillståndshavarbolagenmångagramproduktion. I av
delägare.Media,FriaStiftelsenhelägtMedia, somav

sänderoch BoråsJönköping,i VärnamoMatch-stationernaRadio
och 14.00-06.00-10.00kl.under dagenblocki tvålokala program

uppläggdygnet. Sammaunderoch18.00 resten avprogramsamma
RadioBlekinge.ochKalmariMatch-stationernaRadiotillämpas av

Linköping sänderNorrköping ochiMatch-stationema programsamma
nattetid.produceradeoch lokalt06.00-22.00dagtidunder program

programmaterialalltpraktiskttillståndshavareövriga ärHos taget
förankring.lokalaklaroch haregenproducerat en

Övriga nätverksbundnaej6.3.5

tillståndshavare: 8Antal st.
StockholmSky Radio AB
StockholmRadio ABRTL

StockholmCommunications ABBandit
ArjeplogLapplandRadio AB

StockholmHitsKlassiska AB106,7
StockholmStockholm ABRadio City

GöteborgGöteborg ABRadio City
LundCity Malmö ABRadio

ägarkopplingar.fallfinns i vissaBland dessa
alltsåtillståndshavarefristående mate-kretsen är gottInom somav

tillståndshavare hardessavissaegenproducerat. Hosrial program-av
förankring.lokalklarmaterialet en
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6.4 ekonomiskaDen verkligheten

6.4. 1 Annonsmarknaden

Reklammarknaden för radio har utvecklats starkt från det deatt
kommersiella sändningarna inleddes. Under 1993 uppgick de totala
investeringarna till sammanlagt 32 miljoner kronor, 1994 164 miljoner
kronor, 1995 234 miljoner kronor, 1996 319 miljoner kronor och 1997
416 miljoner kronor För 1998 beräknas annonsintäktema uppgå till ca
530 miljoner kronor, vilket andel 3,3 % investe-motsvarar en om ca av
ringarna i traditionella medier. Under 1997 och 1998 radion detvar var
snabbast växande mediet, undantaget intemetannonseringen5.

lRM prognosticerar reklamintäktema for radio år 2004 kommeratt
uppgå till 884 miljoner kronor i dagensatt penningvärde bi-seca

laga 4.

6.4.2 Avgifterna

Den sammanlagda avgiften för lokalradion för år 1999 har Radio-av
och TV-verket fastställts till 116 388 kronor,600 vilket motsvarar ca
25 % den totala omsättningen i branschen. Avgifterna fördelar sig påav
de olika nätverken enligt följande.

Mix Megapol 19 846 600 kr.
NRJ 27 956 100 kr
RIX/MTG 36 836 kr000 13 125 900/23 710 100
Fria Media 17 335 200 kr
Övriga 14 414 700 kr

4 IRM:s Internationella reklammarknader, oktober 1998.rapport
5 IRM:s Reviderad Reklam- Medieprognos, junirapport 1998.
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nätverkende olikaförResultaten6.4.3

MegapolMix

driverMedia ABBonnierRadioprogramföretaget RPF AB ägs avsom
uppgick underför FöretagetOmsättningenMegapol-stationerna.Mix

miljoner52,3omsättningenför 1996miljoner kronor,till 62,51997 var
förlustföretagetperioder visademotsvarandekronor. Under omen
finansiellaefterkronormiljonerrespektive 36,5miljoner kronor,45,5

poster‘.
visadeaugusti 1998medjanuari till ochperiodenFör program-

bokslutsdispositionerförekronormiljonerförlust 16,6företaget en om
miljonerförlusten till 38,7uppgicktidmotsvarande 1997och skatt. För

kronor7.
miljonertilluppgå 111beräknasför helåret 1998Omsättningen

kronor.

NRJ/Energy

helägtBroadcasting ABdrivs RBS ärNRJ-stationema ettsomav
imoderbolagvidareBroadcasting ABdotterbolag till S.A. RBS ärNRJ

intressebolag.fleradotterbolagkoncern består samtettsom aven
till1996oktoberUnder periodenräkenskapsår.Bolaget har brutet

miljoner kronoromsättning 89,7nådde koncernenoktober 1997 omen
förekronormiljoneruppgick till 35,8förlustensamtidigt som

dessförinnansiffror för åretMotsvarandeskatt.dispositioner och var
ikronormiljonerrespektive 45,8omsättningkronor imiljoner70,8

förlusts.
miljoner38,5aktieägartillskotterhöll bolaget1996/97Under ett om

tillaktieägartillskottetuppgickdessförinnanperiodenkronor, under
kronor.miljoner45,6

tilluppgåberäknasräkenskapsåret 1998förOmsättningen ca
kronor.108 miljoner

1997-01-01räkenskapsåret° årsredovisning forRadioprogramföretaget AB:sRPF
-1997-12-31.
7 1998-08-31998-01-01för tidendelårsrapportAB:sRFP -

1996-10-018 räkenskapsåretårsredovisning förBroadcastinRBS AB:s -
1997-09-30.
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RIX och MTG

MTG Radio AB Modern Timesägs Group MTG AB. Omsättningenav
för MTG Radio AB uppgick under 1997 till 60 miljoner kronor
samtidigt resultatet efter avskrivningar visade förlustsom en om

miljoner26 kronor. Motsvarande siffror för 1996 33 miljonervar
kronor, respektive förlust SO miljoner kronor. I MTG:s rörelse-en om
resultat ingår RadioP4 Hele Norge med 20 miljoner kronor°.

Koncernbidraget för bolaget uppgick under 1997 till 49,9 miljoner
kronor.

delårtsrapportAv for Modern Times Group MTG framgårAB att
nettoomsättningen for radio under de första kvartalen 1998 har ökat
från 9,9 miljoner kronor och miljoner17,1 kronor för 1997 till
15,8 miljoner kronor, respektive 25,8 miljoner kronor.

Fria media

Fria Media Moder AB bl.a. 100% aktiernaäger i dotterbolagetav
Radio Match AB och 50% aktierna i Radio Stella AB. Underav
perioden juli 1995 till och med juni 1996 uppgick koncernens intäkter
till 11,2 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella intäkter och kost-
nader under motsvarande period uppgick till förlust kr.930 000en om
För perioden därefter vilken omfattade juli 1996 till och med december
1997 intäkterna för koncernen 41 miljoner kronor under detvar att
resultatet efter finansiella intäkter och kostnader visade positivtett
resultat 3,1 miljoner kronor.om

Under kalenderåret 1998 uppgick intäkterna till 103,9 miljoner
kronor fakturerat utfall jämfört med miljoner82 kronor under
kalenderåret 1997.

Årsredovisning9 för Modern Times Group MTG förAB räkenskapsåret
1997-01-01 1997-12-31. www.mtg.se.-

Årsredovisning° och koncemredovisning for FRIA MEDIAS MODER AB,
räkenskapsåret 1996-07-01 1997-12-31.-
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Slutord6.5

åraccumulerade förlusterna för lokalradion vid utgången 1998De av
motsvarande periodhar uppskattas till miljoner kronor. Under800ca

till miljonerhar de sammanlagda reklamintäktema uppgått l 695ca
till drygt mil-kronor samtidigt koncessionsavgiftema uppgått 500som

joner kronor.
förväntasmarknadsutvecklingen för lokalradionpositivaDen

fortsätta, främjar programföretagensbilaga sådan utveckling4. Ense
Förutsättningar uppnå förbättrade rörelseresultat.att
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överväganden7 och förslag

Vad handlar den här utredningen om Vilka de förändringarnaär stora
Reklamradion har funnits sedan 1993 och har under den korta tiden
etablerat sig hos lyssnarna naturligt inslag i Mätningarett etem.som

det sig 2 miljoner lyssnaresäger varje dagrör lyssnatatt om som en
kommersiell lokalradiostation. Samtidigt har det funnits bitvis hården
kritik det likriktade innehållet och inte minst hur frekvensernamot
auktionerades ut.

Det viktigaste resultatet utredningens arbete den kom-är attav
mersiella lokalradion får möjlighet bedömningar längregöraattnu
sikt. tillståndDe tidigare fördelats kommer kunna förlängas tillattsom
utgången 2008. Med det beskedet kan till de olika radio-ägarnaav
stationema i lugn och utveckla radion och åstadkomma lönsamhet iro
branschen. Den trygghet avlägsen tidshorisont erbjuder kansom en
användas till experimentera och utveckla den kommersiella radionatt
och inleda det kommande teknikskiftet till digitalradio.att

Ett viktigt resultat förslaget innehåller uppgörelseärannat att en
med det tidigare auktionsförfarandet. Utauktioneringen frekvenserav
slog många de lokala intressenter fanns 1993 och gjordeut attav som
de nätverken kom dominera. Det resultatet inte medstora att stämmer
de intentioner finns i lagen. Auktionema drev också priset påsom upp
tillstånden och har gjort lönsamhet inte uppnåtts i branschen.ännuatt
Förslaget innebär de lediga tillstånden kommer fördelas efter heltatt att
andra grunder. Varje sökande skall bedömas för sig. Förfarandet

därmed möjligheter föröppnar fler aktörer sända radio.att
Kritiken den kommersiella lokalradion handlar ofta detmot attom

för stark likriktning utbudetär och vågar för lite. Kritikenatten av man
har på tid framförts bl.a. Som kritikenannonsörerna.senare av svar
kan hävdas med tiden kommer bredden och den lokala anknytningenatt

öka mångfalden i stärkas. påskyndaatt För densamt etern att att
utvecklingen skärper utredningen kravet på sända med profil.att egen
Varje station ska sända material skiljer frånsig andra stationereget som
minst 3 timmar varje dag mellan 6.00 och 21.00.

Utredningen har haft uppdrag söka för underlättavägaratt attsom
de kommersiella programföretagens medverkan vid introduktionen av
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Sverigesidag inomFörsökssändningar pågårdigitala radion,den DAB.
den kom-självklart omfattateknikskiftet kommerRadio och även

kvalitetshöjning för lyssnaren.mersiella radion. innebärDAB storen
i form tilläggs-ljudkvaliteten förbättras, delsDels i form attatt avav

tekniken.dentill godotjänster kan komma lyssnaren genom nya
och radion blirolika medier smälter ihopTeknikskiftet innebär att mer

radio.än
tillståndsperioderlångaunderlätta introduktionen DABFör äratt av

inteTeknikskiftet i sigkostnader förutsättning.och låga avgörs en-en
teknikensoch densådan utvecklasbart hur radion prövar nyasomav

betydligt billigaremöjligheter lika viktigt ängörsär att mottagarnautan
radio i och dede sänder DABde idag. Samarbetet mellanär somsom

teknikskiftet.för framgången i Enblir avgörandeutvecklar mottagare
genomfört dagsläget omöjligtför skiftet itidpunkt säga.ärnär är att

godasvenska radiolyssnareförslag innebärUtredningens att
Sänd-utveckling radion.fram fortsattgrunder kan emot avse en

gällandekan sigsamtidigt fler aktörerningamas profil stärks görasom
mångfalden i ökar.etern-

förslagUtredningens7.1

Sändningar allmänheti

kommersiella lokalradion.reglering för denUtredningen föreslår nyen
deförlängningförst utredningens förslagkapitlet behandlasI avom

tillstånden.nuvarande
ochför behörighetdärefter förslag till reglerUtredningen lämnar

grundasUrvalet skall bl.a.fördelning tillstånd.urval vid av
Enligt förslaget kommermängd material.ägarförhållanden och eget

sändningstillståndet,villkor tilltillståndsmyndigheten kunna knytaatt
regeringen möjlighetTV-lagenradio- ochsätt attgersom nusamma

förlängning imed tillföreslås bli fyra år,Tillstândstiden rättgöra.
fyra år.ytterligare två perioder om

varjeföreslår utredningeninnehålldet gällerNär attprogrammens
materialsändaoch skallprogramföretag dagligen, mellan 06.00 21.00

timmar. Regelnverksamheten minstunikt för denär treomsom egna
tredjedel sändnings-den nuvarande regleringenersätter att avom en

material.bestå egenproducerattiden skall av
ingennuvarande begränsningenUtredningen föreslår den attatt -

tillstånd ändras.får hatillståndshavare än ettmer —
stödja mång-utformas försändningsomrâdena skallframtidaDe att

Utbyggnaden det digitalayttrandemöjligheter.fald och reella nätetav
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föreslås fortsätta och skall, i likhet med det analoga ske mednätet,
hänsyn till efterfrågan.

Utredningen föreslår avgiftssystem bygger intäkterett nytt som
reklam såsom och sponsring, s.k. åsiktsreklam.ävenav annonser men
Dagens sanktioner föreslås ändrade så den dubbla möjlig-sätt att

heten kräva särskild avgift och förelägga vid vite bort.att äventyr tasav
Grunderna för återkallelse utökas.

Tillståndsgivande myndighet och tillsynsmyndigheten föreslås få
delvis ändrade uppgifter.

Övergångsbestämmelsema omfattar bl.a. avgifterna för de nuvar-
ande sändningstillstånden.

AM-bandet föreslås inte omfattas den lagstiftningen.av nya

Digitala sändningar

Den tekniken förutsättningar för tillämpningar, förut-nya ger nya
sättningar lagstiftaren i möjligaste mån bör tillvara och intetasom
förhindra. Det går emellertid inte helt och hållet förutse vilkenatt väg
utvecklingen kommer Genom tillsätta Konvergensutredningenatt ta. att
Utredningen samordning lagstiftning för radio, och tele-TVom av
verksamhet, dir 1997:95 har regeringen sökt förutse det behov bl.a.av
lagstiftning utvecklingen kommer medföra.att

Utredningen föreslår fortsatt utbyggnad det digitala nätet.av
Utbyggnaden bör ske med beaktande efterfrågan. Tillståndshavamaav
skall möjlighet själva välja sin infrastruktur.attges

angelägetDet förutsättningarna redan frånär början sådanaatt är att
kraven yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald tillgodoses. All
kapacitet bör därför fördelas mellan tillståndshavarna, under förut-
sättning antalet sökande tillräckligt.äratt

För effektivt tillvara den digitala teknikens fördelar skallatt ta
tillståndshavare ha möjlighet upplåta outnyttjat tillatt utrymme annan
tillstândshavare i multiplex. Under förutsättning tillräckligtattsamma

används till programverksamhet kommer utredningens förslagutrymme
inte medföra hinder resterande upplåts elleratt mot att utrymme

annanutnyttjas för verksamhet. Möjligheten använda frekvensut-att
för traditionella radioprogram det emellertidänrymmet annat gör

viktigt säkerställa kärnan i sändningsverksamheten sänd-att att utgör
ningar judradioprogram.lav

Det också viktigt de företag från börjanär deltar i sändning-att som
skall kunna bedömningar på längre sikt. Programföretagensgöraarna

vilja delta i de digitala sändningarna torde påverkas deras möjlig-att av
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het förutse de framtida Tillståndsperioden föreslåsspelreglerna.att
därför tillfällen.bli fyra år, med till förlängning vid tvårätt

sända s.k. tilläggs-Genom programföretagen möjlighetatt attge
tjänster torde intresset för öka. Reglerna fördigitala utsändningar att
sökbar föreslås omfatta programverksamhet.text-TV sådan

avgiftssystem utredningen föreslår fast ochDet består rör-av en en
lig del. avgiften under den första till-Den rörliga kommer inte utgåatt

för digital teknik.ståndsperioden utsändningar sker medsom
föreslås, föråtagande sökanden andel materialDet gör egetom

sändningar med digital teknik, uppfyllas först under år 2005.

mångfaldBegreppet

medierna saknas enhetlig och alla godtagen innebördInom aven av
begreppet mångfald. de flesta torde begreppet mångfald inomFör
massmedierna dock handla mångfald det gäller åsikter ochnärom
opinioner samhället för åsikter inom bl.a. kultur,eller uttryckom som
vetenskap eller religion och världsåskådning.

mångfald kan sikte uttrycks och kallas dåBegreppet på vadta som
ofta innehållslig mångfald. strukturella mångfalden omfattarDen
då de omständigheter bestämmer skall komma till tals;somsom vem
den uttrycker något strukturen i ägandet.samtsom

mediakommitté i förhållande till mediekoncen-Europarådets har,
tration, valt följande arbetsdefmition begreppet mångfald inomav
medierna:

Begreppet mångfald förskall förstås innebäraatt utrymme att ge
uttryck åt brett spektrum sociala, politiska och kulturella värden,ett av
åsikter, information massmedierna.och intressen genom

Mångfalden kan inre, dvs. brett spektrum sociala,när ett avvara
politiska kulturella information uttrycks inomoch värden, åsikter och

enda medieorganisation, eller dvs. antal organisationernär ettyttre,en
och uttryck för särskild ståndpunkt.var en ger en

finns uttryckerOm det mångfald bland och dessa allaägareen
föreligger definition.sak inte mångfald enligt denna Yttreyttresamma

mångfald först för särskilduppstår och uttrycknär ägarna var en ger en
ståndpunkt. Antalet företag produkter således inte avgörandeeller är
för mångfalden i innehållet. Mångfalden mening ökar intei denna om

antal medieföretag med likartat innehåll,konkurrerarett stort ett
exempelvis eller urval och redigeringtyp t.o.m. gemensamtsamma av
nyheter, musikinslag, underhållningsprogram etc.

service-företagen.Ett exempel inre mångfald kan public Detvara
kan inom Sveriges Radio uttryckas brett spektrum sociala,sägas ett av
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politiska och kulturella värden, åsikter och information. Däremot
saknas den mångfalden.yttre

Utredningen använder i betänkandet begreppen och inreyttre
mångfald. Till mångfald hänförs då de omständigheteryttre som
bestämmer skall komma till tals; den uttrycker någotvem som som

strukturen i ägandet, hänsyn till vad uttrycks. Med inresamt utan som
mångfald vad uttrycks.avses som

Det torde råda enighet demokrati kräver mångfald inomstor attom
massmedierna för fungera.att

7.2 De nuvarande tillstånden

För närvarande finns 84 utdelade tillstånd, fördelade sänd-38över
ningsområden. utdelade tillståndenDe gäller till utgången år 2000.av
Enligt lokalradiolagen skall dessa förlängas tillståndshavaren såom
begär. Rätten till förlängning kan under vissa förutsättningar för-gå
lorad. Frågan vilka ändringar möjligaär och önskvärdaär attsom
genomföra och vilka följder ändringarna får.

7.2.1 Utrymme för lagändring

Enligt 8 § andra stycket lokalradiolagen skall tillstånd förlängas medett
ytterligare tillståndsperiod tillståndshavaren så begär. endaDeen om
grunderna för förlängning framgår direktvägra lagtextenatt ärsom av
ändrad indelning sändningsområdena 9 § eller grund för åter-attav
kallelse tillståndet enligt 28 föreligger.§av

Lokalradiokommittén konstaterade det uppenbartatt att statenvar
kan genombryta tillståndshavarens ställning lagstiftning.genom ny
När det gällde frågan vid vilken tidpunkt lagändringar skulle kunna
genomföras rättsliga påföljder för kunde bli aktuellautan att staten

kommittén detta kunde ske vid utgången år 2000.attsynes mena av
Som grund härför det för tiden därefter saknas tillstånds-attangavs
mässig utfästelse sida,från de förbehåll därom fanns istatens som
lagens förarbeten osäkerheten i tillståndens bestånd och inne-samt att
börd efter år 2000 måste ha varit i högsta grad förutsebar ochen
påräknelig faktor för tillståndshavama. Däremot menade kommittén att
det legalt möjligt redan under löpande tillståndsperiodattvar genom-
föra mindre ingripande förändringar beträffande programreglemal

SOU 1996:176 116s.
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till-för det fall derasremissvaren framgick tillståndshavarna,Av att
sig berättigadestånd inte förlängas ytterligare period, ansågskulle en

juridiska instanser.till skadestånd. bedömning deladesDenna även av
lag-Utredningen delar kommitténs bedömning att staten, genom ny

lag. Fråganstiftning, kan bryta tillståndshavarens ställning ärgenom
lagstiftning skulle få tilldock vilka ekonomiska konsekvenser sådanen

följd.
uttalade ilokalradio citeras LagrådetsI 1992/93:70—Privatprop.

anledning förslaget till lokalradiolagen:av

till förläng-Det anförda väcker frågan tillståndshavarens rättom
skadeståndning tillståndet så stark han har tillrättär att avav

ändrad områdesindelning för-han grund vägrasstaten, om av
till alla tillstånd tidsbe-längning tillståndet. Med hänsyn ärattav

omprövninggränsade och till lagen förutskickar attatt aven
tillståndstiden löperområdesindelningen sker i samband med utatt

emellertid inte kommakan någon till ersättningrätt statenav
förlängning.ifråga för den aktuell grund vägrassom nu

lokalradiolagenPå måste bedömas den situationensätt attsamma
Närradionämndenunder tillståndstiden ändras i syfte att ge

Konstruktionen med tidsbe-för skälighetsbedömningar.utrymme
planer redovisas igränsade tillstånd i förening med de som

lagrådsremissen utvärdering det har varit inärsystemeten av
måstebruk under någon tid de söker tillstånd räknagör att som nu

förlängt grundmed möjligheten de inte får tillståndetatt av
tillståndshavamaz."skärpta krav i lokalradiolagen

anfört.Regeringen anslöt sig till vad Lagrådet
citerade uttalandenabakgrund lagens utformning jämte deMot av

från förarbetena utredningens bedömning, förenligtär, utrymmet att
riskeraunderlåta förlänga dessa vid utgången år 2000, utan attatt av

grund för åter-skadeståndsanspråk, begränsat. uppenbartDet är att, om
kallelse föreligger tekniska skäl måsteeller sändningsområdena av
ändras, TV-verket underlåta förlänga tillståndenRadio- och kan utan

löper risk behöva erlägga skadestånd. Med stöd destatenatt att av ovan
möjligt ändraåtergivna uttalandena i förarbetena bör det även attvara

skälighetsbedömningarlokalradiolagen i syfte för utanatt utrymmege
vinna bifall.riskera talan ekonomiskt skadestånd skall Attatt att en om
fråga skälig-generellt bort till förlängning däremot interätten ärta om

ekonomisk kompen-hetsbedömning och torde därför medföra krav
sation.

2 1992/93:70Prop. 25s.
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till-begär det föreOm tillståndshavarenformuleringLagtextens en
tillståndet medTV-verket förlängaskall Radio- ochståndsperiods slut,

tilltillståndsperiod skulle kunna tolkasytterligare rättenattsomen
för-evig tillskulle då haFörlängning evig. Tillståndshavama rättär en

innan tillstånds-de begärde dettalängning, förutsättningunder att
rimlig. de remiss-emellertid intesådan tolkning Iperiodens slut. En är

betänkande harLokalradiokommitténslämnadesyttranden översom
tillståndenräknar medtillståndshavamaklart framgått inte attatt ens

vidsända upphördäremot derashar givits för all framtid, rättatt att
20083.utgången årav

tillstånden förlängasSkall7.2.2

nuvarande till-förlänga deföreslår möjlighetenUtredningen attatt
stånden med åtta år kvarstår.

det saknasinte föreligger ellergrund för återkallelsede fallI an-
utredningens bedöm-sändningsområden talar, enligtledning ändraatt

tillmöjlighetnuvarande tillståndshavamaför dening, starka skäl att ge
i enlighet med bestäm-ytterligare periodförlängning tillstånden enav

uppgift uppgårföljande. EnligtSkälenmelserna lokalradiolagen.i är
Enligtmiljoner kronor.accumulerade förluster till 800branschens ca

tillståndshavaretroligt dessadet knappastutredningens mening är att
enlighetförlängdes itillstånden inteskullestillatigande acceptera att

yrkandensäkerhet skullelagstiftningen. Med allmed nuvarandeden
Även leda till fram-inte skulleframställas. dessaskadestånd omom

tid. framöverskulle för långgång full framgångeller staten vara
lösa dessaförhandlingar och kraft krävasindragen tvister ochi att

Härtillsådan situation.anledning söka undvikatvister. finnsDet att en
inverkasannolikhet skulletvister med allkommer dessaatt
med digitalsändningarvilja och intresseprogramföretagens att satsa

gällatill förlängningteknik. ovillkorligadenOm rätt som nu synes
efterföljande lag-prejudikat beträffandeupphävs dettaskapar ett

genomföras. Medkan kommastiftning ändringaroch de att ensom
möjlighet bedöm-programföretagenssådan försvårasosäkerhet göraatt

iviljan investeravilket i sin torde påverkaningar sikt,på längre atttur
förlänga deföreslår därför möjlighetenUtredningenDAB. att att nuva-

tillstånden kvarstår.rande

3 betänkandeLokalradiokommitténsRadioutgivareföreningens yttrandeJfr över
radion 176."Den lokala SOU 1996:

6 19-0209Lokalradion
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7.2.3 Parallella system

Utredningens förslag innebär bl.a. för urval ochatt ett nytt system av-
gifter införs. löpandeDe tillstånden kommer i dessa delar i huvud-nu
sak inte omfattas den föreslagna lagstiftningen.att Det innebärav attnu
olika regler kommer gälla för tillståndshavare beroendeatt när
tillstånden fördelades.

förarbetenaI till lokalradiolagen villkoren för verksam-attanges
heten kan behöva justeras i olika avseenden. Härtill kommer ytterli-att

tillstånd föreslogs kunna fördelas i befintliga sändningsområdengare
under tillståndstiden4. tordeDet ha varit uppenbart för tillståndshavarna

justering villkoren skulle kunnaatt resultera i ändrad lagstiftningen av
och sändningarna i framtiden skulle kunnaatt bedrivas under olika
regler beroende tillstånden fördelades.när

Utredningen därför det inte finns några bärande skälattmenar mot
låta sändningar ske under delvis olikaatt regelverk under över-en

gångstid. En utgångspunkt under utredningsarbetet har emellertid varit
söka lösningar innebär konkurrensenatt inte snedvrids mellanattsom

de nuvarande och de blivande tillståndshavarna.
Den tillståndshavare i dag bedriver verksamhet och finnersom som

det fördelaktigt har alltid möjlighetsystemet återlämna sittnya attmer
tillstånd och söka under det regelsystemet.nytt nya

4 Prop. 1992/93:70 12.s.
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sändningstillståndfåkan7.3 Vem

sänd-fåtillståndshavaremöjligt förskall änDet ettatt merenvara
ningstillstånd.

tillståndprogramföretag erhållitUtgivare tidningar samt somav
fåskall kunnaljudradio- eller TV-programsändaregeringen attav

tillstånd.
få tillstånd, varkeninte kunnaskallkommunlandsting ochStat,

minstdessa disponerarföretag därdirekt eller indirekt övergenom
haravtalandelar ellerellersamtliga aktier20% ettgenomav

inflytande.bestämmandeensamt

Antal tillstånd

innehalokalradiolageni änbegränsningennuvarandeDet mot att mer
mångfalden regel inför-främja Närtillstånd infördes för attett samma

ägarkoncent-hindraskäletbetonadesi radio- och TV-lagendes att att
och rikstäck-TV-sändningardet gälldeväsentligration näränvar mer

därförfärre.frekvensema Detdärande radiosändningar avvarvar
ochförvärvadestillstånden intefåtaligadeviktstörsta ännuatt enav

tillståndshavare°.samma
ändrats7.nyligenharradio- och TV-lagenBestämmelsen i

detöverföringskapaciteten imedfördigitala teknikenDen att
analogajämfört medökaskanbefintliga frekvensutrymmet avsevärt

starkafinansielltBehovet professionella ochsändningar. program-av
förhar bliviti utvecklingendelta ävenföretag störremed intresse attav
fåkaningenbestämmelseLokalradiolagenslokalradions del. attom

lämplig.bakgrund mindredennatillstånd framstårän motett sommer
lokalradio iförbestämmelseha särskildDet saknas anledningvidare att

förmöjligtdet skalldärförföreslårdenna del. Utredningen att envara
deninnebärtillstånd. Förslagettillståndshavare ha attän ettatt mer

inne-Regleringenlegitimeras.ägamätverkmednuvarande situationen
få alltskall kunnaprogramföretagochemellertid intebär att ett samma

vidare nedan.sändningsområde,sändningsutrymme iledigt ett se

5 16.1992/93:70Prop. s.
° 1995/96: 160 80Prop. s.
7 66.1997/98:184Prop. s.
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idningsföretagT

Den dagstidning eller har inflytande sådant företagut översom ger en
kan i dag inte få tillstånd enligt lokalradiolagen 7 §. bestämmel-När

infördes motiverades den med sådana tillståndshavare skulleattsen
kunna öka sitt inflytande nyhetsförmedling och opinionsbildningöver
i stället för antalet självständiga skulle bli flera. Bestämmel-att röster

inte sanktionerad. innehållerär Lagen inte heller något hinder forsen
tillståndshavare skaffa sig inflytande företag dags-att över utsom ger
tidning.

Radio- och TV-lagen saknar motsvarande reglering.
Utvecklingen har visat regeln lätt har kunnat kringgås. Somatt

framgår bilaga finns2 tidningsforetag representerade i ägarkretsen iav
drygt trettiotal tillståndshavarbolagen antingenett direkt eller viaav

dotterbolag. Dessa tillståndshavare återfinns i huvudsak i nät-tre av
verken; Fria Media, Mix Megapol och RIX. I två nätverken, NRJav
och RadioMTG saknas tidningsforetag bland dock kanägarna, noteras

delägama/bolagsmännen i RadioMTG huvudägareatt tilläven ären av
tidningsföretag TidningsAB Metro.ett
I andra länder det vanligt utgivareär tidning under vissaatt av

restriktioner tillåts ha tillstånd for radiosändningar, kapitel 4.se
Enligt utredningens mening saknas det anledning ha kvar sär-att

regleringen for lokalradions del. FörhållandetDet sökandeatt uten ger
dagstidning och huruvida tidningens spridningsområde omfattar deten

aktuella sändningsområdet skall i stället beaktas vid det urval kansom
komma ske vid tillståndsgivningen.att

Ur mångfalds- och yttrandefrihetssynpunkt det naturligtvis inteär
lämpligt på där enda tidning eller tidningsforetag i domi-att, orter ären

denna erhåller tillståndet. En konsekvens utredningens förslagnans, av
emellertid så kan bli falletär där antalet sökande inteatt orter över-

stiger antalet tillgängliga tillstånd. Se vidare forfattningskommentaren.
förhållandetDet tidningsforetag uppbär presstöd kanatt ut-som

nyttja detta för programverksamhet i lokalradio kan innebära kon-att
kurrensen mellan programföretagen snedvrids. Frågor konkurrens-om
neutralitet och i vilken utsträckning prioriterad ställning kan eller fåren
utnyttjas för skaffa sig fördelar i andra avseenden vadatt än som var
det ursprungliga syftet med stödet frågacentral konvergens-är en ur
perspektiv.

Frågor och maktkoncentration inomägar- massmedierna över-om
för närvarande Mediekoncentrationskommitténvägs dir. 1997: 136.av

8 1992/93:70Prop. 17.s.
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m.fl.tillstånd frånInnehavare regeringenav

sändatillstånderhållitdeföreslår vidareUtredningen attävenatt som
lokalradiotill-fåskall kunnaregeringenljudradio- eller TV-program av

möjlighetenden föreslagnadensammastând. Anledningen attär som
tordedigitala teknikendenintroduktionentillstånd;inneha fler än ett av

del-programföretagstarkaoch finansielltprofessionelltattgynnas av
tar.

tidningsföretag börbeträffandeanförtsPå ettsätt som ovansamma
få stå till-medieutbudet pådominerarredansådant företag ortensom

tillståndsgivningen.sökande vidbaka för annan

och kommunlandstingStat,

fåkunnafortsättningenheller iskall inteoch kommunlandstingStat,
iframfördesskällokalradio.sända Detillstånd att prop.som

lokalradioniangelägnagiltighet; detfortfarande1992/93:70 attäger
myndigheter.språkrör förfungerarinte som

hellerinteföreslåsbestämmelsen kringgåsundvika attFör attatt
motsvarande minsttill delfå tillståndskall kunnasådana som enorgan

indirektdirekt ellereller andelarsamtliga aktier ägs stat,20 % avav
avtal hareller där dessaeller landstingkommun ensamtettgenom

inflytande.bestämmande

Urval7.4

auktionsför-fördelasskall inte längreför lokalradioTillstånd genom
farande.

skallansökningarsamordna sinasökandeförMöjligheten att
kvarstå.

devilka kriterierföreslå enligtutredningenskalldirektivenEnligt
sändningstill-skall utgå frånUtredningenväljasskallsökande attut.

auktionsförfarande.fördelasskallstånd inte genom
tillståndsmyndig-innebärlösninghar valtUtredningen attsomen

Överstiger därefterbehörighet.sökandensbeaktaheten först har att
urval ske.skall Detlediga tillståndantaletantalet sökande ett nuva-

sökandeerbjuda detillståndsmyndighetenföråliggandet attrande att
skall kvarstå.ansökningarsamordna sina
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7.4. 1 Behörighetsregler

Det skall grundläggande krav vid tillståndsgivningenettvara att
sökanden har finansiella och tekniska förutsättningar bedrivaatt
verksamheten varaktigt, med god kapacitet och kvalitet i utsänd-
ningen.

Utredningen föreslår grundläggande krav vid tillstånds-att ett
givningen skall finansiering ekonomisk uthål-garanterarvara en som
lighet de tekniska förutsättningar krävs församt bedriva verk-attsom
samheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. Om sökandens
finansiering tillräcklig skallär bedömas i förhållande till sökandens
åtaganden beträffande mängd material, programverksamhetenseget
format och andra sådana tjänster. Med ledning den budget sökandenav
skall lämna tillståndsmyndigheten möjlighet bedöma denges att om
planerade verksamheten har genomtänkt affärsidé med säkerställden
finansiering under tillståndsperioden.

Sökanden skall sina tekniskaäven förutsättningar bedrivaange att
verksamheten varaktigt och med god kapacitet och kvalitet. sökan-Har
den tekniska möjligheter erbjuda den ifrågavarande programverk-att
samheten med tilläggstjänster för lokal ljudradio med beaktande deav
tillståndsvillkor tillståndsmyndigheten finner skäligt ställa skallsom att
behörighet föreligga Föreligger omständigheteranses gör attsom
sökanden inte kan förväntas uppfylla rimliga krav programverk-att
samheten tillhandahålls under längre tid, tjänsterna inte uppfylleratten
rimlig kvalitet i utsändningen eller erforderlig kapacitet inte till-att är
gänglig för tillhandahålla de erbjudna tjänsternaatt kan sökanden inte

behörig.anses vara
YGL upplåtelse radiofrekvenseratt skall skeanger sättettav

leder till vidaste möjliga yttrandefrihet. Det allmänna harsom ett
för syftet med upplåtelsen förverkligas;att yttrandefrihetenansvar gyn-

inte tillståndshavare måste upphöra medatt sändningar på grundnas av
brister i finansiering eller tekniska förutsättningar.av
Även introduktionen de digitala ljudradiosändningamaav gynnas av
sändningarna kan fortgå avbrott.att utan

9 Med tilläggstjänster i lokal ljudradio programverksamhet beståravses som av
komplettering med hjälp eller bild.textav
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urvalsförfarande7.4.2 Ett nytt

i sändningsområdetberedassamtliga sökande inte kanOm utrymme
kriteriernainledningsvis baserasskall urval ske. Urvalet skallett

sökanden förklararmaterialägarförhållanden och den mängd eget
antalet aktörermedförsig beredd sända. ägandeEtt attatt som
för programföre-uniktoch hög andelmarknaden ökar programen

därvid eftersträvas.i fråga skalltaget
till-fortfarande överstigerdärefterdet fall antalet sökandeFör

formatprogramverksamhetensdäreftergängligt skallutrymme
beaktas.

präglasmedieutbudetsyfta till det lokalaFördelningen skall att
mångfald.såväl inreyttreav som

ochhand ägarförhållandenskall i förstaVid tillståndsgivningen
antaletmedförägandemängd material betydelse. Ett atteget somges

mängdökar ochden lokala marknadenaktörer på stor programegnaen
användningmening kaneftersträvas. Enligt utredningensskall aven

kulturpolitiska målförverkligakriterierna bidra till att statens om
yttrandemöjligheter.mångfald och reella

tillstånd skalltillgängligaflera sökande antaletKvarstår därefter än
format beaktas.programverksamhetens

i lag.Kriterierna skall anges
urvalskriteriersökthar under arbetets gångUtredningen ärsom

gällandedenkonsekvensermätbara medförautan att som nusamma
stödja mång-förslag skallutredningensordningen. bakgrundMot attav

sig naturligt tillämpahar det fallitfald yttrandemöjligheteroch reella att
det gällerägarförhållande.sökandens Närkriterium byggerett som

inriktats pådärutöversändningarna har arbetetsjälva innehållet i att
mellankonkurrensenför urval innebärsöka kriterier att program-som

fördelats. Konkurrensentillståndenföretagen efter detkvarstår, även att
innehållet i sinaändrafritt kankvarstår programföretagenom

myndighet. Mängdenkrävssändningar tillstånd mate-egetattutan av
urvalskriterium.rial sådantär ett

Även formatet sökandensfördelats efterhari de fall tillstånden
mellankvarståi viss månkonkurrensprogramverksamhet kan sägas

fram innebärutredningen läggerförslagprogramföretagen. Det att
Sökandensprogramverksamhetensgrundasurvalet i denna del art.

läg-åskådning får intesådankulturella ellerpolitiska, religiösa, annan
bestämmelserna intemarkeratill grund för urvalet. För utgörattattgas

frihetemagrundlagsskyddadedeotillbörlig begränsningnågon utanav
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sikte på just på verksamhetens allmänna profil hartar utredningen valt
formulera kriteriet programverksamhetens format.att som
Kriteriet innebär således det formatet, dvs och inte inne-äratt arten

hållet skall bedömas vid tillståndsgivningen. kontrollDen inne-som av
hållet i förhållande till det angivna formatet kommer före-attsom
komma under tillståndsperioden kommer inte sanktionerad. Detatt vara

således möjligt för tillståndshavareär ändra formatet för sänd-atten
ningarna eller deras innehåll under tillståndsperioden. Medför änd-en
ring formatet mångfalden i utbudet i sändningsområdet påtagligtattav
minskat riskerar dock tillståndshavaren tillståndet inte förlängs vidatt
tillståndsperiodens slut, avsnitt 7.1 1.2.se

Varför programverksamhetens format

mångaI sändningsområden kan urvalet säkerligen genomföras endast
med hjälp kriterierna ägarförhållande och mängden material.egetav

detNär gäller de efterfrågade sändningsområdena finns emellertidmest
risk kriterierna inte räcker. Under sådana förutsättningaratt måsteen

ytterligare urvalskriterier tillämpas. Det programformat sökanden har
för avsikt tillämpa framstår då, enligt utredningens mening, bästatt som
lämpat för uppfylla kraven på mångfald och reella yttrande-att
möjligheter.

Utredningen har använda lottningövervägt eller anbudatt som
komplement till mängden material avvisat dessa urvals-eget men
metoder inte tillfredsställande. Anbud medför, i likhet med detsom
nuvarande med auktionsförfarande, ekonomiskt starka in-systemet att

kan på bekostnad intressenter med mindretressenter rörelse-gynnas av
kapital. Lottning innebär avgörandet fälls med slumpens hjälp,att ett
förfarande enligt utredningens mening inte mångfaldensom gynnar
eller de reella yttrandemöjlighetema.

bör framhållasDet villkor sända visst format kommeratt att attom
ingå i sändningstillståndet endast i de fall urvalet skett med tillämpning

kriteriet.av

7.4.2.1 Skönhetstävling

Lokalradiokommitténs förslag gick på urval skulle ske bl.a. medut att
utgångspunkt i programverksamhetens inriktning. Inriktningen skulle få
ändras först efter prövning tillståndsmyndigheten enligt be-av som
tänkandet skulle restriktiv med godkänna förändringar. Denattvara
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till-riskeradeinriktningenangivnaavvek från denändock attsom
återkallades.ståndet

kritik.omfattandeförslagetavsnitt 3.1.1framgårSom mötteav
skönhetstävling ochkaraktäriseradesUrvalsförfarandet angavssom

svenskaför denfrämmandeför värderingarkunna tra-öppna varsom
Förslagetområdet.yttrandefrihetsrättsligatryck- ochditionen det
förhands-förbudenerinraremissinstanserföranledde flera motatt om

bestämmandeförgälleroch vadochgranskning avannarssomcensur
för-påpekaderemissinstanserradioprogram. Några äveninnehåll i att

yttrande-begränsningotillåteninnebäraslaget kunde avenanses
friheten.

till-såtillvidaskönhetstävlingförslag innebärUtredningens atten
formatmellan olikaefter valfördelaskommastånden kan att pro-av

innebärkriteriet inteframhållasemellertidbörgramverksamhet. Det att
myndighetenssmakdomare;skalltillståndsmyndigheten upp-att agera

förmångfald i dvsdet finnsgift till att utrymmeetern,är att gesatt se
sig.iangivna formatendevärderaprogramfonnat, inteolika att
till-antaletöverstigerfortfarandesökandefall antaletDärefter, för det

tillämpatillståndsmyndighetenförfinnsgängliga tillstånd, attutrymme
vid urvalet.skön

kritikremissinstansemasanledningemellertidfinnsDet att ta upp
förslag.Lokalradiokommitténsmot

yttrandefrihetenOtillåten begränsning av

möjligtdet intesändningsutrymmetbegränsadedet är attPå grund av
Ijudradiosändningar. Detföretableringsfrihetfullständiguppnå en

lagradioutsändningarregleramöjlighetfinns enligt YGL att genom
sända.för Detoch villkortillståndföreskrifterinnehåller attomsom

anspråkiradiofrekvensema sättskall eftersträva ettallmänna tasatt
Vidinformationsfrihet.ochyttrandefrihetvidaste möjligatillledersom

grund-begränsningar deföreskrifterskalllagstiftningen RF avom:s
konventio-Europeiskadenbeaktasfri- och rättigheternaläggande samt

grundäggandeochrättigheternamänskligaför deangående skyddnen
frihetema.

yttrandefrihet,tillskallföreskrivs rättkonventionen ägaI att envar
uppgifter ochoch spridafrihetåsiktsfrihetinnefattande emotatt tasamt

oberoendemyndighet ochoffentliginblandningtankar avutan av

° stycket YGL.kap.3 2 § l
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territoriella gränser". Bestämmelsen dock de anslutna staternager
möjlighet kräva tillstånd för bl.a. radiosändningar.att

Konventionsstaternas frihet reglera radion emellertid inteatt är utan
begränsningar. Enligt doktrinen innebär detta konventionsstaternaatt
inte får diskriminera vid fördelningen tillstånd och det måsteattav
säkerställas mediet inte förbehålls vissaatt grupper.

Enligt Europadomstolens praxis skall prövning ske deen om
begränsningar yttrandefriheten sända radiorättenav att ärsom avser
nödvändiga i demokratiskt samhälle.ett

Enligt utredningens mening strider utredningens förslag varken mot
grundlagarna eller den nämnda konventionen. För markeraovan att att
bestämmelsen inte någon otillbörligutgöra begränsningatt deavser av
grundlagsskyddade fri- och rättigheterna föreslår utredningen detatt
uttryckligen i lagtext avvisas valet mellan flera tillståndssökandeatt

beroendegörs programverksamhetens anknytning till viss åskåd-av en
ning i politiskt, religiöst, kulturellt eller sådant hänseende.annat

örhandsgranskningF och censur

När det gäller innehåll det den sänderär radiopro-programmens som
självständigt vad där skallavgör förekomma.gram fårsom Detsom

inte förekomma något framförasatt är i radioprogramavsett att ettsom
först måste granskas myndighet. hellerInte det tillåtet förärav en
myndigheter stöd i grundlagen, påatt, grundutan det kända ellerav
väntade innehållet i radioprogram förbjuda eller hindraett dess offent-
liggörande eller spridning bland allmänheten.

Remissinstansemas invändningar förhandsgranskning ochom cen-
sikte dels det förhållandettog urvalsförfarandet baseradessur att

programverksamhetens inriktning, dels inriktningen fick ändras förstatt
efter godkännande tillståndsmyndigheten.av

Utredningens förslag innebär ingen inskränkning i för denrätten
sänder självständigt vad dessasom att skall inne-avgöraprogrammen

hålla. Sändningarnas innehåll kommer inte ligga till grund föratt ur-
valsförfarandet. Om det valda programfonnatet visar sig ekonomiskt
ohållbart kan detta ändras under tillståndsperioden. Oavsett hur sänd-

" Artikel 10.
2 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter, Norstedts juridik, 5:e upplagan 1993, s.

ff.222
3 Jfr Groppera Radio AG m.fl. 28.3.90 173.nr
4 Artikel l0 st.
‘S3 kap. 4 § YGL.
6 kap.l första3 § stycket YGL.
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kommerprogramförklaringenden lämnadeningarna förhåller sig till
till-återkallaha möjlighetmyndigheterna enligt förslaget inte attatt

utredningensEnligtutsändning.ståndet eller hindrapå sättannat en
förhandsgranskningbestämmelsernamening de angivnautgör omovan

förslag.för utredningensoch därför inget hindercensur
formatprogramverksamhetensförhållandet, ändringDet att aven

i sändningsom-påtagligt minskarmedför mångfalden i utbudetattsom
medför ingenförlängs,följd tillståndet interådet kan få till att annan

bedömning.

svensk traditionfrämmande förVärderingar

vid till-för värderingarförslagetdet gäller kritikenNär öppnarattom
egentlig förankring i denha någonståndsprövningen inte tordesom

områdetyttrandefrihetsrättsligaochtraditionen det tryck-svenska
digital ochtillståndsgivningen för TV DABföljande anföras. Vidkan

olika intressenhelhet skall tilltalaprogramutbudethar beaktats att som
skall åtrespektiveoch smakriktningar, att utrymme program avges

Ävensändningsområdet.tillbl.a. med anknytningolika karaktär, om
tillståndsprövning grundat påhävdafinns underlag fördet inte att att

traditio-svenskavunnit insteg i denprogramverksamhetens inriktning
urval intekriterium förvisst fog hävdas dettakan fall medi attvartnen
yttrande-traditionen på detfrämmande för den svenskalängre heltär

området.frihetsrättsliga

Ägande7.4.2.2

sänd-tillstånd ilämpligt samtligaangivits det inteSom är ettattovan
Ägarför-sökande, avsnitt 7.3.ningsområde tilldelas och seen samma

Tillståndsmyndigheten skallurvalet.därför beaktas vidhållanden måste
Ägar-lokala marknaden.denefter det blir många aktörersträva att

pappersutgåvasåväl idagstidningar,förhållandena i radio och TV samt
medierurvalet. Endast deform, skall beaktas vidi elektronisk somsom

upptagnings-täcknings- ellersändningsområdethar det aktuella som
omfattas bedömningen.område skall av

därförskall öka fårlokala marknadenaktörer denantaletFör att
ochsända radio eller TVredan har tillståndden sökande att varssom

försändningsområdet stå tillbakaaktuellasändningar täcker det annan
dagstidningsökandesådant tillstånd. Gersökande saknar ut somsom

sökandetillbaka förfår denne ståsändningsområdettäcker annan som
sändningsområdet.i media isaknar ägarintresse
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Sökande andratidning torde vinna försteg framförutsom ger en
sökande förstatidning. Detta kan motiverasut medsom ger atten om
förstatidningen får tillståndet i förlängningen denne skulle kunna kon-
kurrera andratidningen då kanske måste läggasut ned. Antaletsom
aktörer den lokala marknaden skulle då minska i stället för öka.att

Har sökande bestämmande inflytande media i sändnings-ett överen
området får denne stå tillbaka för sökande saknar sådant in-annan som
flytande.

Kriteriet syftar till främja den mångfalden och deatt reellayttre
yttrandemöjligheterna i det lokala området. Innehav lokalradiotill-av
stånd i andra sändningsområden kommer därför inte beaktas vidatt
urvalet, under förutsättning inte sändningsområdena helt eller delvisatt
sammanfaller.

Som angivits skall avvägning ske mellan ägarförhållandenovan en
och mängden material. Framstår två sökande jämbördigaeget isom
fråga ägandeförhållande kommer mängden materialom eget att vara
särskilt betydelsefull.

7.4.2.3 Mängd materialeget

Utredningen föreslår den mängd material sökande förklararatt eget en
sig beredd sända minimitiden seutöver avsnitt skallatt 7.5 tillmätas
betydelse. Den sökande vill sända mängd materialstörre egetsom en
skall vinna försteg framför sökande endast vill sända fåtalettsom
timmar sådana Endast de sändningar sker då antaletav program. som
lyssnare högt skall beaktas. Självaär innehållet i sändningarna skall
inte beaktas.

Syftet med kriteriet öka lokalradionsär inre mångfald.att
Genom det blir sökanden självatt det antal timmar denneavgörsom
beredd sända kommerär mängden naturligtatt till för-att anpassas

hållandena på de olika Inom sändningsområden med efter-orterna. stor
frågan tillstånd kommer mängden material med all sannolikheteget

inomstörre motsvarandeatt än områden med liten efterfrågan.vara

Vad materialär eget

För bedömas material skall detatt fråga sändningaregetsom vara om
unika för lokalradiostationen.är Det finns inget hindersom mot att

materialet produceras oberoende produktionsbolag,t.ex. ettav annan,
det får inte oförändrat sändas något programföretag.men annatav
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be-utredningensenligtskall hamaterialetdet ärformVilken egna
enskildatill denöverlämnasskallreglera.lämpligt Detdömning inte att
nyheter,lokalaförskallradiostationen avgöra utrymmeatt gesom

andraellermusikprogramlokala typer program.avreportage,
detmaterial krävsskall attutgöra egetFör att ett ansesprogram
målEftersombearbetning.redaktionell ettmåttvisstgenomgått ett av

massmediernaimångfaldenökamaterialregelmed är attegetomen
visst måttinnefattabearbetningredaktionell ettbör begreppet anses

viss journa-hållerskapasdetocharbetesjälvständigt att ensomav
informations-ellermed nyhets-materialkankvalitet.listisk Det vara

underhållnings-ellerkonstnärlig-motiveratvärde, eller urvara
datoriseradmanuell ellerbyggerenbartMaterialsynpunkt. sor-som

uppfylla kravet.intetering kan anses
vadavgörprogramföretaget suveräntdetEftersom är pro-som

stödjasfrihetenkonstnärliga sägasdeninnehålla, kanskallgrammen
styrning.församtidigtinnehållet utsättsutan att

egenproduceradedetställs pådagide kravmedIjämförelse som
skärpning.förslagutredningensinnebärmaterialet en

Bundenhet

materialmängddensändabundnaskall egetTillståndshavama attvara
krävsmaterialmängdenminskaansökan. För egetåtagit sig ide att

skallMedgivande sär-tillståndsmyndigheten.godkännande ges omav
tillståndshavarensföreliggakanSådana skälföreligger.skilda skäl om

sändnings-åliggande ikonkurrenternasöverstigeråliggande avsevärt
förut-denne. Enförsvårigheterekonomiskamedföroch dettaområdet

tillståndet.erhållitnyligenintetillståndshavarendåsättning bör attvara
åtagandetÖverlåts bundeninnehavarenblir dentillståndet avnye

material.mängden egetom
framgåskallsändaskyldigtillståndshavarenmängd är attDen av

sändningstillståndet.ivillkor
tillårligentillståndshavarevarje rapporterabör åligga attDet grans-

uppfyllts.skyldighetenmyndighetkande om

skeskall sändningarnaNär

ansökansinsökanden iskall ävenmaterialmängdenFörutom angeeget
dag-underskersändningarEndast deske.skallsändningarnanär som

dethärtillOrsakenbedömningen. är mestaskall ingå i attkvällstidoch
och 21.00.mellan 06.00huvudsakidagtid,underradiolyssnandet sker
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Annonsutrymmet under denna tid attraktivt förär annonsörerna änmer
under övrig tid och kostar följaktligen Eftersom annonsprisetmer.

antalet lyssnareavgörs det rimligtär det materialav att anta att som
sänds då ofta håller högre kvalitet det sändsän då lyssnandet ärsom
lågt. För undvika tillståndshavarenatt uppfylleratt kravet eget mate-
rial nattliga sändningar skall därför endast sådanagenom sändningar

mellanäger 06.00 och 21.00 beaktas.som rum

Tillstånd sända digital Ijudradioatt

För åtagandetatt material inte skall blieget alltför ekonomisktom
betungande för dem erhållit tillstånd för digitala ljudradiosänd-som
ningar föreslår utredningen åtagandet skall uppfyllas förstatt efter den
första tillståndsperioden.

7.4.2.4 Programverksamhetens format

För det fall antalet sökande, efter angivna urval, fortfarande över-ovan
stiger antalet tillgängliga tillstånd skall programverksamhetens format
beaktas. Sökande skall i sin ansökan de planerade sändningamasange
format. Kriteriet sikte på programverksamhetenstar eller allmännaart
inriktning. Valet mellan sökande får inte ske grund politisk,av
religiös, kulturell eller sådan åskådning.annan

Syftet med kriteriet i huvudsakär detsamma beträffandesom
mängden material; öka mångfaldeneget i sändningamasatt innehåll.

När det gäller programverksamhetens format skall mångfalden
beaktas i första hand i förhållande till utbudet i sändningsomrâdets
lokalradio och i andra hand i förhållande till utbudet i övrig massmedia
i området. Tillståndsmyndigheten skall eftersträva de olika till-att
ståndshavama inte har format kompletterarutansamma snarare
varandra och det rådande utbudet i sändningsområdet. Det kan innebära

programföretagatt sända programverksamhetatt i formsom avser av
tilläggstjänster kan vinna försteg i område där sådanett programverk-
samhet saknas. I områden med lokal täckning aktuellasvag av
händelser kan sökande med ambition täcka sådana händelser fåatt för-

framför sökandesteg med sändningar format. I områden medannatav
stark lokal täckning tidningar kan däremott.ex. sökande villav som
bedriva sändningar endast riktar sig speciell målgruppsom mot en
nischsändningar vinna försteg framför sökande.annan

Som redan har framhållits innebär inte kriteriet tillståndsmyndig-att
heten skall smakdomare; myndighetens uppgift tillagera detär att attse



Överväganden 175SOU 1999: 14

formatför olikadvsmångfald ifinns att utrymme pro-avetern, ges
områdensig.i Iformatenangivnavärdera degramverksamhet, inte att

frågablioch sistsyvendeemellertid tilldetefterfrågan kanmed stark
tillståndsmyndigheten.bedömningskönsmässig avenom

skallÄven tillståndshavarengivetvisutgångspunkten är attom
tillståndsgivningen,förtill grundlegatprogramfonnatbehålla det som

sänd-ändramöjlighetfinnasdetmeningutredningens attbör enligt
detvisa sigkantillståndsperioden. Det attunderformatningamas t.ex.
till-samtidigtavkastningtillräckligintevalda formatet somger

sigkanske riktarformat motbedömerståndshavaren annatatt ett som
inte,detföljdavkastning. Enskulle bättre attmålgrupp avgeannanen

tillståndsmyndig-frångodkännandekrävsförslag,utredningensenligt
programföre-mellankonkurrensenformatetändraförheten är attatt

tillstånds-Underdelatstillståndenefter detkvarstår ut.även atttagen
kontrolleramyndighetengranskandeemellertid denskallperioden om

falletsåprogramförklaring. Om ärsinavvikit fråntillståndshavaren
bedömatillståndsperiodens slut,vidtillståndsmyndigheten,skall om

tillståndsmyndighetenBedömer attuppnåtts.upplåtelsenmedsyftet
tillståndshavarenriskerarminskatpåtagligt attutbudetimångfalden

tordeuppföljning7.11.2.avsnitt Dennatillstånd förlängt,få sittinte se
ambitiösalämnafrånsökandeavhållaförtillräcklig attattäven vara

följa.avsiktförinte hardeprogramförklaringar attsom

Bundenhet

formatprogramverksamhetenskriteriet ettinnebärangivitsSom ovan
medskettfördelningenfalli deendasttillståndshavarenåliggande för

kriteriet.tillämpning av
möj-skapaupplåtelsen störstasyftet medträffarBundenheten att-

tillståndshavareangivits kanredanmångfald. Somliga lokala varsen
eko-sigså visartillståndsgivningen,grund förtillformat legat om

förlängttillståndetfåändockochformatetändranödvändigt,nomiskt
medieutbudet intelokaladetmångfalden iförutsättningunder att

till-säkerställavilltillståndshavare attförändrats. Denpåtagligt som
tillståndsmyndigheten,frånförhandsbeskedkan begäraförlängsståndet

positivtförslag. EttutredningensiSkap. 7§tilljfr kommentarer
myndigheten.förbindandeförhandsbesked är

vidmaterial kommer,mängdenvidförhållandenamedlikhet egetI
förhållandeigällaprogramförklaringen ävenöverlåtelse,eventuell att

innehavaren.till den nye
skallformatÄr programverksamhetensvidbundentillståndshavaren

sändningstillståndet.ivillkordetta somanges
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Det bör åligga varje tillståndshavare bundenärsom av program-
verksamhetens format årligen till granskandeatt myndighetrapportera

avvikelse skett.om

Tillstånd sända digital ljudradioatt

För åtagandet programverksamhetensatt format inte skall bli alltförom
ekonomiskt betungande för dem erhållit tillstånd för digitala ljud-som
radiosändningar föreslår utredningen åtagandet skall uppfyllas förstatt
efter den första tillståndsperioden.

7.5 Regler för programinnehåll

Varje tillståndshavare lokalradio skall dagtid sända minstav tre
timmar material unikt för denär verksamheten, intesom egna om
särskilda skäl föreligger.

Skyldigheten sända vamingsmeddelandenatt skall kvarstå.

Krav på programinnehåll

Den nuvarande lagstiftningen under minst tredjedelattanger en av
sändningstiden varje dygn skall sådana sändas framställtsprogram som
särskilt för den verksamheten. Regeln syftade slå vaktegna att om
programverksamhetens självständighet och lokala karaktär. I pro-
positionen Det bör inte möjligtatt använda lokal-angavs attvara en
radiostation till enbart sända centraltatt produceratut ett programutbud.
Om utvecklingen skulle tillåtas gå i den riktningen skulle tillgången till

form radio inte leda till yttrandemöjligheternaen förbättradesny attav
nämnvärt.

Som framgår avsnitt 6.3 uppfylls kravet i många sändnings-av
områden nattetid. Denna utveckling inte tillfredsställande.är

Utredningens förslag innebär urvalsförfarandet bl.a. baserasatt
Ävenkriteriet eget material. de tillståndshavare erhållit tillståndsom

med stöd lokalradiolagen bör emellertid omfattas bestämmelserav av
material. Med hänsyn till deeget ökade krav föreslåsom gälla försom

material skall karaktäriserasatt eget föreslår utredningensom att
sådana sändningar skall omfatta minst timmar varje dag. Förtre att

7 22 § lokalradiolagen.
8 Prop. 1992/93270 27.s.
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börtre-timmarskonkurrensneutralaskallreglerna i möjligaste mån vara
omfatta samtliga tillståndshavare.regeln

detavsnitt tordetidigare konstaterat, 7.4.2.3,utredningenSom se
sändskvalitet detdagtid hålla högrematerial sänds än somsom

skyldighetenhärmed börlägst. enlighetnattetid då lyssnandet Iär som
uppfyllas dagtid.

färremedgetillståndsmyndighetensärskilda skäl kanFöreligger att
sändnings-föreligga efterfråganSådana skäl kantimmar sänds. om

området.tillstånd låg iär
för sändningarföreslås träda i kraft först år 2005Bestämmelsen som

digital utsändningsteknik.sker med
det nuvarande kravetförslag innebärUtredningens attatt

materialegenproducerattredjedel skall beståsändningstiden till aven
utgår.

Varningsmeddelanden

sändatillståndshavare kostnadsfrittdet skallmyndighet begärOm en
skallför allmänheten ochviktvarningsmeddelanden är somsom av

miljö. omfattarBestämmelsenmänniskor, egendom ellerskydda även
begränsasyfte förebygga ochvarningsmeddelanden sänds iut attsom

normala situa-Vill myndigheterna iegendom eller miljö.skador på
bör deför informera medborgarnationer använda lokalradion göraatt

reklamtid.detta under köpt
säkerställaställa krav på radioföretagenSyftet med är att attatt

detvarningsmeddelandenallmänheten i alla situationer kan nås närav
egendom eller miljön.skada människor, Motbedöms finnas risk för på

lokalradiostationer i dag harflera privatabakgrund storaattav
viktmänniskor, detsärskilt blandlyssnargrupper, är attstoravyngre

Utredningenviktiga meddelanden.också deras lyssnare kan nås av
skyldigheten skall kvarstå.föreslår därför att

9 23 § lokalradiolagen.
2° 18,jfr 1992/932170 28.1996/972158,Prop s.s. prop
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7.6 Tillståndsvillkor

Tillståndsmyndigheten skall möjlighet förena tillstånd medatt ettges
villkor. Villkoren får skyldighet,avse

sända i viss del landet,att program av
sända under viss minsta tid,att en
använda viss sändningsteknikatt samverka med andrasamt

tillståndshavare i tekniska frågor,
utnyttjande tilldelad överföringskapacitet,om av

sända viss mängd material,att eget
bedriva programverksamhet visst format,att av

tillställa Granskningsnämnden för radio och TV nödvändigt
material för granskning.
Innan beslut tillstånd meddelas skall den sökande beredasom

tillfälle del och sig de villkoratt ta kommeröveryttraav attsom
förenas med tillståndet. Beslut sändningstillstånd får inteom
meddelas inte den sökande har angivit villkoren godtas.attom

Några krav införande etiska regler för programinnehållet iav
lokalradio föreslås inte.

Några villkor i tillståndet de iutöver lagen får intesom anges
ställas.

Av kap.3 första2 § stycket YGL framgår sändningsrätten fåratt
regleras lag innehåller föreskrifter tillstånd och villkorgenom som om
för sända. Enligt radio- och TV-lagenatt kan regeringen ställa sådana
villkor Ävenvid tillstånd meddelats regeringen. Radio- ochsom av
TV-verket har i dag på så ställarätt villkor för sändningaratt sätt som
sker under begränsad tid högst två veckor.en om

Den snabba tekniska utvecklingen ställer i dag krav anpassning
olika bestämmelser. Villkor i tillstånd kan därför föredraav attvara

framför uttömmande reglering i själva lagen förutom blien attsom,
vidlyftig, förmodligen skulle bli inaktuell.snart

Av rättssäkerhetsskäl bör bestämmelser berör själva sändnings-som
tillståndets innehåll, innebörd och bestånd framgå direkt lagen. Närav
det gäller andra krav bör däremot villkoren kunna i tillståndet.anges
Vilka villkor får ställas i tillstånden måste uttryckligen framgåsom av
lagen eftersom det fråga begränsningär yttrandefriheten. Detom en av

lämpligt påär så reglera frågorsätt sändningsteknikatt och tekniskom
samverkan, villkor täckningsgrad och sändningstid utnyttjandeom samt

överföringskapacitet. skallDet möjligt ställa villkorävenav attvara

2 kap.2 fjärde2 § stycket radio- och TV-lagen.



Överväganden 1791999:SOU 14

myndighet nöd-tillställa granskandeålägger tillståndshavaren attsom
sökandemängd materialvändigt material för granskning. Den eget en

fallvillkor i tillståndet. detåtagit sig sända bör Föratt anges som
dettabunden programverksamhetens format börsökanden ävenär av

ivillkor tillståndet.anges som
beredasmeddelas skall den sökandebeslut tillståndInnan om

sig de villkor kommertillfälle del och över attyttraatt ta somav
sändningstillstånd får inte meddelasförenas med tillståndet. Beslut om

inte sökande har angivit villkoren godtas.den attom

Täckningsgrad

villkorhar i tillstånden för Sveriges Radio bl.a. ställtRegeringen om
enligt vill-sändningar. Med rikstäckningrikstäckande analoga avses

nåsminst fast bosatta befolkningen i landet kankoren 99,8 den%att av
sändningarna.av

radiokanaler i multiplex fårSamarbetet medför allaatt sammaen
multiplexfall Radio skall delageografiska räckvidd. det SverigesFör

täckningsgradmedföra kravmed privata tillståndshavare kan detta
ekonomisktkommersiella aktörernas perspektiv intede ärsom ur

försvarbart, jfr avsnitt 5.3.
möjlighetUtredningen föreslår tillståndsmyndigheten attatt ges

beträffande kommersiella lokalradio-ställa villkor täckningsgradom
täcknings-hindrar villkoret innebär högresändningar. Inget att att en

successivt skall under perioden.grad uppnås

Villkor för sändningstid

sändningstillstånd kan återkallaslokalradion gäller i dagFör att om
omfattning. undersändningar skett i tillräcklig Den en samman-som

omfattning riskerarhängande fyra veckor endast i obetydligtid säntav
Även endast exempelvisdärför tillståndet återkallat. denfå säntatt som

programslingor under längrebrus, fågelkvitter eller korta inspelade en
återkallat.sammanhängande tid kan få tillståndet

deti digitala krävslyssnarna skall investeraFör mottagare attatt
finns således betydelse dennågot lyssna på. Det är stor attatt somav

sända. Därför det angelägeterhållit tillstånd använder sin ärrätt attatt
sändning-möjlighet ställa villkor rörandetillståndsmyndigheten attges

22 1992/93:70Prop. 15.s.
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omfattning. rättssäkerhetssynpunktUr bör tillståndshavaren fåarnas
kännedom vad skyldigheten sända innebär tidsmässigt.attom

de tillståndsvillkorl gäller för de digitala TV-sändningarna harsom
angivits sändningar skall ske minst timmar i50 veckan. Enligt utred-att
ningens mening det inte lämpligt i lagtext någon bestämd tidär att ange

lokalradiosändningarna skall pågå eftersom förhållandena snabbtsom
kan förändras. bör därförDet möjligt för tillståndsmyndigheten attvara

villkor i tillståndet den undre tidsgräns skall förgällasom ange som
sändningarna. Som angivits uppfyller den endast sänder t.ex.ovan som
brus, fågelkvitter eller korta inspelade programslingor inte sin skyldig-
het.

Villkoret kan utformas så sändningstiden successivtsätt att
utökas under tillståndsperioden.

Sändningsteknik och teknisk samverkan

Under de åren kommer utsändningar ske med användandenärmaste att
olika tekniker. Eftersom olika tekniker kräver olika frekvensut-av

måste tillstånd sända innebära viss teknik skallett att attrymme an-
vändas vid utsändningen. Det lämpligt detta reglerasär att genom
villkor tillståndsmyndigheten i själva tillståndet sända.attsom anges av

Villkor beträffande teknik nödvändiga skall haär statenom
inflytande på introduktion teknik.av ny

Radio- och TV-lagen innehåller redan i dag möjlighet för regeringen
ställa krav teknik.vissatt om

digitalaDen sändningstekniken medför programbärandeäven att
signaler multiplexeras till digital signal sänds uten gemensam som

jfr avsnitt programföretag5.1.1. De delar på sådangemensamt, som en
signal kommer därmed också behöva använda sändarföretag.att samma
För möjliggöra digitala ljudradiosändningar därför frågoratt är om
samverkan kring multiplexering, åtkomstkontroll elektroniskaoch pro-
gramguider betydelse. Villkor teknisk samverkan bör därförav om
kunna i sändningstillstånd för lokalradio.tas

Nyligen har motsvarande bestämmelse införts för tillstånd med-
delade regeringen.av

23Radio- och TV-lagen kap.3 2 § 7
24 kap3 2 § punkt
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materialMängden eget

föreslås framgåsändasökanden åtagit sigmaterialmängdDen atteget
sändningstillståndet.villkor iav

formatProgramverksamhetens

grundvaltillståndetfåttde fall tillståndshavarenl program-av
tillståndet.ivillkordetta formatverksamhetens format skall anges som

Överföringskapacitet

sändaförutomsändningar skall,för digitalaTillstånden rätten att
programverksamhetsändaomfattaljudradioprogram, rättenäven att

Vid sidanellerhjälp bildkomplettering medbestående text. avavav
Sådanandra tjänster.förekommaemellertid kunnadenna kärna bör det

reglering.tillstånd enligtverksamhet kan kräva annan
yttrande-frekvenstilldelningensyftet medEftersom är att gynna

alltförfårtjänster intesäkerställas sådanafriheten måste ut-stortatt
programverksamheten. fast vissslåAttbekostnad enavrymme

emellertid olyckligt.för ljudradioprogramnivå måste ärreserverassom
säkerställaolika FörOlika kräver attattutrymme.typer av program

tillståndsmyndig-börfår tillräckligtprogramverksamheten utrymme
överförings-avseendemeddela villkori tillståndetheten rätt attges

kontrolleratillsynsmyndighetenskall åliggakapacitet. Det attatt
får tillräckligtprogramverksamheten utrymme.

före-begränsningarsådanajämförelse kanSom nämnas atten
%använda högst 20tillåtetStorbritannien där detkommer i är att av

programverksam-samband medinte hartill tjänsterutrymmet som
heten.

tekniskför bl.a.viss kapaciteti band börAv ettutrymmet reserveras
förbehövsAIC-kanalen. Kapacitetsignalering i den s.k. gemen-som

säker-villkorbör däremotprograminformation, s.k. EPG, genomsam
disponerar.varje programföretagställas i det utrymme

25 varjeoch TV-verketföreslog Radio-medInför försökssändningama DAB att
skallljudkvalitetenkbit/sek förminstprogramtjänst skulle disponera 224 att vara

skrivelse 1996-10-15verketssändningarna,digitala de analogabättre i de än se
till Kulturdepartementet.
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Granskningsnämnden

Granskningsnämnden för radio och har i dagTV möjlighet begäraatt
sådan inspelning i kap.5 3 § lagen 1991:1559 med före-som avses
skrifter tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens
område 31 lokalradiolagen.§ kanBegäran framställas vid äventyr av
vite.

Radio och TV-lagen regeringen möjlighet ställa villkor iattger
denna del beträffande sändningar regeringen tillstånd till. detNärger
gäller närradion har vissa myndigheter lagändring i år erhållitgenom en
möjlighet begära upplysning sändningstider. Gransknings-att om
nämnden kan dessutom begära upplysning i vilken omfattningom
tillståndshavaren har inte framställts enbartsänt för denprogram som

verksamheten.egna
tillsynsmyndighetEn måste ha verktyg för effektivt kunnaatt

fullgöra sitt uppdrag granska de olika programföretagen. Utred-att
ningen föreslår därför tillståndsmyndigheten möjlighet ställaatt attges
villkor tillståndshavaren skall till Granskningsnämnden för radioattom
och lämnaTV uppgifter nödvändiga för nämndens bedömningärsom

sända med de villkorstämmer haröverens meddelatsom program som
enligt denna lag. innebärDetta för nämnden begäraäven rätt atten
material, programtablåer och sändningsscheman, i syftet.ex. över-att
vaka mängden material uppfylls.egetom

Villkor bör vidare ställas tillståndshavama årligen skallattom
till tillsynsmyndigheten de uppfyllt sin skyldighetrapportera be-om

träffande material.eget
del fall tillståndet fördelats efter kriteriet programverksamhetens

format bör tillståndsmyndigheten ställa villkor tillståndshavarenattom
årligen till tillsynsmyndigheten avlägger med underlagrapport ut-
visande sändningarna följt den lämnade programförklaringen.om
Granskningen skall sedan ligga till grund för tillståndsmyndighetens
bedömning tillståndet skall förlängas eller inte, avsnitt 7.4.2.av om se

Eftersom uppräkningen skall uttömmande bör dettaävenvara
villkor i den lagen.anges nya

Etiska krav m. m.

Sändningstillstånd meddelas regeringen får förenas med villkorsom av
innebärande bl.a. sändningsrätten skall opartiskt och sakligtatt utövas

med beaktande vidsträckt yttrandefrihetsamt och informa-attav en
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etern. itionsfrihet i Villkor kan ställasskall råda även attom program-
privatliv. gällerenskildes Sådana kravverksamheten respektera den

for service-företagen ochpublic TV4.
ensidigopartiskhet sikte kritik utpekadKravet mot part,tar

behandling eller händelse eller värderande uttalandeämne av pro-av
medverkande. saklighet innebärgramledare eller liknande Kravet att

fram-betydelse skall korrekta ochuppgifter är attvarasom av
väsentligaställningen inte får vilseledande, t.ex. att upp-genomvara

kontrollera sakupp-gifter Hit hör skyldighetenutelämnas. även att
Hänvisningen tillgifternas vederhäftighet fore offentliggörandet.

såinformationsfriheten innebär denna frihet böryttrande- och att vara
medger.saklighetvidsträckt kraven opartiskhet ochsom

med genmäle ochOpartiskhet och saklighet hänger nära samman
vilketberiktigande. Genmäle åsikter ellermot personavser angrepp

fakta ochopartiskhet. Beriktigandeanknyter till kravet avser
till kravet saklighet.sakuppgifter vilket knyter an

enskildes privatlivVillkoret respektera den är avsett att ettatt geom
förfrån integritetsskyddet kan ibland gällaintegritetsskydd. Undantag

kan då motivera vissts.k. offentliga allmänintresset attpersoner;
intrång sker.

närradio-bestämmelser satellit- ochRadio- och TV-lagens om
eller skyddinnehåller inga krav saklighet, opartiskhetsändningar om

kan ställasför enskildes privatliv. på beriktigandeden Krav upp-
befogat.gifter i detTV-program, när är

saklighet ochanknyter till kravet påhar etiska reglerPressen som
till för enskilde.skydd den

diskuteras krav påPrivat lokalradio, 1992/93:70 27I s.prop.
harfor lokalradio. konstateras kravenopartiskhet och saklighet Det att

TV-sänd-rikstäckande marksända radio- ochmotiverats deattav
nyhetsformedling och opinions-ningarna har mycket betydelse forstor

monopol-bildning. lagstiftningen skulle motverkaMed hänsyn till att
opartiskhet saklighetsituationer fanns inget skäl föreslå krav elleratt

reglerför lokalradion. heller förelåg anledningInte sättaatt somupp
har skett inomgäller etiska frågor i lokalradion. På sättsamma som

lokalradioföretagenregeringen medbl.a. tidningsområdet räknade att
företiska och formerskulle komma överensgemensamt om normer om

upprätthålla de överenskomnaatt nonnerna.

2° TV-lagen.3 kap. forsta radio- och1 § st.
27 kap. punkt radio- och TV-lagen.3 2 § 12
28 1977/78:91Prop. 229.s.
2° TV-lagen.6 kap. 3 § radio- och
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Frågan bindande etiska regler för närradion har diskuteratsom
sedan de första sändningarna i radioformen inleddes. Det har dock
betonats det viktigt föreningarnaäratt att sättsamma som pressen
själva kan för verksamhetens etiska regler.ta ansvar

I 1997/98:77 Närradio konstaterars. 26 regeringenprop. attm.m.
etiska regler behövs för närradions programverksamhet då det före-
kommit inslag i visar bristande respekt för privatlivet ochetern som
fientlig inställning till vissa folkgrupper. Regeringen menade emellertid

det föredra närradioaktörema själva kundeatt föratt attvar svara en
självsanerande verksamhet ingrepp från statsmakterna. Med hän-utan

till arbete då pågick med komma etiska föratt regleröverensattsyn om
föreningarnas programverksamhet ansåg regeringen det lämpligast att
avvakta riksorganisationernas arbete med etiska regler innaneget
ändringar i programreglema borde övervägas.

Radioutgivareföreningens RU:s medlemmar bundna deär av
etiska regler föreningen antagit. Reglerna inte sanktionerade; denär

bryter reglerna torde emellertid kunna uteslutas föreningen.motsom ur
Eftersom några brott de etiska reglerna inte anmälts till RUmot ännu
har frågan sanktioner inte aktualiserats.om

lokalaDe kommersiella sändningarna har pågått i ungefär fem år.
Under denna tid har Granskningsnämnden tagit sammanlagt tioemot
skriftliga anmälningar programinnehåll. Av dessamot avser en
anmälan intrång i privatlivet och anmälan bristande saklighet.en

I enlighet med vad angivits beträffande närradion detär attsom
föredra programföretagen själva för självsanerandeatt verk-svarar en
samhet. Det begränsade antalet anmälningar tyder enligt utredningens
mening inte något behov etiska regler ellerstörre möjlighet attav
ställa villkor saklighet, opartiskhet och respekt för den enskildesom
privatliv. Med hänsyn härtill utredningen det för närvarandeattmenar
inte finns skäl ändring programreglemaöverväga i denna del.att av
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7.7 Tilläggstjänster

Med tilläggstjänster i lokalradio programverksamhet kom-avses
pletterad med hjälp eller bild.textav

tilläggstjänsterFör i lokalradio gäller i huvudsak reglersamma
för ljudradio. bör bestämmelsernaDärutöver sökbarsom annan om

kunnatext-TV omfatta sådana tilläggstjänster. särskildaDenäven
annonssignaturen skall sålunda bestå enbart bild ochav anges
löpande. Detsamma gäller angivelse angivandesamtav sponsorer av
beteckning. Reglerna annonsmängd gäller inte för dessa tjänster.om

Under förutsättning sändningarna frånsker radiosändareatt som
föranvänds andra sändningar med stöd tillstånd enligt radio- ochav

TV-lagen skall inte krävas tillstånd sända tilläggstjänster,att
däremot registrering.

Med tilläggstjänster vanligen osynligtext-TV,avses program-
identifikation TV-program, ohörbar programidentifikation radio-av av

automatiserade m.m.3°.trafikmeddelanden i radioprogram,

Tilläggstjänster radioi

RDS Radio Data System och TrafficTMC ControlMessage är
tilläggstjänster i dag kan analoga ljud-tas emot mottagaresom av av
radio. det gäller digitalaNär sändningar bedriver Sveriges Radio försök
med och bildtjänster, s.k. PAD programanknutna datatjänstertext
enligt följande.

Texter får plats i 2 16 tecken. kan gällaDettextrutasom x namn
på medverkande, programledare, telefonnummer och adress till pro-

Detta i vad kan erbjudas med hjälpgrammet. motsvarar stort som av
vidRDS analoga sändningar.

Bilder kan bildskärmarsmå enbart försöks-tas emotsom av
finns för närvarande med dator försedd medmottagare samt antenn

och DAB-kort. kanDet gälla bilder medverkande,på programledare
eller och grafik i bildform tabelleretc. text presenteras t.ex.som

eller diagram.

Under år 1999 SR sända och bilder,pröva ävenatt att textavser
fristående från ljudet. kan gällaDet programtablåer,t.ex. program-

3° Prop. l99l/92:l40 46-48.s.
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information, bakgrundsmaterial till telegrammen,senasteprogrammen,
väderprognoser och börsinformation.

Granskningsnämnden har i beslut funnit1998-02-22 radio- ochatt
TV-lagen inte tillämplig RDS.är

Sökbar TVtext-

sökbarFör gäller itext-TV huvudsak regler församma som annan
television. Undantagen gäller kravet tillstånd reglernasamt om
annonsering och sponsring och angivande sändningsbeteckning.av

Den massmediepolitiska utgångspunkten etablerings-är attnumera
frihet bör eftersträvas så långt det möjligt med beaktande bl.a. detär av
begränsade frekvensutrymmet. det gäller sökbar iNär dettext-TV är
regel outnyttjat i det s.k. bildsläckningsintervalletutrymme ut-som
nyttjas. Vikten frekvensanvändningen därför inte haatt styraav anses

tyngd beträffande sändningar använder detta intesamma som annars
utrymme.utnyttjade Under förutsättning sändningarna sker frånatt

radiosändare används för andra sändningar med stöd tillståndsom av
enligt radio- och TV-lagen eller lokalradiolagen krävs därför inte
tillstånd sända sökbar text-TV. Däremot krävs registrering.att

Eftersom det knappast förekommer skullenågot kunna kallassom
i sökbar ochtext-TV det således i sändningsvårtär att vetaprogram en

slutar och börjar gäller särskilda förnär reglerett ett annatprogram
annonsering, sponsring och sändningsbeteckning. särskildaDen

Ävenannonssignaturen skall bestå enbart bild och löpande.av anges
sponsorsangivelser skall ske löpande i bild. Regler annonsmängdom

skall placeras mellan gäller inte för sökbarsamt att annonser program
text-TV. Beteckningar skall löpande.anges

övrigtI skall radio- och TV-lagens bestämmelser tillämpas
sökbar med användning förnuft.text-TV suntav

Tilläggstjänster erbjuds i samband med digitala TV-sändningarsom
torde i huvudsak kunna betraktas sökbar i radio ochtext-TV TV-som
lagens mening.

3 SOU 1994:105 248.s.
32SOU 1994:105 334.s.
3’ Prop. 1997/98: 184 64.s.
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Den nuvarande regleringen tilläggstjänster ljudradioiav

Radio- och TV-lagen med ljudradioprogram sändningarattanger avses
riktade till allmänheten, avsedda med tekniska hjälp-att tas emot
medel. sändningEn riktad till allmänheten endast denanses om
samtidigt och särskild begäran tillgänglig för helstärutan vem som

vill den. Motsvarande definition återfinns YGL.ita emotsom
Av förarbetena till bestämmelsen framgår begreppen ljudradioatt

och television inte skall uppfattas tekniska lagentermer, utan attsom
bör handla ljudradio och television i dess allmänna betydelse. Medom
radio och television torde i det allmänna språkbruket förstås sändningar

obestämt antal samtidigt kan i ljud-ettsom ta emotpersoner en
radiomottagare respektive televisionsmottagare. Den mottagande kan ta
del innehållet i sändningen i ögonblick den ägerav samma som rum.
Den enda aktivitet den mottagande normalt behöver sig åtägna är att
slå på Den mottagandes valmöjligheter begränsasmottagarapparaten.
till med hjälp frekvensinställning eller kanalväljareatt mottagarensav

någon de olika sändningar tillgängligata den plats därärav som
befinner sig.mottagaren

Eftersom lagstiftningen avsedd teknikneutral bör lagensär att vara
tillämpningsområde oförändrad det i framtiden skerävenvara om
tekniska förändringar.

Tilläggstjänster i ljudradio torde omfattas bestämmelsernaav om
ljudradioprogram under förutsättning de riktade till allmänhetenäratt
och avsedda med tekniska hjälpmedel. förhållandetDetatt tas emot att
tilläggstjänstema bild eller bildskärm medför,tas emot textsom
enligt utredningens mening, ingen bedömning.annan

Kravet på tjänsten skall riktad till allmänheten, dvs denatt attvara
samtidigt och särskild begäran skall tillgänglig förutan vara vem som
helst den innebärvill s.k. interaktiva tjänster i huvudsakta emot attsom
inte bestämmelsema.omfattas av

341 kap radio-1 § och TV-lagen.
35 kap första1 6 § YGL.st.
3° 1995/96:l60Prop 62 ff.s.
37Prop. 1995/96:160 63.S.
38Jfr dock SOU 1994:105 238.s.
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Utredningens förslag

iföreslår för traditionell ljudradioreglering utredningenDen passar
tilläggstjänster i mediet. Påvissa avseenden mindre väl på mot-

torde svårighetersvarande det gäller sökbar text-TVsätt när upp-som
Särskildslutar och börjar.stå det gäller bedömningnär närav program

sponsring. enlighet medreglering bör därför gälla det gäller Inär reg-
särskilda annonssignaturenleringen för sökbar föreslås dentext-TV

Även sponsorsangivelserbestå enbart bild och löpande.av anges
föreslås i bild liksom beteckningar. Reglerske löpande om annons-

för tilläggstjänster i ljudradio. Med tilläggs-mängd föreslås inte gälla
tilläggstjänster bestårtjänster i ljudradio endast sådana avsomavses

hjälp ellerkomplettering traditionella ljudradioprogram med textavav
bild.

tilläggstjänster.outnyttjat användas forregel kommerI utrymme att
haVikten frekvensanvändningen kan därför inteatt styra ansesav

övrigt. förutsättningbeträffande sändningar i Undertyngdsamma som
från radiosändare används för andrasändningarna skeratt som

därförenligt radio- och TV-lagen börsändningar med stöd tillståndav
medeftersträvade etableringsfriheten och i enlighetmed hänsyn till den

sändaför inte krävas tillståndvad gäller sökbar text-TV, attsom
vadtilläggstjänster. bör registrering krävas i enlighet medDäremot som

gäller för sökbar text-TV.
lagstiftning Radio ochlikhet med vad förespråkades iI Nysom om

iutredningen bestämmelsernaSOU 1994:105 334TV atts. menar
ocksåövrigt, med användning fömuft, går tillämpaattsuntav

tilläggstjänster.programverksamhet består avsom

39SOU 1994:105 248.s.
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Överlåtelse7.8

Det skall tillåtet överlåta tillstånd. ansvarigaDenatt ettvara
myndigheten skall lämna medgivande därtill under förutsättning att
förvärvaren behörig erhålla tillstånd denneoch inte redan harär att
tillstånd för lokalradio i sändningsområde. Medgivande skallsamma
inte heller lämnas förvärvaren direkt eller indirekt företagom genom
i vilket denne har del minst samtliga aktier20 %motsvararsom av
eller andelar. Detta gäller den avtal haräven ett ensamtsom genom
bestämmande inflytande sådant företag.över ett

Föreligger särskilda skäl kan tillståndsmyndigheten ändock
medge överlåtelse sker förvärvaren behörig.äratt om

Överlåtarens åliggande material eller bundenhet beträf-egetom
fande programverksamhetens format skall förgälla denäven nye
innehavaren tillståndet.av

överlåtelseEn innebär själva sändningstillståndet överförsattsom
från subjekt till kräver f.n. godkännande Radio- och TV-ett ett annat av

Överlåtelseverket. andelar eller aktier i bolag innehar till-ettav som
stånd kräver däremot inte godkännande. Under perioden 1994 t.0.m.
juni 1996 godkände verket femtiotal överlåtelser tillstånd. Deett av
överlåtelser skett därefter har i huvudsak varit strukturellsom av
karaktär, dvs. överlåtelse har skett till andra bolag inom kon-samma

eller till närstående bolag.cern
Det oklart i hur omfattning överlåtelse skett för-är stor genom

säljning andelar eller aktier i tillståndsbolagen. Under de tvåsenasteav
haråren bl.a. Svenska Dagbladet sålt sina aktier i tio de elva bolagav

Östgötaingår i Fria Media-nätet till Fria Medias Moder AB.som
Correspondenten har köpt aktiernaAB i de bolag har sänd-ett av som
ningstillstånd för Norrköping.

Utredningen föreslår det skall möjligt överlåta tillståndatt attvara
eller förändra ägarbilden. Orsaken härtill följande. Möjligheten förär
mindre företag erhålla kredit för nödvändiga investeringar tordeatt

väsentligt tillstånden möjliga överlåta. inteAttstörre är attvara om
tillåta överlåtelse skulle därför hinder för etableringenutgöra ett nyaav
företag, vilket i sin skulle negativt mångfaldssynpunkt. Detur vara ur
problem skulle kunna uppstå för verksamhet i samband medsom en en
tillståndshavares frånfälle undviks. det gällerNär överlåtelser aktierav
i bolag medför förslaget riktade aktieägartillskott vid nyemissionett att
blir möjliga. Vidare ligger det i sakens bolag drivsnatur att som
kommersiellt möjlighet överlåta sina tillgångar.äger att
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sigDet självt den till vilken tillståndet överlåts måstesäger att
uppfylla de grundläggande kraven behörighet. Med beaktandepå attav

urvalskriterierna sökandens ägandeförhållande kan emellertidärett av
inte överlåta tillstånd därutöver begränsningar.rätten att ett utanvara

Som tidigare för,redogjorts avsnitt föreslår utredningen7.3, attse
regeln endast tillstånd tillståndshavare bort. Det ärett tasom per
emellertid enligt utredningens mening inte lämpligt all lokalradio iatt

område ligger i hand, med åtföljande risk för likriktning.ägaresett en
Den lokala informationen kan till exempel bli ofullständig grundpå av

medieägare med ställningstark på marknaden har intresseatt atten av
hindra vissa nyhetsförmedling berör de affärs-typer av som egna
intressena. kan utnyttja sin dominerande ställning förDenne även att
driva kampanjer olika slag. Minskar konkurrensen i sändnings-ettav
område riskerar incitamenten till förnyelse och produktutveckling att
försvagas.

nuvarande regleringen med ensamt inflytandeDen bestämmande
har visat sig otillräcklig för förhindra nätverk. ägande-Somattvara
förhållandena i dag det vanligt någon direkt eller indirektärut attser

delar flera bolag har tillstånd med åtföljandeäger större av som
inflytande för den skull ha bestämmande inflytande.utan att ett ensamt
Skall ägarkoncentration hindras därför framtida regleringmåste en
formuleras annorlunda.

Utredningen föreslår därför, för undvika alla medier inom ettatt att
och sändningsområde domineras eller fåtal ägare,ett attsamma av en
det inte skall möjligt tillståndetöverlåta till redanattvara annan som
själv har, eller till del motsvarande minst samtliga aktier20 %en av
eller andelar direkt eller indirekt juridisk eller fysiskägs av somperson
har tillstånd för lokalradio i sändningsområde. Tillstånds-samma
myndigheten skall inte heller godkänna överlåtelsen den inne-om nye
havaren avtal har bestämmande inflytande överett ensamtgenom

innehavare tillstånd i sändningsområdet.annan av
Om särskilda skäl föreligger kan dock tillståndsmyndigheten medge

undantag från inskränkningen. Sådana föreliggaskäl kan över-om
låtelsen inte bedöms medföra mediekoncentrationen ökar.i områdetatt
Överlåtaren kan själv ha fått tillstånd i sändningsområdetän ettmer

Äventillståndsmyndigheten. i det fallet efterfrågan sändnings-attav
tillstånd i området låg kan särskilda skäl föreligga.är anses

framtidaDet digitala kan innebära tillstånd översystemet att t.ex.
Stockholm fördelas dels i VHF-bandet, dels i L-bandet med olika
sändningsområden följd. de fall sändningsområdena i huvudsakIsom

desamma och endast mindre geografisk avvikelse förekommer skallär
tillstånden omfatta sändningsområde.anses samma
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Överlåtarens skyldighet beträffande sändning material skallegetav
gälla för den innehavarenäven tillståndet. Har tillståndet för-nye av

delats efter programverksamhetens format skall, vid fråga för-om
längning, den vid ansökningstillfället avlämnade programförklaringen
läggas till grund för bedömning mångfalden i utbudet i området.av

För undvika bestämmelsen kringgås andelar elleratt att attgenom
aktier i tillståndsföretag överlåts skall tillsynsmyndigheten möj-ges
lighet inte medge förlängning tillstånd för det fall fysiskatt ettav en
eller juridisk direkt eller indirekt, disponerar över än ettperson, mer
tillstånd i sändningsområdet, vidare avsnitt 7.1 1.2.se

7.9 Sanktioner

Lokalradiolagens bestämmelser sanktioner har i delar sinstoraom
motsvarighet i radio- och TV-lagen. särskildaDen avgiften enligt
lokalradiolagen kan utgå under förutsättningar enligtt.ex. samma som
radio- och TV-lagen. Möjligheten för tillsynsmyndigheten i dessaatt
fall tillgripa vite återfinns däremot endast i lokalradiolagen.även

Radio- och TV-lagen möjlighet till återkallelse tillståndstörreger av
lokalradiolagen. Enligt båda lagarnaän gäller förutsättning attsom

beslut återkallelse endast får meddelas det i betraktandeom om av
skälen för åtgärden inte framstår alltför ingripande.som

7.9.1 särskildaDen avgiften

särskildaDen avgiften skall kunna utgå under förutsättningarsamma
Någon förändring vad gäller i den före-delenmotsom nu. som nu

slås alltså inte.

möjligheterDe i dag finns enligt lokalradiolagen utdömaattsom
särskild avgift bör finnas i framtida lagstiftning. Utredningenäven en
föreslår därför radio- och TV-lagens regler särskild avgiftatt ävenom
skall omfatta lokalradion.
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Vite7.9.2

vitesföreläggande iMöjligheten för tillsynsmyndigheten tillgripaatt
fall då särskild avgift kan utgå skall upphöra.även

ellertillståndshavare inte uppfyller lagens bestämmelseDen som
föreläggastillståndets villkor mängd material skall kunna attegetom

Ävenfölja sitt åtagande. den tillståndshavare inte följer de avsom
tillståndsmyndigheten beträffande utnyttjandemeddelade villkoren

inte lämnartilldelad överföringskapacitet begäransamt trotsav
erforderliga uppgifter till granskande myndighet skall kunna
föreläggas följa Föreläggandena skall kunna förenasvillkoret.att
med vite.

oförändradMöjligheten tillgripa vite skall i övrigtatt vara
jämfört med gällande lagstiftning.nu

viteGenom myndighet förelägga vidrätt äventyrattatt av gesge
föreläggandeprogramföretagen möjlighet vidta rättelse. Ettatt som

programföretagetförenats med vite torde tydlig signal tilläven attge en
programutbudet och rutinerna. föreläggande myndighetenDenöverse

vitets utdö-eller i andra hand domstolen skall fråganpröva omsom
respektive dömamande, kan underlåta ansöka utdömandeatt att utom

vitet syftet vitet förfallit.medom
den myndighet utfärdat föreläggandet gäller tillFör attattsom se

erfordras fördet utformas så den ansvarige får klart för sig vadatt som
emellertid inte såvitet inte skall dömas Föreläggandet fåratt ut. vara

preciserat strider censurförbudet och andra hindradedetatt mot
åtgärder i YGL.

fall kan frågan särskild avgift förde tillsynsmyndigheten väckaI om
kan den enligttillståndsinnehavare inte följer vissa bestämmelsersom

lokalradiolagen förelägga vid vite, avsnitt 2.4. Mot-även äventyr av se
svarande möjlighet återfinns inte i radio- och TV-lagen. saknasDet

föreslåranledning behålla denna dubbla reglering. Utredningenatt
därför vitesföreläggande skallmöjligheten i dessa fall tillgripaatt att
utgå.

Enligt utredningens förslag varje tillståndshavare åläg-kommer att
sända timmar material under viss angiven tid. Dessutomatt tre egetgas

föreslås fördelningen lokalradiotillstånd grundas bl.a.attav
mängden material vilket då skall framgå sändningstillståndet.eget av

sådana bestämmelser skall meningsfulla måste det finnasFör att vara
reaktion tillståndshavaren inte uppfyller utfästelsen.möjlighet till om

eller sådanttillståndshavare bryter sådan bestämmelseEn motsom
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vidbestämmelsenfölja äventyrföreläggasskall därför kunnavillkor att
vite.av

vidmöjlighethaskall äventyrGranskningsmyndigheten attäven av
följatillstånddigitaltinnehavare attföreläggakunnavite aven

överföringskapaci-tilldeladutnyttjandeavseendevillkormeddelade av
tet.

vites-tillgripamöjlighethaskallTillsynsmyndigheten attäven
därom,begärantillståndshavaredenföreläggande trotsmot som,

myndighetensnödvändiga föruppgifterlämna ärunderlåter att som
harvillkordemedsända överensbedömning stämmer somprogramom

meddelats.
föreläggamöjlighetfortsättningsvis haskallTillsynsmyndigheten att

förbeteckningvitevidtillståndsinnehavare äventyratt angeaven
sändningarna.

tillståndshavaresuppgiftkrävaTillståndsmyndighetens rätt att om
avtaltillståndhari företagandelareller samtaktierinnehav omsomav

kvarstå.skallföretagmed sådant

Återkallelse7.9.3

skeskall kunnaradioÅterkallelse kommersiellförtillstånd omav
tid ellervissinom väsent-sändningarnainlettintetillståndshavaren

stöd lagen.medmeddelatvillkoralternativtlagenbrutitligen avmot
tillståndshavaredenåterkallas förkunnadock inteskallTillståndet

format.visstprogramverksamhetvillkoravvikit från avomsom
återkallelseskallyttrandefrihetenmissbrukallvarligtVid av

ske.kunna
iföretagellerdirekteller kommunlandstingFörfogar stat, genom

dis-andelsinnehavelleraktie-grundpåsådantvilket ett avorgan
ellerandelarelleraktiersamtliga20%änöver avmerponerar

tillståndinflytandebestämmande överhar ettavtal ettensamtgenom
tillståndet.återkallaverketskalllokalradiosändaatt

framståråtgärden inteendaståterkallasfårTillstånden somom
ingripande.alltför

eller efterbehörighetsaknade över-tillståndshavareDen som
förtillståndhaderedandennetillstånderhållitlåtelse atttrotsett

myndig-återkallatfå dettakansändningsområdetlokalradio i om
frånuppgifterofullständigaellerfelaktigapåverkatsbesluthetens av

tillståndshavaren.

Lokalradion19-02097
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För främja effektivt utnyttjandeatt frekvenserett underlättasamtav
den digitala teknikens genombrott skall möjligheten återkalla till-att
ståndet för det programföretag inte inlett sändningar inom viss tidsom
bibehållas. Utredningen föreslår därför ingen förändring i denna del.

de fallI tillståndshavare saknade behörighet då denne erhöllen
tillståndet skall det i fortsättningenäven möjligt återkallaattvara
tillståndet beslutet påverkats felaktiga eller ofullständigaom av upp-
gifter från tillståndshavaren. Reglerna behörighet föreslås dockom
ändrade, avsnitt 7.4.1. Detsamma gäller den efter överlåtelsese som er-
hållit tillståndet denne redan hade tillståndtrots föratt lokalradio i
sändningsområdet och myndighetens beslut påverkats felaktiga ellerav
ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren.

Radio- och TV-lagen möjlighet till återkallelse vid upprepadeger
överträdelser lagen eller de villkormot gäller försom program-
företaget. Utredningen det inte tillfredsställandeärattmenar att en
innehavare tillstånd för kommersiell radio kan isättaav system att
bryta uppställda regler och ändock kunnamot fortsätta sina sändningar.
Det skall därför möjligt återkalla tillstånd för kommersiellaattvara
sändningar vid upprepade överträdelser lagen eller villkormot
meddelade med stöd lagen. Den tillståndshavare inte följerav som
bestämmelserna reklam och sponsring, otillbörligtom som gynnar
kommersiella intressen i inte reklam ellerär inteprogram som som
följer regleringen material bör kunna få sitt tillståndeget återkallat.om
Även den tillståndshavare motsvarande inte uppfyllersättsom ett
villkor täckningsgrad, sändningstid, överföringskapacitet, mängdom

material eller brytereget villkor sändningsteknik ellermot om sam-
verkan skall Ävenkunna få tillståndet återkallat. för den tillstånds-
havare inte lämnar erforderliga uppgifter till Granskningsnämndensom
för radio och föreslåsTV tillståndet kunna återkallas.

En förutsättning för återkallelse skall emellertid åtgärdenattvara
inte framstår alltför ingripande. Det ligger i sakens densom natur att
ansvariga myndigheten skall använda sanktionen med försiktig-största
het den tillståndshavare vidmot enstaka tillfälle åsidosätter lagensom
eller villkoren i tillståndet.

Många grunderna för återkallelse sådana detär inte börav att
komma ifråga återkalla tillstånd under förstaatt tidenett till-av en
ståndsperiod. I dessa fall bör återkallelse komma ifråga först när ett par
år förflutit och det visat sig tillståndshavaren, denatt särskildatrots
avgiften eller föreläggande vite, flagrant fortsätter bryta till-attom mot
ståndet och lagbestämmelsema.

Förfogar landsting eller kommun direktstat, eller företag igenom
vilket sådant grund aktie-ett eller andelsinnehav dispo-organ av

över 20 % samtligaän aktier eller andelar kan tillstånds-nerar mer av
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gäller någottillståndet. Detsammaåterkallamyndigheten avom
inflytandebestämmandehar överavtal ettettensamtgenomorganen

lokalradio.sändatillstånd att
funnitdomstolåterkallelse skenärradion kandet gäller attNär om
allvarligtinneburityttrandefrihetsbrottinnefattat ettett somprogram

tidigareregel harMotsvarande övervägtsyttrandefriheten.missbruk av
Moti-erforderlig.intelokalradio avvisatsdåföräven sommen

närradionkaraktärheltlokalradion hade änveringen att annanenvar
anfördespropositionenåsiktsradio. lkaraktäriserades som ensom

visadeutvecklingenpåfrågan skulleemellertid övervägas nyttatt om
slaget.det aktuellabehov regel avav en

utvecklingenhittillsvarandehar denerfaritvad utredningenEnligt
medie-bildförändradeMed denregel.sådaninte visat behov aven

detmedföra ochförväntasutvecklingen kandigitalalandskapet den
emellertid anled-detföljden finnstorde blitillståndökade antalet som

radio.kommersiell Förförregleringmotsvarandening införa ävenatt
uppfattassäkertskulle detprogramföretag och lyssnarnaseriösa som

för till-medföra riskskulleinteprograminslagstötande sådana attom
återkallas.ståndet

omfattaråterkallelse intemöjligheten tillpåpekasbörDet att
visstsändningarvillkorföljerintetillståndet för den ett avomsom

avsnittformat, 7.4.2.se

Övrigt7.9.4

straffansvarpåkallalokalradiolagenenligtfinnsmöjligheterDe attsom
dessellerhjälpmedel vid brottvidförverka föremåloch använtssom

radiorättsligtmellanuppdelningskall denLikasåskall kvarstå.värde
bibehållas.finnsreglermarknadsrättsligt grundadeoch som nu

4° 1992/93: 70 40.Prop. s.
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1 0 Myndigheter

10.1 tillståndsgivandeDen myndigheten

Radio- och TV-verket skall för tillståndsgivningen såvälansvara av
analoga digitala kommersiella lokalradiotillstånd. Tillståndensom
kan verket förenas med villkor.av

Verket skall dessutom för frågor återkallelse, godkännasvara om
överlåtelser, lämna tillstånd för förändringar i mängden materialeget

förhandsbesked i fråga ändringsamt programverksamhetensom av
format.

Till verkets uppgifter skall höra godkänna deäven beteck-att
ningar tillståndshavare för lokalradio använder för sina sändningar.

Radio- och TV-verket skall i fortsättningen ha handäven till-om
ståndsgivningen lokalradio. Tillståndsgivningen skall omfattaävenav
de digitala lokala tillstånden för kommersiell radio beviljassom nu av
regeringen. SR:s tillstånd för regionala sändningar med digital teknik
skall fortsättningsvisäven beviljas regeringen.av

Radio- och TV-verket skall möjlighet knyta villkor tillattges
tillståndet. Dessutom skall verket för frågor överlåtelse ochsvara om
återkallelse den lämnar tillstånd för förändringar isamt mäng-vara som
den material.eget

tillståndshavareDen erhållit sändningstillstånd efter tillämp-som
ning kriteriet programverksamhetens format ochav överväger attsom
ändra inriktning verksamheten skall kunna få förhandsbesked av
Radio- och TV-verket. Förhandsbeskedet, skall bindande försom vara
myndigheten, skall omfatta bedömning ändringen kommer atten om
medföra mångfalden i utbudet påtagligt minskar.att

Utredningen föreslår verket skall godkänna de beteckningaratt som
används för lokalradion.

Verket, leds överdirektör, har i dag bl.a. i uppdrag för-som av en att
Överdirektörendela tillstånd för lokal- och närradio. fattar efter före-

dragning beslut fördelningen dessa tillstånd. råd, detEttensam om av
s.k. insynsrådet, ledamöter knutet till verket förtre är att garantera
medborgerlig insyn i dess verksamhet.

Lokalradiokommittén föreslog beslut i tillståndsärenden skulleatt
fattas till myndigheten knuten nämnd tillståndsnämnden medav en - -
sju ledamöter. Nämnden, sammansättning skulle reglerasvars genom
lag skulle tillsättas regeringen. Dess ordförande skulle eller haav vara
varit ordinarie domare. Kommittén menade juridisk och ekonomiskatt
expertis borde ingå i nämnden tillsammans med ledamöter med särskilt
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mångfald ochfrågor media,goda förutsättningar bedömaatt om
för andraBranschföreträdare ochyttrandefrihet. representanter org-

aniserade skulle inte ingå i nämnden.intressen
Stockholmkritik. iFörslaget omfattande Kammarrättenmötte
tillstånds-nämnd handhadeifrågasatte lämpligheten en somav

förtyd-för godtyckc, medgivningen då detta lämnade ävenutrymme
kriterier. Samhällsveten-ligande for sammanvägningenregler av

menade nämndskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet att en
politiskariskerade sammansättning återspegladefå synsättatt somen

tilldeladesvilka stationeri sin riskerade påverkaatttur somsom
sändningstillstånd.

lokalradiosändningstillstånd förbeslutStatskontoret ansåg att om
och TV-verkför förändrat Radio-kunde fattas inom ett somramen

skullemed styrelse. styrelseborde omvandlas till verk Dennaett vara
beslutande i tillståndsfrågor.

medförtillståndsförfarandetUtredningen har detövervägt om nya
till verk med styrelse,Radio- och TV-verket bör omvandlasatt om

tillnämnd skall knytasskall andra uppgifter ellerinsynsrådet om enges
för-för inte föreslå någraverket. Utredningen har dock stannat att

följande.ändringar i denna del. Orsaken härtill är
nämnd-mindre lämpligt förordaUtredningen finner det att en

opartiskheten ihärtill tilltron tillsammansättning. Orsaken är att
myndighetsuppgifterna radio- och TV-handläggningen de olikaav

förupprätthålla respektenavgörande betydelse förområdet är attav
remissutfalletdet tidigaremyndighetsutövningen. framgårSom av

misstankarregeringen förriskerar nämnd tillsatt utsättasatt omaven
sådana misstankarpolitiskt hänsynstagande och partiskhet. Uppstår

lokal-till fördelningenskulle detta påverka tilltron inte bara av
fördelningendrabba tilltron tillradiotillstånden riskeraävenutan av

tillstånd för närradio.
nämndsammansättning skulle kunnamisstankarDe gesom en

företagendrabba de inte etableradeupphov till skulle troligen ännu
företaghårt. tidigare framhållits det vikt deSom är attextra somav

bedömningar längre sikt.deltar i möjlighetsändningarna göraattges
politiska hänsynstaganden försvårasMed misstankar partiskhet ochom

i behov lån för kunnadessa bedömningar. företagDet är attsom av
få hävda sigdelta i sändningarna skulle därmed svårare att gentemot

ekonomiska möjligheterkreditgivare. Antalet kommer haägare attsom
minska.finansiera verksamheten kan då kommaatt att

finns anledning omvandlaUtredningen det inte heller attattmenar
eller insynsrådetRadio- TV-verket till verk med styrelseoch ett enge

erfarenhet fördelningi sin nuvarande formroll. Verket har av avannan
ochtillstånd. förberett digitala radio- TV-har verketDärutöver även
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sändningar där bl.a. programverksamhetens inriktning ingått som
urvalskriterium. Någon kritik denna verkets hantering har intemot
framförts, uttalade sittRU stöd för verket vidtvärtom den hearing
utredningen höll lokalradion. framtidaDen fördelningenom av
kommersiella tillstånd kommer, enligt utredningens förslag, i första
hand grundas mätbara kriterier. då det visatFörst sig dessaatt att
kriterier inte förmår fälla utslag kan det bli fråga skön. Förom
närvarande finns endast fåtal analoga tillstånd lediga, i huvudsak iett
områden där efterfrågan på tillstånd tidigare inte varit Erfaren-stor.
heten från fördelningen de digitala radiotillstånden visar efter-attav
frågan frekvenser för digitala tillstånd för närvarande begränsad.är
Enligt utredningens bedömning kommer därför programverksamhetens
format komma under bedömning endast i mindre antal fall underatt ett
den inledande tillståndsperioden. Härtill kommer myndighetensatt
beslut skall möjliga överklaga till allmän förvaltningsdomstol,vara se
avsnitt 7.14.3.

7.10.2 Tillsynsmyndighet

Granskningsnämnden för radio och TV skall den granskningutöver
sker i dag granska innehållet i sändningarna i förhållandeävensom

till de villkor kan ställas i tillståndet såsom andelen egetsom
material, programverksamhetens format överföringskapacitet.samt

Granskningsnämnden för radio och tillsynTV efter-utövar över
levnaden regler för sändningars innehåll enligt radio- och TV-lagenav
och lokalradiolagen. De uppgifter nämnden föreslås få enligt utred-
ningens förslag i dess uppgifter i dag. Innehålletmotsvaras stort sett av
i sändningarna skall dock granskas i förhållande till villkoren iäven
tillståndet.

Resultatet nämndens granskning kommer i delar utgörastora attav
beslutsunderlag för Radio- och TV-verket. Utredningen frånutgår att
myndighetschefema Radio- och TV-verket och Granskningsnämn-
den för radio och kommerTV utveckla den samordning arbetetatt av

kan krävas för det löpande samarbete mellan myndigheterna.som
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Tillståndsperioden7.1 1

Lokalradiotillstånden skall gälla i högst fyra Alla tillstånd skallår.
löpa tidpunkt. tillstånd meddelas under denvid Deut samma som
första tillståndsperioden skall gälla till årutgången 2004.av

Tillstånden inte grund för åter-skall förlängas automatiskt om
kallelse eller tillstånds-föreligger, förändringar skett teknisk artav

format ochhavaren avvikit från villkor programverksamhetensom
detta påtagligt minskat mångfalden i medieutbudet orten.

tillståndsmyndighetens godkän-Den tillståndshavare utansom
sändningsområdet ris-nande disponerar tillstånd iöver än ettmer

kerar inte få sitt tillstånd förlängt.att
Tillstånden kan förlängas i fyra vid högst två tillfällen.år

Tillståndstiden7.1 1.1

framgår innanSom avsnitt kommer det troligen flera år5 att taav
digitala underlätta intro-ljudradiosändningar blir lönsamma. För att
duktionen företag i sänd-den tekniken måste de deltarnya somav
ningarna bedömningar längre sikt.möjlighet kunna pågöraattges
Långa tillståndsperioder sådan möjlighet.ger

finns emellertid skäl för korta tillståndsperioder.Det Det äräven
tid fram-angeläget frekvensanvändningen inte låses fast under långatt

framtida tekniska landskapet kom-Osäkerheten råder hur denöver. om
och vilka behov lagstiftning och ändrad frekvens-att utmer se av

förutsättningaranvändning den digitala tekniken eller ändrade tekniska
kan medföra.

Under dessa förutsättningar enligt utredningens meningdetär
rimligt till för-använda relativt korta tillståndsperioder med rättatt
längning.

nuvarande tillstånden efter förlängningDe analoga löper år 2008,ut
avsnitt lämpligt tillståndsperioden därefter.se 7.2.2. Det är att anpassa

Utredningen föreslår därför tillståndsperioden skall fyra år,att vara
med förtill förlängning. Eftersom åtta år inte torde tillräckligträtt vara
programföretagen för kunna bedömningar på längre siktgöraatt
föreslås tillstånden förlängas i två omgångar. sammanlagda till-Den
ståndstiden, efter förlängning, föreslås således bli år.12

Tillstånden skall löpa vid förhand bestämda tidpunkter.ut
Med hänsyn till lagstiftningen i möjligaste bör enhetligmånatt vara

för olika tekniker bestämmelsen omfatta såväl analoga digitalabör som
sändningar.
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7.1 1.2 tillRätt förlängning

denNär första tillståndsperioden har löpt skall tillstånden förlängas iut
ytterligare fyra år vid högst två tillfällen inte tillståndsmyndighetenom
meddelar Tillstånden skall inte förlängas de tekniska för-annat. om
utsättningarna Ävenhar ändrats eller grund för återkallelse föreligger. i
det fall tillståndshavaren avvikit från sitt åtagande om program-
verksamhetens format kan tillståndsmyndigheten ha skäl inte för-att
länga tillståndet. En förutsättning dock mångfalden i medie-är att
utbudet på påtagligt har minskat till följd avvikelsen.orten Harav en
tillståndshavare andels- eller aktieköp kommit disponeraattgenom

tillståndöver kan detta medföraän tillståndenett inteattmer ett av
förlängs.

föreliggerDet således presumtion för tillstånden förlängs.atten

Ändrade tekniska förutsättningar

iDet dag svårt förutspå vilketär tekniskt scenario kommeratt attsom
råda i framtiden och innebörden de internationella överens-av
kommelser kommer träffas. För säkerställa effektivtatt attsom ett
utnyttjande frekvensema det därför vikt derasär användningattav av
inte låses fast under längre perioder. Som exempel kan dennämnas
framtida övergången från analog till digital utsändningsteknik som
innebär samtliga tillståndshavare inom visst bandatt måste ändra
sändningsteknik samtidigt. Utredningen föreslår därför tillståndenatt
inte skall förlängas förändringar inom tekniken eller ändringar iom
användningen radiofrekvenser på grund internationella överens-av av
kommelser Sverige anslutit sig till medför tillstånd medatt ettsom nytt

Ärvillkor inte skulle meddelas. det tillräckligt villkorensamma att
ändras skall dock tillstånden förlängas med sådana ändrade villkor.

Grund för återkallelse

Föreligger grund för återkallelse skall tillståndet inte förlängas. Den
tillståndshavare inte följer lagen eller de villkor dennesom som

inför tillståndsgivningen skall enligtaccepterat utredningens förslag
Ävenriskera inte få sitt tillstånd förlängt. i de fallatt överträdelserna,

sedda för sig, mindre allvarlig beskaffenhetär kan skäl föreligga attav
inte förlänga tillståndet, under förutsättning grund för återkallelseatt
föreligger. Det torde i så fall fråga konsekvent vägran attvara om en
följa lagen eller villkoren. De upprepade överträdelserna kan då sam-
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för-inteFöreliggerskälbeskaffenhetsådan attattmantagna vara av
återkallelse.7.9.3avsnittvidaretillståndet. Selänga om

formatProgramverksamhetens

säkerställasyftar tillformatprogramverksamhetens attUrvalskriteriet
tillståndshavareutbudet.lokala Dendetinnehållsmässigt imångfalden

formatprogramverksamhetensåtagandefrånavviker somett omsom
tillstånd förlängtfå sittinteriskerarurvaletgrund förtilllegat att om

i sänd-medieutbudetmångfalden iinredentill följdavvikelsen får att
minskar.påtagligtningsområdet

fonnerolikalokalradioförtillståndshavaresamtligaSänder av
grundtillståndsitterhölldemeller flerapopulär musik trots att aven

regionalaellerlokalajazz,exempelvissändasigåtagitde då attattav
påtagligtmedieutbudetimångfaldenharklassisk musik,ellerreportage

Förlängningmedgeintedå väljakanTillståndsmyndighetenminskat. att
programförklaring. Harfrån sinavvikitför dentillståndet ensomav

tillnischinriktingfrånformatetändrattillståndshavare annanenen
förutsättningunderförlängastillståndettill börjazzexempelvis från rap

formathartillståndshavareandrainte orten program-sammaatt
verksamheten.

skallsändningsområdetlokalradion imångfalden iDet är som
tillståndshavarenÄr tillfredsställandemångfalden attbeaktas. trots

tillstån-förlängamyndighetenskallprogramförklaringenfrånavvikit
det.

iutbudetmångfalden ibedömertillståndsmyndighetendet fall attl
återkallas ochtillståndetskulleintelokalradion attorten gynnas av

tillståndet.förlängaskälföreliggerutlyses attnytt
förlängainteföreliggerskältillståndsmyndigheten attOm attanser

sig därövertillfällaberedastillståndshavaren yttraskall atttillståndet
fråganf.ställning islutligtillståndsmyndigheteninnan tar

4 förvaltningslagen.17 §
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Flera tillstånd i sändningsområde.samma

Som framgår avsnitt 7.8 föreslås begränsade möjligheter överlåtaav att
sändningstillstånd tillett eller företag redan haretten person som

tillstånd för lokalradio i sändningsområdet. För undvika bestäm-att att
melsen kringgås andelar eller aktier i tillståndsföretagattgenom över-
låts föreslår utredningen tillsynsmyndigheten möjlighetatt inteattges
medge förlängning tillstånd för det fall fler tillståndett iänav ett ett
sändningsområde direkt eller indirekt, till del minstmotsvararen som
20 % samtliga aktier eller andelar i företag, myndighetensav ett utan
godkännande, disponeras och innehavare.av en samma

Sådana överenskommelser innebär företag erhålleratt ettsom ett
bestämmande inflytande över är liggerett annat ett arrangemang som

företagsförvärvnära och bör kunna enligtprövas principer.samma

7.12 Sändningsområden

framtidaDen utbyggnaden bör ske med beaktande efterfrågan. Förav
stödja mångfald och reellaatt yttrandemöjligheter bör det finnas utrym-

för åtminstone i undantagsfall två tillståndtre, i varjeme sänd-
ningsområde.

Utredningen föreslår fortsatt utbyggnad det digitala nätet.av
Ytterligare i kanal 11-13 i VHF-bandetutrymme L-bandet börsamt
förberedas för lokala sändningar. Utbyggnaden bör ske i samråd mellan
tillståndsmyndigheten, intressenter och Post- och telestyrelsen. Häri-

de kommersiella aktörerna möjlighet självagenom välja singes att
infrastruktur.

Frekvens utrymme

De nuvarande lokala analoga sändningarna i FM-bandet 87,5-108
MHz kommer troligen pågå åtminstone till slutetatt år 2008 då denav
kommande tillståndsperioden har löpt Möjligheterna till ytterligareut.
tillstånd i det analoga mycket begränsade.nätet är Den troliga framtida
utvecklingen digital sändningsteknik förväntasmot däremot innebära

för ytterligareatt utrymme programtjänster kan frigöras. Kommer de
analoga sändningarna i FM-bandet upphöra till förmån för digitalaatt
sändningar kan överföringskapaciteten i det befintliga frekvensut-

ökasrymmet avsevärt.
När det gäller de digitala sändningarna har Sverige överens-genom

kommelsen i Wiesbaden tillförsäkrats nationellt block 12 iB VHF-ett
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multi-områdenför 19blockregionalamultiplex 1bandet samt
medhuvudsaki överensområdenaregionala stämmerplex 2. De

Sverigessändningar.regionalaRadiosSverigesförsändningsområdena
kapaci-%och 25-40blocketnationellahela detdisponerarRadio av

blocken.regionalai deteten
finnstio årendeinomsändningar närmastedigitalaytterligareFör

tillMöjligheten13.TV-kanal 11-12,VHF-bandetimöjlighetervissa
såväl Sverigeianalog TVexisterandebegränsasutbyggnad somav

Ytterligareutlandet.ifrämstradiosystem,militäravissautlandet samt
möj-finnsfrekvenserdessaL-bandet. Is.k.i detskeutbyggnad kan

användarperspektiv kansvensktDAB-blocktill fyralighet som ur
skallbandetradioanvändning. Förmed attkonfliktutnyttjas utan annan

koordinering.internationelldockbruk krävsikunna tas
använd-grannländemasavseendekäntvadbakgrund ärMot som

vidaretillmöjligheternaVHF-bandet ut-i ärfrekvensemaning av
frånkm100-150områdeibegränsadebanddettabyggnad i ett caav

således intemedgerFrekvenstillgångendanskrespektivenorsk gräns.
i dag.täckningnationellytterligare

fyrakrävabedömsL-bandetvidareDet värt att caatt noteraär
täckningförkostnaderåtföljandemedsändaremångasågånger samma

lokalaförlämpathuvudsakdärför itordeL-bandeti VHF. varasom
städer.riketsområden störrebebyggdasändningar tättöver som

sändningsområdenaframtidaDe

tillståndfleramedförkonstaterade attlokalradiokommitténSom
målsmalaresökaochsigprofileratenderartillståndshavama att

utbudförblir då ettgrupper. Förhållandena somgynnsammamer
i detkanalerantaletmångfald. Genomkaraktäriseras attskall en-av

yttrandemöjlig-reelladetordeökarsändningsområdet ävenskilda
förbättras.områdetiheterna

emellertidkräververksamhetsjälvständigförbetingelserGoda en
tillräckligsändningsområde ärrespektiveilyssnarunderlaget avatt

nuvarandetillstånd. Deflerabäraekonomiskt kunnaföromfattning att
med knapptLyckselefrånallttäckersändningsområdenaanaloga
med knapptStockholmtill9-79 åråldernilyssnarepresumtiva12 000

Åtminstone sänd-de 3811lyssnare.möjligamiljonhalvoch aven en
mellaninvånare000100färrehar%dvs drygt 25 änningsområdena,

ekonomisktsändningsområdevarjeilyssnarunderlagetår.9-79 För att

42 110.1996:176SOU s.
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skall kunna bära två lokalradiotillstånd torde krävas underlag påett
minst 100 O00 presumtiva lyssnare.

De nuvarande digitala regionala sändningsområdena bör läggas till
grund för den framtida indelningen. Vid fastställandet antalet till-av
stånd i respektive sändningsområde skall efterfrågan sändnings-
möjligheter beaktas.

I FM-bandet finns för närvarande januari 1999 nio tillstånd lediga
för kommersiell radio. För ytterligare öka mångfalden och konkur-att

bör därutöver, i mån tillgång frekvenser, tillstånd förrensen av
sändningar med analog teknik förberedas i de tättbebyggda områ-mer
dena, allt med hänsyn till efterfrågan. Om de nuvarande tillstånden i
FM-bandet, i enlighet med utredningens förslag, kommer förlängas iatt
ytterligare åtta år kommer indelningen ligga fast till utgången åratt av
2008. De ytterligare tillstånd kan tillgängliga i detgöras nuvarandesom
analoga måste därför inordnas i desystemet redan befintliga sändnings-
områdena.

När det gäller de digitala sändningarna föreslår utredningen att
ytterligare i kanal 11-13 i VHF-bandetutrymme L-bandet för-samt
bereds för lokala sändningar. Som angivits skall vid utbyggnadenovan
hänsyn till efterfrågan på sändningsmöjligheter.tas Post- och tele-
styrelsen bör möjligt i uppdrag eftersnarast samråd medatt,ges
tillståndsgivande myndighet och intressenter bland programföretagen
koordinera dessa frekvenser i enlighet med överenskommelsen i Wies-
baden. Härigenom de kommersiella aktörerna möjlighet självages att
välja sin infrastruktur.

Som redan har angivits har SR tilldelats för åtminstoneutrymme ett
i multiplex Enligt utredningens mening det angelägetprogram är att

de kommersiella bolagen, vid den fortsatta utbyggnaden, möjlighetges
själva disponera multiplexrar.att egna
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Avgifter7.13

fastställdesavgiftskall dentillståndshavarnanuvarandedeFör som
tillstånds-kommandeunder denutgåauktionsförfarandetvid även

fårförslagutredningenstillståndshavareperioden. De genomsom
tillståndshavaresändningsområdetikonkurrens att nyagenom

sänkt.avgiftenskall fåsändningarinleder
förslagutredningensmedenlighetfördelas itillstånddeFör som

ochfastskall beståKoncessionsavgiftengälla.följandeskall enav
kronor00040skalldelenfasta utgöradel.rörlig Den peren

sponsringochreklam samtintäkterkalenderår. På annonserav -
någonuppdragsändsreklamsändningar att avutan varasom

utgåavgiftrörligskallkronor400 000överstiger ensomannan -
beräknings-ingå iskallnågontillförtsIntäkter%.10 annansomom

sådantdeomständigheterna utgörframgårdet attunderlaget avom
enligtskall bestämmasIntäkternaprogramföretaget.tillvederlag

grunder.bokföringsmässiga
däri områdenfördelassändningaranalogaTillstånd för som

belastasskalllokalradiolagenstödmedpågårsändningar enavav
förfastställdesavgiftsammanlagdaandel denproportionell somav

ihuvudtaletefterfördelatauktionsförfarandet,sändningsområdet vid
sändningsområdet.

belast-ökadmedförförslagdirektivutredningensI att ensomanges
koncessions-bortfallexempelvisstatsbudgeten,ning på avgenom

påfinansiering. Kravettillförslagåtföljashelhet skallsinavgifter, i av
formexempelvis iutgifterdeinnebärfinansiering även extra avatt

medföra hoskan kommaförslagutredningenspersonalkostnad attökad
Eftersomfinansieras.måstemyndighetgranskandeellertillstånds-

skallsändningstillstånd intefrånutgåharutredningen attäven att
väljas förauktionsförfarande måste systemfördelas ett nyttettgenom

koncessionsavgiftema.fastställaatt
låta denmöjlighettillstånden finnsnuvarandede attgällerdetNär

till-kommandeunderavgiften utgåfastställda ävenauktionenvid
ståndsperiod.

itillstånden finnsanalogaledigajanuari 1999i dagdeFyra av
Norrköping,redan pågår;lokalradiosändningardärområden av

Östersund. avgifts-detangelägetoch DetSödertälje är attSkellefteå,
möjligt. Detkonkurrensneutraltföreslår blir såutredningen somsystem

sänd-lokalatillståndeneftersomframhållasemellertidbör att avser

l992/93:70 47.Prop. s.
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ningar detär endast de tillståndshavare i dag sänder i desom ovannämnda sändningsområdena direkt kommersom föratt utsättas den
ökade konkurrensen.

De tillstånd kommer fördelassom föratt sändningar med digital
teknik torde konkurrenssynpunkt kunnaur bortses från eftersom de inte
har ekonomiska Förutsättningarsamma sändningar medsom analog
teknik. Eftersom det i saknasstort sett för digitalamottagare sändningar

möjligheternaär till intäkter exempelvisgenom begränsade, iannonserfall inledningsvis.vart

7.l3.1 Det framtida avgiftssystemet
l grunden bör varje tillståndshavare betala fast avgift. Orsakenenhärtill densammaär framfördes då lokalradiotillståndensom infördes,

radion inte Iatt skall åsamka samhället några kostnader.
Därutöver bör införas koncessionsavgiften ställd i relation till

programföretagets ekonomiska bärkraft. Enligt utredningens mening ärdet väsentligt avgiftssystemetatt inte missgynnar programföretag somriktar sig till smalare målgrupper. Utredningen föreslår därför att gavgiften ställs i relation till programföretagets intäkter reklamav samtsändningar utan reklamattsom sändsvara uppdrag någonav annan,s.k. åsiktsreklam. Till skillnad koncessionsavgiftemamot för TV, skall
förutom intäkter annonsering intäkterav även sponsring ingå iavberäkningsunderlaget.

Orsaken till intäkterävenatt sponsring skall ingåav i beräknings-
underlaget följande.är Reklam har vanligen bestått Påav annonser.tid har det emellertidsenare blivit allt vanligare reklamatt också sker iform sponsring. En uppgiftav om vem som sponsrat iärprogrammetregel att reklam ochanse såledessom i radio-som ochen TV-annonslagens mening. Sett beställarens synvinkelur torde ochannonsersponsring ha kommersiella syfte;samma reklamgöraatt för företagetteller dess produkt.

Annonser får sändas högst åtta minuter timme. Den endaperbegränsning finns försom sponsrade ärprogram påatt namnet
skallsponsom nämnas vid inledningen eller slutet Detav programmet.rimligtär denatt tidsmässigaanta att begränsningen för inne-annonserbär detatt programföretag fyllt tillgängligtsom sökerannonsutrymme

öka intäkterna sändaattgenom sponsrade Gransk-program.ningsnämnden har vid 26 tillfällen under 1995 till 1997 fällt lokal-
radioföretag för brott reglermot sponsring. Brotten harom bestått i dels

4 Radio- och TV-lagen 7 kap l § tredje stycket, jfr. 1995/962160prop. 180.s.
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anslutningtillfällen ivid andralämnatssponsringmeddelanden änatt
reklam-haftmeddelandenadelssponsradetill det attprogrammet, en

utformning.liknande
likartat;sponsring behandlasochbådeSkattemässigt torde annonser

drifts-egentligkansponsringenunder förutsättning att anses som
betalaravdragsgill för dennäringsverksamheten denkostnad i är som

mottagaren.intäkt förskattepliktigdåoch motsvaras av en
utred-det, enligtanförts saknasanledning vadMed ovansomav

annorlundasponsringbehandla inkomstermening, skälningens att av
omfattadärförBeräkningsunderlaget börannonsering.inkomsterän av

annonsering.ochfrån både sponsringintäkter härrörsom
koncessions-enligt lageni huvudsakBeräkningen skall ske om

förgrunder TV4.område, dvstelevisionensavgifter på somsamma
reklamförsäljningenbruttointäktfrågaskall såledesDet avomvara

för inkomstenskostnadereller andramarknadsföringavdrag förutan
Även iskall ingåtillförts någonförvärvande. intäkter annansom

deomständigheternadet framgår utgörberäkningsunderlaget attavom
enligtskall bestämmasIntäkternaprogramföretaget.vederlag tillsådant

grunder.bokföringsmässiga
lokalradion.avgift förinföra progressivanledningsaknasDet att en

kommersielladenomfattar endastföreslagnaDet systemetnu
lokalradion.

avgiftsmodellerOlika7.13.2

utformas såavgiftssystemetmening bör detEnligt utredningens attnya
i dagtillståndshavaredemellansnedvrider konkurrensendet inte som

sändningsområdesittkonkurrens ifårlokalradio ochsänder avsom
utredningenregleringfördelats efter dentillståndtillståndshavare vars

sigpunkter skiljeravgörandeförutsättningarnaEftersomföreslår.
omfattar denteknikrespektive analogmed digitalsändningarmellan

sändningar.tillstånd för analogaendastföljande diskussionen

Är"5 gåva ochdriftskostnad det frågabedömakostnaden inte äratt omsom
skall utgå.gåvoskatt

46 1991/92:78 24.Prop. s.
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Utredningen följande alternativ.ser

Ett enhetligt avgiftssystem införs för samtliga tillståndshavare.
Det gällande avgiftssystemetnu fortsätter gälla för deatt

nuvarande tillståndshavarna. Avgiften för de tillståndshavarnanya
därefter.anpassas

Det gällande avgiftssystemetnu fortsätter gälla för deatt
nuvarande tillståndshavarna. Avgiften för de tillståndshavarnanya

i förhållandesätts till de kostnader de tillstånden medför.nya
Det gällande avgiftssystemetnu fortsätter gälla för deatt

nuvarande tillståndshavarna. För de tillståndshavarna tillämpasnya
olika beroendesystem på sändningsort. De tillståndshavare som

utredningens förslaggenom får konkurrens i sändningsområdet
kompenseras.

Utgångspunkten för samtliga alternativ de,är i enlighetatt med
utredningens direktiv, måste intäkter delsgenerera täcker desom
nuvarande koncessionsavgiftema 5120 miljoner kronor,om delsca
täcker kostnader för tillstånd såsom kostnadernya för fördelning iavtillstånd och granskning sändningarna.av

Ett enhetligt införs försystem samtliga tillståndshavare

Intäkterna reklam förav programföretagenm.m. beräknas för år 1998
uppgå till omkring 520 miljoner kronor. Skall avgiften grundas på
reklaminkomster och liknande behöver därför avgift åtminstoneen om25 % införas för budgetatt statens inte skall belastas.

Denna avgiftsmodell torde medföra omfördelning kostnadernaen avmellan de nuvarande tillståndshavarna. Nätverket Fria Media, varsintäkter under 1998 beräknas uppgå till 103,9 miljoner kronor kommer
för 1999att erlägga koncessionsavgift drygten 17 miljoner kro-om

nor". En avgift motsvarande 25 % intäkterna skulle innebäraav
väsentligt höjda kostnader för nätverket. Däremot skulle förslaget inte
påverka NRJ nätverk. Nätverkets koncessionsavgifter uppgår till
ungefär 28 miljoner kronor samtidigt intäkterna för 1998som
prognosticeras till 108 miljoner kronor.

Ytterligare effekt deär tillståndshavareen att i denna modellsom
skulle få sänkta kostnader inte nödvändigtvis deär förutsätts ökadsom
konkurrens.

7 Se kap.
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medföra koncessionsavgifternaModellen kan dessutom att succes-
nedtrappningsärskildsivt kommer höjas ingen procentsatsenatt avom

reklamintäkterna årinförs. framgår bilaga beräknarSom 4 IRM attav
miljoner kronor.2006 uppgår till 969

nuvarandegälla för degällande avgiftssystemet fortsätterDet attnu
tillståndshavarna. Avgiften för de tillståndshavarna anpassasnya
därefter.

auktionerna utgåavgifter bestämdes vidalternativ låta deEtt är att som
samtidigt avgiften för deunder den kommande perioden nyasom

angivnatillståndshavarna därefter. Med resonemangovananpassas
för de tillståndskulle avgiften till reklamintäkternadå uppgå 25 % av

efterkommer fördelas år 2000.attsom
ökadeavgifterna inte relaterar till desådant innebärEtt attsystem

granskning innehåll dekostnader i form tillståndsgivning och nyaavav
angivitstillstånden medföra. Påkommer sättatt samma som ovan

koncessionsavgiftema ökade i taktskulle medförakunna attsystemet
reglering skulle troligenmed ökningen reklamintäkter. särskildEnav
de nuvarande auktions-behöva införas för avgiftssystemet den dag

baserade avgifterna inte längre skall utgå.
tillstånds-kompensation för de nuvarandeSystemet medför ingen

i sinahavare få ökad konkurrensefter år 2000 kommer attsom
sändningsområden.

gälla för de nuvarandegällande avgiftssystemet fortsätterDet attnu
tillståndshavarna. de tillståndshavarnaAvgiften för isättsnya
förhållande kostnader de tillstånden medför.till de nya

avgiftenTill skillnad från under alternativ angivnadet 2 sättssystemet
förväntas medföraför de tillståndshavarna efter den kostnad dessanya

programinnehåll.för tillståndsgivning och granskning av
för de tillståndshavaremedför ingen kompensationSystemet som

efter sändningsområden. Eftersom sänd-år får konkurrens i sina2000
ningarna regelverk kan hävdas det intekommer ske under olikaatt att
föreligger avgifterna konkurrensneutralt.behov utforma Mäng-attav

densamma för deden material kommer knappasteget t.ex. att vara
nytillkomna de nuvarande tillståndshavarna.som



Överväganden2 10 SOU 1999: 14

Det gällande avgiftssystemet fortsätternu gälla for deatt nuvarande
tillståndshavarna. För de tillståndshavarna tillämpas olikanya system
beroende på sändningsort. De tillståndshavare som genom
utredningens förslag får konkurrens sändningsområdeti kompenseras

sänkt avgift.genom

Ett fjärde alternativ införaär att där de tillståndshavareett system somkommer för konkurrensatt utsättas i sina sändningsområden kompen-
sänkt avgift.seras Systemetgenom skulle kunna utformas enligt

följande.
Den avgift fastställdes vid auktionsförfarandetsom skall utgå även

fortsättningsvis. För nytillkomna tillståndshavare införs den inlednings-
vis skisserade avgiften fast och rörlig del.om Deen tillstånden nya

kommer fördelas isom att sändningsområden där sändningar redan
pågår med stöd lokalradiolagen skall belastasav med avgiften somisätts proportion till sändningsområdets avgift fastställd vid auktions-
förfarandet, fördelat efter antalet tillstånd i sändningsområdet. Denna
avgift skall sedan användas for sänka avgiftenatt for de nuvarande
tillståndshavarna i sändningsområdet i proportion till den avgift de i
dag betalar för respektive sändningstillstånd.

En sådan avgiftsmodell innebär för exempelvis Norrköping med två
tillstånd tredjeatt tillståndshavare skulleen ny få betala tredjedelen avden sammanlagda i dag utgår försumma sändningsrättighetemasom i
området. Denna avgift skall sedan användas fornya sänka avgiftenatt
for de nuvarande tillståndshavarna i Norrköping. Uttryckt i fårpengar
modellen följande effekt. De båda tillståndshavarna i Norrköping
betalar i dag kvartalsavgift 330000en och 303 000 kronor,om ca
sammanlagt 633 000 kronor. En tillståndshavare skulle få betalany entredjedel 633 000, dvs. 211 000 kronor.av Avgiften for de båda tidi-

tillståndshavarna skullegare då minska till 220 000 respektive
202 000 kronor.

1 Skellefteå kvartalsavgiftenär i dag 180 000 respektive 40 000ca
kronor. Med den här skisserade avgiftsmodellen skulle tillstånds-en nyhavare få betala drygt 70 000 kr samtidigt de nuvarande avgifternasom
skulle sänkas till 120 000 respektive 30 000 kronor.

För del innebärstatens det intäkten frånatt sändningsområdet blir
oförändrad. För de nuvarande tillståndshavarna innebär det denatt
ökade konkurrensen de kommer forutsättas kompenserasatt genomlägre avgift.
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avgiftssystemkonkurrensneutralt3.3 Ett7. l

avgiftssystemetpunkt angivnaföreslår den under 4Utredningen att
nuvarandeför devid auktionenavgift fastställdesinförs. Den som

kommande tillstånds-därför underföreslås utgåtillståndshavama även
utred-fördelas enligtkommergäller de tillståndperiod. detNär attsom

föreslås följande.ningens förslag
kronor.avgiften skall 000fasta årliga 40Den vara

medförakommerde tillståndentäcka de kostnaderFör attatt nya
intäkter från reklam-avgiftinföras rörlig 10 %bör därutöver om aven

intäkterfasta avgiften bör den utgå påtill denförsäljning. Med hänsyn
kronor.400 000över

områden där sändningaromfattatillstånd kommerFör de att avsom
gälla.skall följandelokalradiolagensker med stödlokalradio redan av

proportionellefter huvudtaletskall betalatillståndshavareEn enny
skallauktionen.avgift fastställdes vid Dessaandel den pengarsomav

tillståndshavama inuvarandeavgiften för deanvändas för sänkaatt
avgiften.proportion till deras andelsändningsområdet i av

i majställtRadioutgivareföreningenEnligt den rapport samman
dessför digital radio kommerutvecklingenden förväntade1998 om

tio till tolv årtill sju år. Efterinträffa först efter femgenombrott att
dagens analogaradionför den digitalaberäknas räckvidden motsvara

digitalaintroduktionen deunderlättai antalet Förmätt attmottagare. av
för derörliga avgiftendärför denljudradiosändningama föreslås att

tillståndsperioden,den förstaskall först efterdigitala tillstånden utgå
tillståndenReklamintäktema för de digitaladvs från och med år 2005.

bilagatill miljoner kronor,enligt uppgå 230beräknas då, IRM se
Verket haravgiftssystemet.skall handhaRadio- och TV-verket

tillämpningen visavi TV4tidigare erfarenhet system genomav samma
erfordraverketuppdraget kommerfullgörakunnaAB. För attatt

personalsidan, avsnittförstärkning 9.se
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Överklaganden14

7.l4.1 Vilka beslut skall få överklagas

Beslut avvisning sökande, fördelning eller återkallelseom av av
tillstånd beslut inte medge överlåtelse, förlängningsamt att av
tillstånd eller ändring i mängden material får överklagas.eget

VitesföreläggandenDe meddelats beträffande detsom egna
materialet, överföringskapaciteten eller sändningamas beteckning
skall möjliga överklaga.attvara

Enligt utredningens mening saknas det anledning frångå deatt
principer i fråga överklagande gäller för lokalradion.om som nu
Sammanfattningsvis bör därför följande gälla.

Radio- och TV-verkets beslut meddelande tillstånd, åter-om av
kallelse tillstånd och inte medge överlåtelse eller förlängningattav av

sådant tillstånd får överklagas liksom beslut avvisning.ett om
Liksom tidigare bör gälla beslut omfattningen sänd-att ett ettom av

ningsområde inte får överklagas eftersom förändring sänd-etten av
ningsområde kan påverka andra sändningsområden. Bifall till över-ett
klagande skulle kunna leda till omfattningen rad sänd-att av en
ningsområden skulle behöva ompréivas.

VitesföreläggandenDe meddelats Granskningsnämnden försom av
radio och TV beträffande det materialet, överföringskapacitetenegna
eller sändningamas beteckning skall möjliga överklaga.attvara

7.14.2 skall beslutenNär gälla

Beslut avvisning eller fördelning tillstånd skall gälla först dåom av
Övrigadet vunnit laga kraft. beslut skall gälla omedelbart inteom

förordnas.annat

Vitesförelägganden gäller i de flesta fall omedelbart deäven om
överklagas. Detta bör gälla för lokalradion.även

Enligt lokalradiolagen gäller i samtliga beslut omedelbartstort sett
de överklagas. Med det förslag tilläven urval utredningen läggerom

fram bör beslut avvisning och fördelning tillstånd gälla först dåom av
det vunnit laga kraft. Orsaken härtill ändringär att etten senare av

48Prop. 1992/93:70 f..55s.
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skador för denekonomiskainnebäratillståndsbeslut skulle kunna stora
kunna bliFöljden skullestöd beslutet.inlett verksamheten med avsom

från den berördaersättningkrav ekonomisk statenmotatt reses
parten.

Instansordningen14.3

för radio och TVGranskningsnämndenlokalradioBeslut om av
gällerskall enligt vadTV-verkets beslutRadio- ochsamt som nu

överklagas till länsrätten.
Överklaganden beslut avvisningtillståndsmyndighetens avomav

skall behandlastillståndsökande fördelningobehörig samt av
skyndsamt.

förGranskningsnämndensbörmed vad gällerenlighetI som nu
överklagas till läns-beslutoch Radio- och TV-verketsradio och TV

krävsprövning i kammarrättenförsta instans. För pröv-rätten som
ningstillstånd.

tillståndsgivningenSärskilt om

avvisningöverklagande besluttillståndsgivningen kanVid ett omav
överklagandefå avsevärda effekter. Ettfördelning tillståndeller av

negativasändningar.hindras inleda Deinnebär samtliga sökande attatt
vunnit lagagäller förrän debesluten om tillstånd inteeffekterna attav

denframförallt gällande vidsigkraft därmed blikan Detta görstora.
tillstånds-den förstaEfter fyra år,inledande tillståndsgivningen. när

enstakabedömning, endastenligt utredningensperioden löpt torde,ut,
omfattas tillståndsgivningen.tillstånd av

prövnings-ordning krävsmed nuvarandeEftersom det i enlighet
länsrätt.flesta beslut endasttillstånd kommer troligen de prövasatt av

Överklagas åtminstonebeslut kommer kammarrättenlänsrättens att
det kanprövningstillstånd. innebäri fråga Detmeddela beslut attom

sändningstillstånd kanbeslutrelativt lång tid innankomma ettatt ta om
kraft.vinna laga

alltför tid ochskall långprövningen i överinstansinteFör taatt
alternativa lös-utredningentillståndsgivningen försenas har övervägt

ningar.
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Ett alternativ skulle kunna frågan direkt kammar-prövasattvara av
Det emellertid mindrerätten. lämpligtär då det skulle strida prin-mot

cipen instansordning.om
För hindra överklagande beslut avvisningatt att ett ettav om

fördröjer skulle det kunna beslutet inte får över-attprocessen anges
klagas särskilt först i samband med beslut fördelningutan om av
tillstånd. Eftersom beslutet avvisning för den sökande slutligtär ettom
beslut detta mindre lämpligt och striderär dessutom den principmot

tillämpas i förvaltningsprocessen.som
Frågor sända radioprogram skallrätt kunnaatt prövasom av

domstol eller nämnd, sammansättning bestämd i lag ochärav en vars
ordförande skall eller ha varit domare.ordinarie möjligtEttvars vara

alternativ skulle då kunna särskild nämnd föratt utses attvara en
frågor fördelningöverpröva sändningstillstånd och därmed ävenom av

frågan behörighet. sådanEn ordning skulle ligga Lokalradio-näraom
kommitténs förslag, låt det förslaget innebar nämnden skulleatt attvara

första instans, överklagande skulle ske till regeringen. kritikDenvara
framfördes kommitténs förslag har relevans här. Detmot även ärsom

därför mindre lämpligt föreslå sådan ordning.att en
Utredningen har för lösning där besluten avvisningstannat en om

och fördelning tillstånd i enlighet med vad gäller för övrigaav som
myndigheters beslut överklagas till länsrätten. För inte prövningenatt
skall alltför lång tid skall länsrätten skyldig skyndsamtta prövaattvara
frågorna.

4° 3 kap. första5 § stycket YGL.
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Övergångsbestämmelser7.1 5

fastställdes auktionsförfarandet skallavgift vid utgåDen ävensom
tillståndsperioden. skall för-under den kommande Ränta utgå

fallen inte betald avgift.men
material, visstBestämmelserna villkor sändningareget om avom

format för medsådant villkor material sändningaregetsamt om
villkor digital utsändningsteknik bör tillämpas först efter förstaom
tillståndsperioden. gäller den rörliga avgiften för sänd-Detsamma
ningarna.

Som framgår avsnitt 7.2.2 föreslår utredningen möjlighetenatt attav
förlänga de nuvarande tillstånden till och med år 2008 kvarstår.

Avgiften för de nuvarande tillstånden fastställdes vid auktions-
förfarandet. Lagstiftaren utgick från avgift skulle utgå ävenatt samma

förlängdes.tillstånden Med hänsyn till kravet i direktiven attom -
förslag medför belastning statsbudgeten i sin helhetökadsom en
skall förslag finansiering och vad anförts underåtföljas tillav som-

föreslår ingen ändring i denna del. Utredningen7.13 utredningen
föreslår skall betalas på avgiften från förfallodagen. Räntanräntaatt
skall bestämmas enligt räntelagen6 § 1975:635.

tillståndtillståndshavare i sändningsområde analogaDe nyavars
kommer emellertid, för undvika konkurrensenfördelas skallatt att att
snedvrids, till avsnittviss del kompenseras 7.13.se

teknikunderlätta introduktionen sändningar med digitalFör att av
föreslår förstbör vissa bestämmelser och villkor utredningen tillämpas

under tillståndsperioden. Dit hör bestämmelsenden andra att pro-om
vill-gramföretagen skall sända timmar material dagligen samttre eget

heller börkoren material och sändningar visst format. Inteegetom av
den avgiften för sändningar under den första till-rörliga utgå sådana
ståndsperioden.

5°Prop. 1992/93:70 47.s.
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7.16 AM-bandet

Utredningen föreslår sändningar inom lång- och mellanvågs-att
banden inte skall omfattas de föreslagna reglerna.av nu

Sverige har i dag åtta frekvenstilldelningar för högeffektsändningar
inom lång- och mellanvågsbanden. Endast dessa, sändaren i Söl-en av
vesborg, utnyttjas.

Utredningen i direktiven uppdrag sändningarövervägaattges om
inom AM-området skall omfattas de reglerna.av nya

Utredningen följande överväganden. Enligtgör vad utredningen
erfarit saknas tillräckligt intresse sända Iång- och mellanvågs-att
banden. förslagEtt satsning den för AM-bandet erforderligaom
tekniken skulle stå i direkt motsatsställning till utredningens uppdrag att
lämna förslag till åtgärder underlättar den digitala introduktionen.som

Utredningen föreslår således sändningar inom lång- och mellan-att
vågsbanden inte skall omfattas de föreslagna reglerna.av nu
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Stopplagen7.17

årtill utgångenstopplagen förlängtsframgår avsnitt 2.4 harSom avav
kraft.träda itill lag föreslåsdå utredningens förslag2000 ny
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8 Författningskommentar

Förslag till lag ändring i radio- och TV-lagenom

1996:844

tillämpningsområde1 kap. Lagens

föreskrifter forsta5 § Andra 3 kap. § stycket avseende villkor3 1än
förbud förbud sändasända reklam och kap. §7 11att attom om

reklam inte för ljud ljudet heltgäller i TV-sändning, stämmerom
med ljudradiosändning med stöd tillståndskeröverens en som av

enligt denna lag eller för vilken den sändande låtit registrera sig.

Paragrafen har ändrats hänvisningen till lokalradiolagenpå så sätt att
har utgått.

Tillstånd2 kap. registreringoch

sända radio-1 § ljudradio- eller med hjälpFör TV-programatt av
vågor frekvens under tillstånd enligt denna lag.på 3 gigahertz krävs

Tillstånd krävs inte för sändningar sökbar skertext-TVav som
från radiosändare används for andra sändningar med stöd avsom
tillstånd enligt denna lag. Tillstånd krävs inte heller för sändningar

särskilt anpassade för eller hörselskadade ochär ägersom somsyn-
fyraunder högst timmar dygnet från sådan radiosändare.rum om en

Föreskrifter tillstånd inneha eller använda radiosändareattom
finns i lagen 1993:599 radiokommunikation.om

Hänvisningen till lokalradiolagen sök-har utgått. Särbestämmelsen om
bar omfattakommer enligt utredningens förslagtext-TV även att
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tilläggstjänster i lokalradio bestående programverksamhet komplet-av
terad med eller bild. Jfr kommentaren till kap. 205text

2 § Tillstånd sända TV-program och tillstånd till hela landetatt att
eller till utlandet sända ljudradioprogram tillstånd bedrivasamt att
lokala digitala ljudradiosändningar för tillståndshavare verk-vars
samhet finansieras anslag från TV-avgiften enligt lagengenom
1989:4l TV-avgift meddelas regeringen.om av

Tillstånd sända närradio enligt kap. meddelas och4 Radio-att av
TV-verket.

Tillstånd sända lokalradio enligt kap. meddelas Radio-5att av
och TV-verket.

Radio- och TV-verket får vidare meddela tillstånd underatt en
begränsad tid högst två veckor sända ljud-TV-program ellerom
radioprogram inte närradio eller lokalradio. fårVerket förenaärsom

sådant tillstånd med villkor enligt 3 kap. 1-3 beslutaett samt att
föreskrifterna i och kap. inte skall6 7 tillämpas sändningar som
sker med stöd sådant tillstånd.ettav

Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela tillstånd att
sända judradioprogram i lokala sändningar uppfyller1 inte kra-som

för närradio eller lokalradio.ven

Ändringen i första stycket det, för public service-företagen, ärattanger
regeringen meddelar tillstånd för digitala lokala ljudradiosänd-som
ningar, jfr kommentaren till sista stycket.även

Tredje styckets hänvisning till lokalradiolagen har utgått och ersatts
med hänvisning till kap. medförJusteringen ingen ändring i sak.5en

Sista styckets bestämmelse tillstånd bedriva lokala digitalaatt attom
ljudradiosändnngar meddelas regeringen har utgått. Enligt utred-av
ningens förslag skall sådana tillstånd för de kommersiella bolagen
meddelas Radio- och TV-verket. lokalradio omfattarBegreppetav
lokala ljudradiosändningar med antingen analog eller digital teknik.
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4 § Radio- och TV-verket skall register avseende demupprätta ett som
har tillstånd i eller2 § har anmält sig enligt Registret3 fårsom avses
föras med hjälp automatisk databehandling. fårDet endast innehållaav
sådana uppgifter i andra3 § stycket, kap.6 9 kap.9 4-som avses
7a§§.

Tidigare hänvisning till lokalradiolagen har utgått. Genom hänvis-
ningen till 6 kap 9 § tillägget beträffande 9 kap 7 § medför detsamt a
ingen ändring i sak.

Övrigt

Bestämmelsen i 3 § kommer i oförändrad skick omfatta lokalradio-att
sändningar.

Med hänsyn till de bestämmelser i 3 § gäller för sökbaratt text-som
TV skall gälla tilläggstjänsteräven i lokala ljudradiosändningar bestå-
ende programverksamhet kompletterad med eller bild kantextav
registrering komma krävas för sådana tilläggstjänster under de iatt
paragrafen angivna förutsättningar.

kap.5 Lokalradio

§ Med lokalradiol andra tillståndspliktiga lokala ljudradiosänd-avses
ningar sådana kräver tillståndän regeringen eller får skesom av som
endast under begränsad tid enligt kap.2 2 § fjärde stycket elleren som

närradio.är
Ett tillstånd innebär bedriva sådana sändningar inom deträtt att

sändningsområde i tillståndet.som anges

Tidigare hänvisning till lokalradiolagen har utgått.
Bestämmelsen i andra stycket i huvudsak tidigare 4 §motsvarar

andra stycket lokalradiolagen och tillståndets innebörd, jfr.anger
Ändringen1992/93:70 45. har sin grund i det ändrade fördel-prop. s

ningsförfarandet.
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Sändningstillstånd meddelats Radio- och TV-verket får2 § som av
förenas med villkor avseriskyldighetsom

sända i viss del landetatt program av
sända under viss2. minsta tidatt en
använda med andraviss sändningsteknik samverkaatt samten

tillståndshavare i tekniska frågor,
beträffande utnyttjande tilldelad överföringskapacitet,av

sända viss mängd unika för den verksam-att program egna
heten

sända formatprogramverksamhet visst ochatt av
uppgiftertill Granskningsnämnden för radio och lämnaTVatt

nödvändiga för nämndens bedömning sändaärsom programom
med de villkor har meddelats enligt denna lag.stämmer överens som

paragrafen de villkor Radio- och TV-verket får ställa förI rättenanges
sända.att

sända del landet.i vissprogram av
tillståndsbeslutet vilken företaget har sända.I Be-rätt attanges

stämmelsen innebär tillståndsmyndigheten kan ställa krav på attatt
sändningarna förnår minsta andel befolkningen i området. Stöden av

sådant villkor i denna punkt.ett ges
sända under tid.viss minstaen

Om tillståndet inte får programföretaget sändanågot 24säger annat
timmar dygn. Paragrafen tillståndsmyndighet ställa kravrätt attper ger

minsta sändningstid vecka.per
använda sändningsteknik samverka med andra till-viss samten

ståndshavare tekniska frågor.i
nuvarande tillstånden för lokalradio förutsätter sändningarnaDe att

sker med analog teknik. framtiden medkommer utsändningar skeI an-
vändande olika tekniker. Villkor beträffande teknik nödvändigaärav

skall ha inflytande på introduktion teknik. avsnittl 7.6statenom av ny
har redogjorts för kravet samverkan.nämnare

utnyttjande tilldelad överföringskapacitet.av
säkerställa tillräcklig överföringskapacitet för sittFör användsatt att

ändamål, dvs. programverksamhet Radio- och TV-verket möjlighetges
ställa sådana villkor för sändningsrätten.att

sända mängd unika för den verksamheten.viss program egna
mängd tillståndshavare skyldig sändaDen äreget attprogram en

skall i tillståndet.anges
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sända programverksamhet format.visstav
I de fall tillståndet fördelats efter beaktande programverksam-av

hetens format kommer detta format i sändningstillståndet.att anges
till Granskningsnämnden för radio och TV lämna uppgifter som

nödvändiga för nämndens bedömningär sända stämmerom program
med de villkor haröverens meddelats enligt denna lag,som

Radio- och TV-verket kan med stöd villkorskatalogen ställaav ovan
rad krav utbudet. För granska efterlevnaden villkoren kanatten av

Granskningsnämnden behöva få tillgång till inspelningsmate-änannat
rial, programtablåer. Gränsen för bestämmelsens tillämpningt.ex. sätts
vid det skall fråga material för granskningatt och attvara om
uppgifterna skall nödvändiga.vara

3 § Tillstånd sända lokalradio lämnas till fysisk eller juridiskatt en
och omfattar endast sändningsområde. Flera tillstånd kanettperson

lämnas för sändningsområde.samma
När Radio- och TV-verket bestämmer sändningsområdenas om-

fattning skall det beakta
vad tekniskt möjligt nå frånär sändare med lämpligtattsom

läge,
hur möjligheterna sändningar påverkas på andraatt ta emot

håll och
vad naturliga lokala intresseområden.ärsom

Sändningsområdena skall utformas så de förutsättningaratt ger
for mångfald och reella yttrandemöjligheter.

ÄndringenParagrafen i huvudsak 5 § lokalradiolagen. imotsvarar
första stycket innebär det möjligt för tillståndshavareäratt attnu en
tilldelas tillstånd.än I avsnitt har7.3 redogjorts förett nämnaremer
ändringen.

Tredje stycket tidigare sändningsområdena skulle utfor-attangav
så antal tillstånd kunde lämnas. Enligt utredningens for-att ett stortmas

slag kommer sändningsområdena bli och antalet tillståndstörreatt an-
till befolkningsunderlaget for förutsättningar för mångfaldattpassas ge

och reella yttrandemöjligheter.
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f-desända lokalradio den har§ Behörig få tillstånd4 ärattatt som
bedriva verksamhetenförutsättningarnanansiella och tekniska att

inte omfattaskapacitet och kvalitet ochvaraktigt, med god avsom
5

skallsökande inte behörigFinner Radio- och TV-verket äratt en
ansökan avvisas.

Finansieringen skall bedö-paragrafen för behörighet.reglernal anges
sändningarna, andelförhållande planer beträffandei till sökandensmas

format. tekniska förutsättningarnamaterial och sändningarnas Deeget
erbjuda den planeradeomfattar sökandens möjlighet teknisktatt pro-

avsnittutvecklats igramverksamheten. Bestämmelsen har närmare
7.4.1.

Andra andra stycket lokalradiolagen.stycket §l 1motsvarar

direkt ellerlandsting eller kan inte, sig§ Staten, kommun5 ge-vare
företag i vilket sådant disponerar minst 20överett pro-nom organ

harsamtliga aktier eller andelar eller avtal ettensamtcent av genom
lokalradio.bestämmande inflytande, få tillstånd sändaatt

undvikaBestämmelsen delvis lokalradiolagen.6 § För att attmotsvarar
exempelvistillståndde i paragrafen angivna erhållerorganen genom

omfattadotterbolag införts. har utökats tillhar skärpning Kretsen atten
angivnade juridiska någon de förut disponerardäräven personer av

andelar eller därminst samtliga aktier eller20över ettprocent en-av
bestämmande inflytande föreligger avtal.samt genom

Tidigare programföretag erhållit tillståndbestämmelsen attom som
harregeringen inte kunde få tillstånd for lokala ljudradiosändningarav

utgått.
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periodenförstafyra år. Dentillståndsperiod skallVarje6 § vara
gäller tilltillståndjanuari 2001. Ettfrån och med denräknas lskall

meddelats.tillståndetvilkentillståndsperiod underdenutgången av
tillståndsperiodmed ytterligareskall förlängasTillståndet omen

inte
kap.enligt 7tillståndet 11grund för återkallelsefinnsdet av

och eller8
programverksam-villkoravvikit fråntillståndshavaren om

medieutbud, tillsändningsområdetsimångfaldenformat ochhetens
minskat,påtagligt harföljd härav,

användningeniändringartekniken ellerinomFörändringar3; av
överenskommelserinternationellagrundradiofrekvenser somav

vill-medtillståndmedföranslutit sig tillSverige nyttatt ett samma
ellermeddelasinte skullekor

Radio-frånmedgivandeeller juridiskfysisk utanperson,en
sändnings-tillstånd idisponerarTV-verket,och än ettöver ettmer

harförvärvareni vilketföretagindirektdirekt ellerområde, genom
andelaraktier ellersamtligaminst 20del procentmotsvarar avsom

inflytande.bestämmandeharavtaleller ettensamtgenom
förläng-medgeinteTV-verketochfall Radio-detFör attavser

tillståndsperiodensmånader föreskall myndigheten,ning senast sex
kommertillståndet intetillståndshavaren attmeddelautgång, att

förlängas.
perioder.tvåi högstförlängastillstånd kanEtt

för-skalltillståndförutsättningarvilkaunderparagrafenI ettanges
förlängning.presumtion förskalllängas. Det vara en

lag löperenligt dennatillståndallastycket framgår utförstaAv att
Tillstån-december 2004.denförsta hand 31tidpunkt, dvs ivid samma
dvs denfyraårsperioder,vid slutetfortsättningsvisdet löper även ut av
löpandetillstånd underfåroch Dendecember 2008 2012.31 ett ensom

fyra år.tidkortaretillståndperiod får alltså änett avsersom
ochkap.tillståndet enligt 11 7återkallelsegrund fördet finns av

§§8
återkallelse.förfinns grunddetförlängasTillståndet skall inte om

meningen.sistaandra stycketdelen §i den 8Bestämmelsen motsvarar
väsentligt jfr kommenta-dock utökatsåterkallelse hartillMöjligheten

kap och 8 §§.till 11 7ren

8 19-0209Lokalradion
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tillståndshavaren avvikit från villkor programverksamhetensom
format och mångfalden sändningsområdetsi medieutbud, till följd här-

påtagligt har minskat.av,
Frågan mångfalden i sändningsområdet påtagligt minskat skallom

bedömas med utgångspunkt från förhållandena då formatet ändrades.
Bedömningen får med utgångspunktgöras från programföretagens
årligen återkommande till Granskningsmyndigheten.rapport

Även det visar sig mångfalden påtagligt minskat dåattom program-
företaget ändrade formatet finns naturligtvis inte anledning inte för-att
länga tillstånd förhållandena vidett utgången tillståndsperiodenom av
framstår tillfredsställande mångfaldssynpunkt.som ur

förändringar teknikeninom eller ändringar användningeni av
radiofrekvenser på grund internationella överenskommelserav som
Sverige anslutit till medförsig tillstånd med villkoratt ett nytt samma

skulleinte meddelas.
Bestämmelsen i huvudsak sikte växlingentar från sändningar

Övergångenmed analog teknik till digitala teknik. kan inte ske succes-
sivt innebär samtliga tillståndshavareutan inom visstatt band måste
ändra sändningsteknik samtidigt. Jfr kommentaren till 10 § detta kapitel
vari under vilka förutsättningar sändningsområde får ändras.anges ett

fysisk eller juridisk medgivande från Radio- ochen utanperson,
T V-verket, disponerar tillståndöver sändningsområde,än iett ettmer
direkt eller indirekt företag vilket förvärvareni har delgenom som

minst 20 samtliga aktiermotsvarar eller andelar ellerprocent av ge-
avtal har bestämmande inflytande.ensamt ettnom

För motverka tillståndshavare iatt sändningsområdeatt indirektett
skaffar sig kontroll sändningsområdeöver finns möjlighetett för
Radio- TV-verket underlåta förlänga sådant tillstånd.att

I tredje stycket tidsgräns för Radio- och TV-verket. Grän-anges en
förär det möjligt försatt göraatt överklaga sådant beslut.sen part att

Av fjärde stycket framgår tillstånd, med förlängning, kanatt löpaett
i sammanlagt högst 12 år.

7 § En tillståndshavare tillstånd innehåller villkor enligtvars
kap.5 2 § punkt kan6 begära beslut Radio- och TV-verketav om en

planerad ändring formatet medför mångfalden i sändningsom-attav
rådet påtagligt kommer minska.att

Under förutsättning tillståndet fördelats med användandeatt av pro-
gramverksamhetens format kommer sändningamas format under till-
ståndstiden beaktas vid förlängning tillstånd.att Den tillståndshavareav
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tillstånd förlängt. Förinte få sittformatet riskerarändrar attattsom
för-begäratillståndshavarensituation harundvika sådan rätt atten

beslutsfat-bindande förförhandsbeskedpositivthandsbesked. Ett är
mångfal-dvsavslag,beslut innebärmyndigheten.tande Ett attettsom

tillstånds-medför intepåtagligt minskat,den sändningsområdeti att
tillståndperiodens slut. Envidförlängningautomatiskthavaren vägras

ske förutsättningslöst.förnyad prövning skall då

TV-verket medgeRadio ochföreligger kansärskilda skälOm8 §
punktenligt kap. 2 §ändring villkor 5av

få tillståndföreligger,särskilda skältillståndshavare kan,En attom
framgårmaterial vadegenproduceratsända mindre mängd än somen

sändnings-itillståndshavarede falli tillståndet.villkor I ettenav
ålig-konkurrentemasöverstigeråliggandeområde har avsevärtett som

med-åliggandetFörutsättningen dockmedges.gande kan ändring är att
sändningarnatillståndshavaren ochförfört problemekonomiska att

möjligt i ansökansåledes inteskalltid.pågått längre Det attvaraen
efter detomedelbart ellermaterial ochandelhög attstraxegetange en

Jfrändring beviljad.få ansökantillstånd,erhållitsökanden omen
till kap.kommentaren 6 7 a

tillstånd skallmeddelar beslutTV-verketRadio- och9§ Innan om
de villkoroch sigdeltillfälleden sökande överatt yttrata avges

sänd-tillståndet. Beslutförena medmyndigheten att omavsersom
godtagit.innehålla villkor sökandedenningstillstånd får endast som

betydelse förderasoch tillvillkors omfattningtill vissaMed hänsyn
sigtillfällesökandentillståndsbeslutet bör beredas överatt yttra even-

God-eller inte.godtasvillkorendärmed förklaratuella villkor och om
meddelas.bör inte tillståndsbeslutinte villkorentas
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10§ Vid utgången varje tillståndsperiod får Radio- och TV-av
verket besluta förändrad indelning sändningsområden. Omom en av

berörd tillståndshavare sig viss förändring, fårmotsätter denen en
dock vidtas endast ändrade tekniska förhållanden föranleder detom
eller ändringar i användningen radiofrekvenser grundav av
internationella överenskommelser Sverige anslutit sig till med-som
för tillstånd med villkor inte skulleatt ett nytt meddelassamma
Beslut ändrad indelning sändningsområden får inte fattasom av

månader före tillståndsperiodensän utgång.senare sex
Radio- och TV-verket skall för varje sändningsområde ingår isom
den indelningen månader före utgången den lö-senastnya sex av
pande tillståndsperioden meddela särskilt beslut skallom vem som

tillståndshavare. Om ingen kan tillståndshavareanses som anses som
skall tillstånd för sändningsområdet kungöras ledigt. Kungörelse får
ske först sedan beslutet vunnit laga kraft.

Bestämmelsen delvis 9 lokalradiolagen.§motsvarar För detgöraatt
möjligt för tillståndshavaren bedömningar längregöra sikt haratt
möjligheten ändra sändningsområden på grundatt indelningenattav
framstår olämpligt utgått. l 6 § har angivits meddelandesom att attom
tillstånd inte skall förlängas skall meddelas månader föresenast sex
tillståndsperiodens utgång. Samma tidsfrist bör gälla beträffande nu
aktuellt beslut.

Beträffande ändring får ske, kommentarennär till 6 § andrase
stycket punkt

11 § Har Radio och TV-verket beslutat ändrad indelningom av
sändningsområden, får verket medge tillståndshavare sändaatten
efter tillståndsperiodens slut i avvaktan styrelsens beslut enligtatt
5 kap. 10 § tredje stycket vinner laga kraft. Sådant medgivande skall
lämnas för visst sändningsområde under viss tid.ett

Bestämmelsen i huvudsak lokalradiolagen.10 §motsvarar
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tillstånd.Ansökan om

haransökningstidenfinns näransökningarfleraellertvåOm12§
företillfällesökandena attberedaTV-verketochRadio-skallgått ut,
allt-dagendenefterdetOmansökningarna.samordnadagvissen fördel-beslutaverketskallansökningar, omfleraellertvåfinnsjämt

§§.13-15medenlighetitillståndenning av

Möjligheten attlokalradiolagen.§delvis 12Bestämmelsen motsvarar
hän-meningenandrakvarstå. lsåledesskallansökningarnasamordna

antalettillfällendevidförfarandetomfattarparagrafertill devisas som
disponibeltellertillståndledigaantaletöverstigersökandebehöriga

utrymme.

med-fördelningeftersträvaskall somTV-verketochRadio- en13 §
mångfaldpräglassändningsområdetinom avmedieutbudetför att

yttrandemöjligheter.reellaoch
politiska,sökandesdengrundasintefårFördelningen

åskådning.sådanellerkulturellareligiösa, annan

tillstånd.fördelningenförgrunden avparagrafenl anges
fördelningenunderstryka attförtillkommit attharstycketAndra

konventionen.Europeiskadenellerregeringsformenstriderinte mot

mängddenochägarförhållanden programskallurvaletVid14§
ägandeEttbeaktas.verksamheten somdenförunikaär egnasom högochökarmarknadenlokaladen enaktörerantaletmedför att

eftersträvas.skallverksamhetenför denunikaandel egnaprogram

programverksam-skall§enligt 14skekaninteurvall5§ Om ett
eftersträvaskallTV-verketochRadio-varvidbeaktas,formathetens

olikatilltalarochkaraktärolika somavprogramutrymmeatt ges
smakriktningar.ochintressen

tillliggaskallrekvisitdeuttömmande som14-15paragrafemaI anges
konkurrenssituation.urval iförgrund en
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§14
förstaI hand skall ägarförhållanden och material beaktas. Föreget

säkerställa både den och inreatt mångfalden i programutbudetyttre
skall avvägning mellan ägarförhållandegöras och mängdenen eget
material. Kriterierna således inte efterställdaär varandra. En sökande

redan del i media iäger området och inte samsändasom attsom avser
med kan därför få försteg framför sådan sökande visserligenannan som
saknar ägarintresse i media i området har för avsikt iattmen som
huvudsak samsända med tillståndshavare.annan

§15
I paragrafen stadgas programverksamhetens format skall beaktas.att

Med programverksamhetens format sändningarnas eller in-artavses
riktning, inte dess innehåll.

Radio- och TV-verket skall vid urvalet efter uppnåsträva störstaatt
möjliga spridning i programutbudet. Avsikten således inte primärtär att
värdera de olika formaten. I områden med stark efterfrågan kan
emellertid kriteriet Radio- och TV-verket för skön.utrymmege

Mångfalden skall beaktas i första hand i förhållande till utbudet i
sändningsområdets lokalradio och i andra hand i förhållande till utbudet
i övrig massmedia i området.

16 § Ett tillstånd får överlåtas till någon Radio- och TV-annan om
verket medger det. Sådant medgivande skall lämnas förvärvarenom

behörig få tillståndär och denne inte redan haratt tillstånd sändaatt
lokalradio i sändningsområde, direkt eller indirekt fö-samma genom

i vilket förvärvaren har delretag minst 20motsvarar procentsom av
samtliga aktier eller andelar eller avtal har be-ensamt ettgenom
stämmande inflytande.

Föreligger särskilda skäl kan Radio- och TV-verket medge att
överlåtelse sker förvärvaren redan hartrots sådant tillståndatt i
sändningsområdet förvärvaren behörig enligt kap.är 5 4om

Om verket inte medger överlåtelsen, den verkan enligtär utan
denna lag.

Den förvärvar tillstånd överlåtarensett övertar rättighetersom
och skyldigheter enligt denna lag belöper på tiden efter beslutetsom

medgivande.om
Om föreläggande enligt kap.10ett 9 § punkt 2 och 9 har

meddelats den tidigare innehavaren, gällermot föreläggandet även
den innehavaren. Radio- ochmot TV-verket skall i sambandnye

med den medger överlåtelsen underrättaatt den innehavarennye om
det. Sker inte det föreläggandet inteär gällande denne.mot
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lokalradiolagen.Paragrafen i delar 18 §motsvarar stora
under för-får överlåtastillståndInnebörden bestämmelsen är attav
inflytandeoch inte redan hartillståndshavaren behörigutsättning äratt

sändningsområdet.tillstånd iöver
behörig framgår kap. 45Vem ärsom av

särskildaöverlåtelse medgesbehörig kande fall förvärvarenI är om
sändningstillstånd iförvärvaren redan harskäl föreligger även om-om

harexempelvis överlåtarenföreliggaSådana skäl skallrådet. omanses
iinte resulteraröverlåtelsenflera sändningsområdet ochtillstånd i en

skäl kan ocksåSärskildabeträffande ägandet i området.koncentration
visat sigi områdetsändningstillståndföreligga efterfrågan varaom

liten.
meningentredjeförsta styckethar överförts från 18 §Tredje stycket

lokalradiolagen.
lokalradiolagen. BlandstycketandraFjärde stycket 18 §motsvarar

åliggan-överlåtarensskyldigheter kommerdessa rättigheter och även
omfattas.sändningars formatmaterial ellerden attegetom

redaktionellefter visstredje stycket18 §stycketFemte motsvarar
förslagutredningensomfattar enligtBestämmelsenbearbetning. även

överföringskapacitet.förelägganden beträffande

anmäla detskall skriftligentillståndvill frånträda§17 Den ettsom
skall frånträttTillståndetoch TV-verket. anmä-till Radio- näranses

i anmälan.den dagkommit till verket ellerlan angessenare som

lokalradiolagen.Bestämmelsen 19 §motsvarar

likvida-träder ielleri konkurstillståndshavaren försätts18§ Om
tillståndet gälla.tion upphör att

lokalradiolagen.överförts frånBestämmelsen har 20 §

gällatillståndetupphörtillståndshavaren avlider19§ Om treatt
tillmedgivandedödsfallet. ansökan över-månader efter Har omen

innan till-och TV-verketRadio-kommit tilllåtelse enligt 16 §
alltidståndet förfallit skall den dock prövas.

lokalradiolagen.Bestämmelsen 21 §motsvarar
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20 § De regler omfattar sökbar skalltext-TV gälla forävensom
tilläggstjänster i lokalradio.

Med tilläggstjänster i lokalradio programverksamhet komplette-avses
rad med eller bild. Bestämmelsen har behandlatstext i avsnittnärmare
7.7.

kap.6 Sändningars innehåll m.m.

7 a§ lokalradioI skall, under minst timmar varje dygn, sådanatre
sändas unika för denär verksamheten. Dennaprogram som egna

skyldighet skall uppfyllas under tiden 06.00-21.00.
Radio- och TV-verket kan medge undantag från denna skyldighet
särskilda skäl föreligger.om

Enligt lokalradiolagen skall varje programföretag under minst tred-en
jedel sändningstiden varje dygn sända sådana fram-av program som
ställts särskilt för den verksamheten. Bestämmelsen har visat sigegna

lätt kringgå. Utredningens förslag innebäratt sändningarnavara att
skall ske under den tid lokalradion har flest lyssnare. Skyldigheten om-
fattar timmar dagligen. Därutöver kantre Radio- och TV-verket enligt

kap.5 2 § punkt ställa villkor5 andel material, kommenta-egetom se
till denna paragraf.ren

Föreligger särskilda skäl kan Radio- och TV-verket medge att eget
material sänds under kortare tid. Särskilda skäl kan föreliggaanses om
efterfrågan sändningstillstånd i område så låg ingenett är sö-att
kande förklarar sig beredd sända den minsta angivna tidenatt treom
timmar dagligen. Jfr kommentaren till kap.5 8

7b§ Vamingsmeddelanden vikt för allmänhetenär ochsom av
skall skydda människor, egendom eller miljö skall sändas kost-som

nadsfritt i lokalradio, myndighet begär det.om en

Bestämmelsen 23 § lokalradiolagen och innebärmotsvarar ingen för-
ändring i sak.
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Övriga bestämmelser

lokalradio-formoförändradomfattar iochi 8 9Bestämmelserna
sändningar.

lokalradiolagen.stycketförstastadgandet i §24§4 motsvaras av
tillståndstödmedskersändningari §Bestämmelsen 8 avsomavser

i bety-bestämmelsenenligtskallsändningarSådanaregeringen.av
medspråket,svenskapåinnehållaomfattningdande programprogram

digitalaTillstånd förupphovsmän.svenskaverkochsvenska artister av
utredningensEftersomregeringen.fördelaslokalradiosändningar av

förtillståndenfördelaskallTV-verketRadio ochinnebärförslag att
bestämmelsenutsändningsteknik kommerlokalradiosändningar oavsett

lokalradiosändningar.digitalaomfattainte längre att
andra§delvis 22Bestämmelsenbeteckningar. motsvarar§9 avser

godkännandepådock kravetnyhetlokalradiolagen. En ärstycket av
omfattartext-TVsökbarbestämmelsernaEftersombeteckningen. om

beteck-tilläggstjänsterdessaskall ilokalradioitilläggstjänsteräven
löpande.ningen anges

annonseringochReklamkap.7 annan

lokalradiosändningar.skickoförändratidelaromfattar iKapitlet stora
lokalradiolagen. Be-25 §styckettredjeochförsta§ motsvaras1 av

itilläggstjänsteromfattakommertext-TVsökbar attstämmelsen om
lokalradio.

lokalradio-stycketförsta26 §iBestämmelsen 2 § motsvaras av
lagen.

lokalradiolagen.stycketi andraåterfinns 26 §Stadgandet i 3 §
första5 §ochannonstidreglerade motsvararLokalradiolagen 27 §
lokal-Övriga isändningarintedelar berörstycket.i förstameningen

radio.
ochlokalradiolagenstyckettredjeandra och24 §8 § motsvaras av

lokalradio.sändningarförändringinnebär ingen av
verk-huvdsakliganågonsponsringi 9 §meningenSista varsavom

elleralkoholdryckerförsäljningellertillverkninggällersamhet av
lokalradiolagen.styckettredje24 §tobaksvaror motsvaras av

be-Genomlokalradiolagen.27stycketförsta12 § motsvaras aav
hellerinteoch 75 attkommertext-TVsökbar om-stämmelsen om

tillreklam7 §lokalradion. 5itilläggstjänsterfatta avserovan.se
mellanplaceringochbarn programmen.annonserav
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9 kap. Granskning och tillsyn

7 a§ På begäran Radio- och TV-verket skall den fått till-av som
stånd sända lokalradio lämnaatt upplysningar sådana innehavom av
aktier eller andelar eller ingångna avtal medför han eller honattsom
har inflytande i företag med sådantett tillstånd.annat Vidare skall
begäran Radio- och TV-verket företag tillståndshavareav ett ärsom
lämna uppgifter sådana innehav aktier eller andelar eller in-om av
gångna avtal innebär någon har bestämmandeatt inflytandesom ett i
företaget.

Bestämmelsen har med vissa redaktionella ändringar överförts från
29 § lokalradiolagen.

Övriga bestämmelser

Bestämmelsen i 2 § Granskningsnämndens uppgift kommerom att om-
fatta sändningaräven lokalradio. Bestämmelsen saknar uttryckligav
motsvarighet i lokalradiolagen. Genom utformningen 30§ lokal-av
radiolagen framgår emellertid denna myndighetens uppgift. När det
gäller Konsumentombudsmannens granskning i enlighet med kap7 3 §
hänvisar lokalradiolagen till marknadsföringslagen.

Bestämmelsen i 8 § referensband omfattar i oförändrat skickom
lokalradiosändningar.även I 31 § lokalradiolagen finns motsvarande

bestämmelse.
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avgifterStraff ochkap.10 m.m.

i dennabestämmelserdeåsidosätter9§ Den para-angessomsom
fårföreläggandeEttbestämmelserna.följagraf får föreläggas att

bestämmelsernagällermed vite. Dettaförenas om
innehåll ochlokalradiosändningarsochnärradiosändningar

punkt§kap. 2verksamheten 5denförunikaär egnasomprogram
och §§76 kap. 7 a

6 kap. 9 §beteckningar2.
för lo-kanaltillhandahållaskyldighetellersändningsplikt att

och §§,4kabelsändarföretag 8 kap. 1,2kala
och TV-Radio-tillupplysningarvissalämnaskyldighet4. att

kap. §§,verket 9 4-7 a
§inspelning kap. 89lämnaskyldighet att

närradioisändningstiderupplysninglämnaskyldighet att om
stycket,förstakap.9 9 §

programinnehåll 9upplysningarlämnaskyldighet att om
stycket.andrakap.9 §

kap. 2 §,varning 6
tilldeladnyttjandebeträffandeskyldighettillståndshavares av

ellerpunkt 4överföringskapacitet kap. 2 §5
Gransk-tilluppgifterlämnaskyldighettillståndshavares10. att

punkt 7.kap. 2 §och 5för radio TVningsnämnden
meddelasfåroch 5-10stycket 2förstaFöreläggande enligt av

förstaenligtFörelägganderadio och TV.förGranskningsnämnden
FöreläggandeTV-verket.ochRadio-meddelasfårstycket 3-6 av

meddelas Konsument-fåroch 6enligt stycket 5första även av
ombudsmannen.

till-föreläggaGranskningsnämndenfårlokalradiolagenEnligt §30 en
egenproduce-mängdenbestämmelsebryterståndshavare mot omsom
Föreläggandetbestämmelsen.följastycketförsta22 §material attrat

kom-punktstycket lförstaändringenvite. Genomfår förenas med av
beträffandeTV-lagenochradio-enligtfinnasmöjlighet attsammamer

material.mängden eget
bestämmelsenbryterför denviteförelägga motMöjligheten att som

30 §lokalradiolagenfinns ipunkt 2beteckningsändningarsom
jämfört med 22

lämnaskyldighetbestämmelserfinns attlokalradiolagen29 §I om
kaptill 9hänvisningenTV-verket. GenomochRadio-uppgifter till

TV-lagenradio- ochiinförtsbestämmelsemotsvarandehar§7 a
punkt 4.
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Skyldigheten lämna inspelningatt punkt 5av program motsvaras
31 § lokalradiolagen.av
Punkt 9-10 är och omfattar villkornya Radio- och TV-verket kan

ställa för meddelaatt sändningstillstånd. De villkor skyl-ärsom avsesdighet beträffande nyttjande tilldelad överföringskapacitetav och skyl-
digheten lämnaatt uppgifter till Granskningsnämnden för radio och
TV.

Övriga bestämmelser

Bestämmelse i l § för denom sänderansvar tillståndsom utanprogramdär tillstånd krävs enligt denna lag 31motsvaras § första stycketav alokalradiolagen.
Bestämmelsen i 3 § anmälningsskyldighetom enligt 2 kap 3 § |kommer i oförändrat skick omfatta tilläggstjänsteräven i lokalradion,

jfr kommentaren till 5 kap. 20
g4 § andra stycket omfattar sändningar lokalradio. Motsvarande iav

bestämmelse finns i 31 § andra stycket lokalradiolagen.a
5 § första stycket punkt 2-5 kommer gälla föratt även lokalradion.

Punkt 2 24 § förstamotsvarar stycket 31 b Densamt tidigare möjlig-
heten för Granskningsnämnden för radio och TV enligt 30att § ålägga

programföretagett följa bestämmelseatt viden äventyr vite har där-av
utgått. Punktemot 3 25motsvarar och 27 lokalradiolagen. Bestäm-

melsen i punkt 4 26 § lokalradiolagen.motsvarar Punkt 25 återfinns i
24 § andra och efterföljande stycken. Andra och tredje styckena mot-

31 b § andra ochsvarar tredje styckena lokalradiolagen.
Bestämmelsen i 6 § den särskilda avgiften återfinnsom i 31 d lokal-

radiolagen.
7 § 26motsvaras § andra stycket ochav 31 § lokalradiolagen ochc

innebär ingen ändring i sak.
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tillståndÅterkallelsekap.1l av

återkal-skallTV-programellerljudradio-sändatillståndEtt att§1
åter-ocksåfårbeslutsådantEtttillståndshavaren.begäranpålas av

återkallelseBeslut§§.och 72-4i omvadenligtkallas angessom
i be-detendastmeddelasfårparagrafer omdessanågonenligt av

ingripande.alltförframstårinteåtgärdenför somskälentraktande av

denenligtlokalradiotillstånd störreäråterkallelsetillMöjligheterna av
iBegränsningenlokalradiolagen.medjämförtföreslårutredningenlag

lokalradiolagen.stycket§ 428stycketandra motsvaras av

återkallasfårlokalradiosända omTillstånd§ att7
inomsändningsverksamheten sexinlettintetillståndshavaren

början,tillståndetseftermånader
4kap.i 6föreskrifternabrutitväsentligt mottillståndshavaren

eller§§,8-951-3,kap samt7§§,eller 7 a §2kap.stöd 5medtillståndetmed avförenatsvillkorett som
väsentligt sätt.åsidosatts etthareller 71-5punkterna

domstolåterkallasocksåfårlokalradio omsändaTillstånd att
innebäryttrandefrihetsbrott sominnefattat ettfunnit ettatt program

yttrandefriheten.missbrukallvarligt avett
till-överlåtelse atttrotsmedgivitTV-verketochRadio-Har

sänd-ilokalradiosändatillstånd sammahar attredanståndshavaren
tillstånds-vilketiföretagindirektellerdirektningsområde, genom

aktiersamtliga20minst procent avdelhar motsvararhavaren som
infly-bestämmandehar ettavtal ensamtellerandelareller genom

på-tillståndetbeslutetendaståterkallas omtillståndet omfårtande
tillståndshava-frånuppgifterofullständigaellerfelaktigaverkats av meddelatstillstånddeellerdet somdåÅterkallelsen skall avseren.

tillståndet.förstadetefteröverlåtitseller
tillstånd attettkommun överellerlandsting,Förfogar staten,

företag; så-vilketi ettindirektellerdirektlokalradio genomsända
elleraktiersamtliga20minst procent avdisponerar överdant organ inflytande,bestämmandeharavtal ettensamtellerandelar genom

tillstånd.dettaåterkallaverketskall

Punkt llokalradiosändningar.enbartomfattarochParagrafen är ny
innebärochlokalradiolagen1punktstycketförsta§28motsvaras av

sak.iändringingen
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Punkt 2 omfattar fall där tillståndshavare brutit reglermot omreklam och annonsering bestämmelsensamt timmaratt tre denom avdagliga sändningstiden skall bestå material.egetav
Punkt 3 omfattar fall där tillståndshavare brutit de villkormot för

sändningarna tillståndet förenats med. Varje avvikelse från villkoren
kan dock inte föranleda återkallelse. Det krävs avvikelsenatt är väsent-
lig. Den tillståndshavare avvikit från villkorsom programverksam-omhet visst format riskerarav emellertid inte få tillståndetatt återkallat.

Enligt andra stycket kan tillstånd återkallas domstol funnitom attinnefattatprogram yttrandefrihetsbrottett innebär allvarligtsom ett
missbruk yttrandefriheten,av avsnitt 7.9.3.se

I tredje stycket tillståndatt ett underanges vissa förutsättningar kan
återkallas Radio- och TV-verketom medgivit överlåtelseen trots atttillståndshavaren redan hade tillstånd i sändningsområdet och beslutet
påverkats felaktiga eller ofullständigaav uppgifter från tillståndshava-

Bestämmelsenren. delvismotsvarar 28 § tredje stycket lokalradio-
lagen.

I fjärde stycket har angivits tillståndatt skallett återkallas staten,omlandsting eller kommun förfogar Återkallelsenöver tillstånd.ett härärinte beroende ofullständiga eller felaktigaav uppgifter från tillstånds-
havaren. Bestämmelsen delvismotsvarar 28 § andra stycket lokal-
radiolagen.

8 § Har tillstånd meddelats enligt denna lag tillståndshava-trots att
saknade behörighetren enligt kap.5 4 § får tillståndet återkallas en-dast beslutet tillståndetom påverkatsom felaktiga eller ofullstän-av

diga uppgifter från tillståndshavaren.

Bestämmelsen 28motsvarar § tredje stycket lokalradiolagen.

12 kap. Handläggningen ärenden avgifter, viteav om
och återkallelse

12 kap 4 och 5 §§ omfattar i oförändrad form lokalradiosänd-
ningar.

I 28 § första stycket första meningen lokalradiolagen attangesRadio- och TV-verket får återkalla tillstånd sända lokalradio.att Be-
stämmelsen återfinns i l § andra stycket.

För kommentar till 2 i sitt andra styckesom även omfattar lokal-
radiosändningar, hänvisas till SOU 1994:105 433.s.
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Bestämmelsenavgift.särskild motsva-bestämmelserfinns4 §I om
lokalradiolagen.§31 erar

inne-stycketAndraTV-sändningar.enbartstycket berörförsta§5
medenlighetifallandravite i prövasfrågorerinranhåller att omomen

lagenfrämstdvs.vite,föreskrivetallmänheti ärvad omsom
viten.1985:206 om

Överklagandekap.13

överklagasfårlokalradioTV-verketochRadio-Beslut§1 omava
beslutgällerdet omom

sökande,avvisning av
tillstånd,fördelning av

omfattarsändningstidiändringmedgeinte programsomatt
verksamheten,denunika för egna

tillstånd,överlåtelsemedgeinteatt av
ochtillståndförlängainte ettatt

återkallelse.
skynd-handläggasskallÖverklagande punkt l-2underbeslutav

samt.
detomedelbartgäller även3-6punktunderBeslut om

förordnas.inteöverklagas annatom

beträffandeöverklagasfårbeslutvilkabestämmelsen1 somanges
lokalradiolagen.§delar 39iBestämmelsenlokalradio. motsvaras av

skalltillståndfördelningochsökandeavvisningBeslut avavom
Överklagande skallbeslutsådantkraft.vunnit lagadeförst dågälla av

avsnitt 7.14.imotiverasBestämmelsenskyndsamt.behandlas

Radio-elleroch TVradioförGranskningsnämndenBeslut3§ av
enligtvitemedförenatsharföreläggandenTV-verketoch somom

överklagasfår10 §och 98stycket 1-3,första samt9 §8kap.10
förvaltningsdomstol.hos allmän

och 92stycketförsta9 §kap. 810enligtFörelägganden
överklagas.deomedelbart,gäller§ även10samt om

överklagas. Förfår intemed viteförenatsföreläggandenAlla som
viteförelägganden vidbestämmelseninnebärdel att somlokalradions

sänd-punkt l,sändningarnaför deunikamaterial är egnasomavser
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ningars beteckning punkt 2 eller överforingskapaciteten punkt 9 blir
möjliga överklaga.att

Övrigt

Enligt 2 vilken lokalradiolagenmotsvaras 39 kanav beslut ombeteckningar överklagas. Bestämmelsen tillämpligär på lokalradio-
sändningar.

Bestämmelsen i 4 § 39motsvarar § 3 lokalradiolagenst och har be-
handlats i l995/96:l6O 153.prop s.

Enligt lokalradiolagen får beslutett föreläggande tillhanda-om atthålla inspelning enligt 31 § inte överklagas. Genom utformningen av5 § kommer regel gälla enligtsamma att radio- och TV-lagen. Om vitet
döms kan det beslutetut överklagas. Bestämmelsen medför inte hinder

överklagamot att avgöranden sker dom,som länsrättsgenom t.ex. av-görande i fråga särskild avgift. Jfr.om 1995/96: 160 199.prop s.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
Radio- och TV-verket får fore den 1 januari 2001 meddela

tillståndsbeslut och vidta andra åtgärder för tillståndshavamaatt
skall kunna utöva sändningsrätten från den 1 januari 2001.

Genom lagen upphävs lokalradiolagen 1993: 120.
4. Bestämmelserna och villkoren i kap5 2 § femte och sjätte

punkterna 6 kap. 7samt § skall inte tillämpasa under den första till-
ståndsperioden for tillståndshavare innehar tillståndsom med villkor

utsändningar med digitalom teknik.
Radio- och TV-verket skall, under de förutsättningar som an-i 8 och 28 lokalradiolagen,ges förlänga de tillstånd fördelatssommed stöd lokalradiolagen medav där angiven tillståndsperiod.en
Den årliga avgift Radio- och TV-verket, med stöd 17 §avlokalradiolagen angivit tillståndshavarenatt skall betala skall, med

tillämpning 15, 17, 32-37av lokalradiolagensamt utgå under till-
ståndsperioden med avräkning för vad kan förväntas utgåsom enligt
4 b § lagen 1992:72 koncessionsavgiftom på radions och televi-
sionens område.

22, 24-27 31 lokalradiolagensamt a-e gäller fortfarande i
fråga sändningar skettom fore den januari1som 2001.
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årjanuariden 1kraftiträdapunkt lenligtföreslåslagenDen nya till-löpandedefortillståndsperiodema nukommerHärigenom2001.
medfördelaskommertillstånd attmed desammanfalla somstånden att

till lag.förslagutredningensstöd av villkorellerbestämmelsernaframgårpunkt 4 attstycketförstaAv
gällaskallinteformatsändningarnasochmaterialmängd egetom

villkormedsändningarförtillståndsperioden omförstadenunder
utsändningsteknik.digital

förlängas.kantillståndennuvarandedeframgårpunkt 5 attAv
auktions-vidfastställdesavgiftdenklargörspunkt 6 att somGenom

tillståndsperio-kommandedenunderutgåfortsättaskallförfarandet att
sändningsområ-tillstånd itillståndshavarede nyaden. För genomsom

jfrske,avräkningvissskall2001årefterkonkurrensökadfårdet
tele-ochradionskoncessionsavgiftlagenb §till 4kommentaren om

område.visionens
till-denförbeträffande ansvaretklargörandeinnehållerPunkt 7 ett

reglerdebryter2001januari mot somden lföreståndshavare som
sändningarna.förgällerlokalradiolagenenligt



242 Férfatmingskommentar SOU 1999:14

Förslag till lag ändring i lagen 1992:72om om
koncessionsavgift på televisionens område

Lag 1992:72 koncessionsavgift på radionsom och
televisionens område

Avgiftsskyldighet

1 § Ett programföretag enligt 2 kap. 2 § förstasom stycket radio-
och TV-lagen 1996:844 har tillstånd i hela landetatt sända TV-

skall betala koncessionsavgiftprogram till enligt dennastaten lag
under förutsättning företaget haratt rätt sända reklamatt i sådan
sändning och är dennaensamt här irätt landet.om

Ett programföretag enligt 2 kap. 2 § tredjesom stycket radio- och
TV-lagen 1996:844 har tillstånd sända lokalradioatt skall betala
koncessionsavgift till enligt dennastaten lag.

Genom ändringen klargörs innehavareävenatt tillstånd sändaav att
lokalradio skyldigär betala koncessionsavgiftatt till enligt dennastaten
lag.
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avgiftBeräkning av

programföretagförkoncessionsavgiften somdelenfasta§ Den3 av
har1996:844TV-lagenochradio-stycketförsta§2kap.enligt 2
förkr4.167.000utgörsända TV-programlandethelaitillstånd att

bedrivits.harsändningsverksamhetenvilkenundermånadvarje
programföretagförkoncessionsavgiften somdelenfastaDen av

tillståndhar attTV-lagenochradio-styckettredje§2kap.enligt 2
vilkenunderkalenderårvarjeförkr40.000lokalradio utgörsända

bedrivits.harsändningsverksamheten
justeraskalenderårvarjeförskallavgiftendelenfastaDen av
oktoberförkonsumentprisindexmellantill kvotenhänsynmed

konsumentprisindexochavgiftendet årföremånad året avsersom
oktoberlokalradiosändningaroch förmånad 1991oktober avför

tillnedåt närmaste tusen-beloppetavrundasHärvid2000.månad år
tal kronor.

förberäknasavgiftendelenfastadenframgårstycket att avandraAv
bedrivs.sändningarkalenderårvarje som

medjusterasavgiftendelenfastadenskallstyckettredjeEnligt av
iskeskalldettapenningvärdet. Hur angesiförändringarnatillhänsyn

gångskall bestämmasavgiftenStorleken en24.1991/92:78 avs.prop
ar.per
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4 § Den rörliga delen koncessionsavgiften beräknas för ettav
kalenderår i sänder. Den beroende de intäkterär utgörav som
vederlag till programföretaget för det sänder ochatt tas utannonser
med

20 intäkterna till den del de överstiger miljoner750procent av-
inte l 000 kr,men
40 intäkterna till den del de överstiger l 000 miljo-procent av-

inte 2 000 miljoner kronor,ner men
50 intäkterna till den del de överstiger 2 000 miljonerprocent av
kronor.

intäkterI vederlag för programföretagetutgör sänderattsom an-
inräknas intäkter tillförts någon det framgårnonser som annan, om

omständigheterna de sådant vederlag till programföreta-utgörattav
get.

Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.
De i första stycket angivna beloppsgränsema skall justeras på ett

detsätt i 3 tredje§ stycket i frågasättmotsvararsom som anges om
den fasta delen koncessionsavgiften.av

Paragrafen har ändrats på så hänvisningen i sista stycketsätt att numera
sker till 3 tredje§ stycket. Någon ändring i sak föreslås inte.

4 § sändningarFör lokalradio beräknas den rörliga delena av av
koncessionsavgiften för kalenderår i sänder. beroendeDenett är av
de intäkter vederlag till programföretaget förutgör det sän-attsom
der reklam sändningar reklam sändssamt utan attsom vara upp-
drag någon Avgiften med tio intäkternatas ut procentav annan. av
till den del de överstiger 400 000 kr.

intäkterI vederlag för programföretagetutgör sänderattsom
reklam sändningar på uppdrag någon inräknas intäk-samt av annan

tillförts någon det framgårter omständigheternasom annan, om av
de sådant vederlag till programföretaget.utgöratt
Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga grunder.

i förstaDe stycket angivna beloppsgränsema skall justeras på ett
detsätt i 3 § tredje stycketsätt i frågamotsvararsom som anges om

den fasta delen koncessionsavgiften.av
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före-beroendestycketförstaenligtavgiften avärdelenrörligaDen av
åsikts-s.k.reklamförsäljning,kalenderårunderintäkter ett avtagets

reklamforsälj-bruttointäktfrågasponsring. Det är avochreklam om
förkostnaderandraellermarknadsföringföravdragningen utan

förvärvande.inkomstens
skyddtillregler motvissainnehållerstyckenatredjeochAndra
omständig-detFramgårredovisningen.vidförfaranden avillojala

programföre-någon etttillförts t.ex.intäkt annan,heterna att somen
programföre-tillvederlagverkligheten utgöribolag,närståendetaget

iinräknasbetalningdennaskallreklamförsäljning, ävenförtaget
avgiften.rörligadenförunderlaget

stycket.fjärdeframgårvilketskall justeras avBeloppsgränsen
angående 4241991/92:78Se även s.prop.

analogmedlokalradio ut-sändningarbedriverDen4 b§ avsom
ja-denfrån 1fördelatstillståndstödmedsändningsteknik somav

stödmedpågårsändningardärsändningsområden avinuari 2001
huvudtaletefterbetalaskall propor-1993:120lokalradiolagen en

lokal-15-17enligtfastställtsavgiftdenandeltionell somav
sändningsområdet.tillstånd inomsamtligaförradiolagen

utsändningartillståndsådanaendastomfattar avserBestämmelsen som
utredningenlagdenstödmedfördelatsochteknik avmed analog som

stödmedpågårredansändningardär avsändningsområdeniföreslår
demellankonkurrensenförinförtStadgandet attärlokalradiolagen.

för-tillstånddeochauktionsförfarande someftertillstånderhållitsom
inteföreslårutredningenurvalsförfarandedetmedenlighetidelats

ytterli-Någonavsnitt 7.13.ibehandlatsharParagrafenbli skev.skall
intesåledesomfattastillståndshavareutgå. Dessainteskallavgiftgare

och §§.43 aav lokal-stödmedsändningarlängesåtillämpas avskallParagrafen
pågår.radiolagen
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Fastställande och betalning avgiftav

5 § Radio- och TV-verket fastställera före den januari1 varje år för
sändningar lokalradio det beloppav enligt 3 och 4 b § skallsom utgå
för det följande kalenderåret.

Avgift enligt 3 § skall betalas före utgången januari månad detav
kalenderår avgiften Avgiftsom enligt 4 b § skallavser. betalas med
lika delar understora kalenderåret den första dagensenast i januari,
april, juli och oktober månad.

Av första stycket framgår Radio- ochatt TV-verket före den 1 januari
varje år skall fastställa den fasta avgift skall utgå för det följandesom
år. Betalningsskyldigheten inträder i och med sändningsverksamhetatt
bedrivs.

1 andra stycket förfallodag för den fastaanges delen avgiften.avSista meningen förfallodag för den avgiftanger innehavare till-som avstånd för utsändning med analog teknik i sändningsområde där sänd-
ningar redan pågår med stöd lokalradiolagen.av

8 a§ Frånträds eller återkallas tillståndett gäller skyldigheten att
betala avgiften till och med nittio dagar efter det tillståndetfrån-att

ellerträtts återkallats.

Bestämmelsen 33 § lokalradiolagen.motsvarar

12§ Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela anstånd
med betalning koncessionsavgift ochav ränta. Om det finns synner-liga skäl får regeringen medge befrielse helt eller delvis från skyl-
digheten betala koncessionsavgiftatt och förränta viss period.en

I fråga avgift enligt denna lag förom sändningar lokalradioavtillämpas bestämmelserna anstånd och befrielseom från avgift iom
5 kap. 3 § och 9 kap. 4 § lagen 1984:151 punktskatter och pris-om
regleringsavgifter.

Första stycket omfattar inte lokalradiolagen.
Andra stycket har överförts från 36 § lokalradiolagen. För fråganatt

skall kunna prövas Radio- och TV-verket krävsav bemyndigande från
regeringen.
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Övergångsbestämmelser

januariträder i kraft den 2001.lag 1Denna
sändning ljud-tillstånd förskall, för innehavare4 § avava

först från densändningsteknik tillämpasdigitalradio med villkor om
ljanuari 2005.

lokal-med stöderhållit tillståndTillståndshavare avsom
lag med undan-omfattas dennaskall interadiolagen 1993:120 av

8tag av a

programföreta-kommersiellaför underlätta dePunkt har införts2 att
ljudradiosändningar.medverkan i digitalagens

lokalradio-erhållittillståndshavareframgår depunkt 3Av att som
jfrlagen,auktionsförfarande inte omfattastillstånd efter över-ett av

radio- och TV-lydelsentill den föreslagnagångsbestämmelsema av
lagen.

Övrigt

lokalradio.sändningar Bestäm-oförändrat skickomfattar i2 § även av
1991/92:78 24.behandlats imelsen har prop. s.

Bestämmelsen harlokalradion.skickomfattar i oförändrat6 § även
behandlats i 199/92:78 25s.prop.

i oför-koncessionsavgift omfattari påBestämmelsen 7 § räntaom
ihar behandlatsBestämmelsenskick lokalradion.ändrat även prop.

1991/92:78 26.s.
omfattar iParagrafenavgiften skall ske.betalninghurl 8 § avanges

ibehandlatsBestämmelsen harskick lokalradion.oförändrat även prop.
1991/92:78 26.s.

beloppbetalatske företagetåterbetalning kanI 9 § ettatt omanges
i oför-Paragrafen omfattarbetala.vad företaget skallöverstigersom

behandlats iBestämmelsen harlokalradiosändningar.ändrat skick även
1991/92:78 27.prop. s.

skickoförändratomfattar iomprövning i 10 §Bestämmelserna om
1991/92:78behandlats iBestämmelsen harlokalradion.även s.prop.

27.
överkla-fårTV-verkets beslutRadio- ochvissa§I 11 att avanges

Fjärdeskick lokalradion.oförändratParagrafen omfattar i ävengas.
bestämmelseMotsvarandei 1991/92:78 27.stycket behandlas s.prop.

ochpunktskatter1984:151första stycket lagenfinns i kap §5 18 om
prisregleringsavgifter.
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Bestämmelsen i 13 § kommer enligt utredningens forslag i oför-att
ändrat skick omfatta lokalradion. Tredje stycket behandlas i prop.
1991/92:78 28.s.

13 kommer§ omfatta avgift föratt även sändningar lokalradio.a av
14 § beslut koncessionsavgiftatt och får verkställas.anger räntaom

Paragrafen, kommenteras i 1991/92:78 28 isom prop motsvarass.
huvudsak 35 § Iokalradiolagen.av

I 18 § andra stycket lagen 1984:151 punktskatter och prisregle-om
ringsavgifter stadgas åtgärder enligt denna lag skallatt verkställas även

det beslut föranleder åtgärden inte har vunnit laga kraft.om Mot-som
svarande gäller vid verkställighet enligt utsökningsbalken.
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lotterilagen 1994:1000Förslag till ändring ilag om

anordnas ienligt och får inteegentligt lotteri 16 1718§ Ett
särskilt tillstånd.radio eller television utan

ellerlotterier i lokalradio, närradioTillstånd anordna sådanaatt
vidaresändningar enligt radio-trådsändningar televisionandra änav

kanfår lämnas bara detoch TV-lagen 1996:844 attantasom
försämras.marknaden för lokala lotterier inte

Ändringama lokal-tagit till förslagetinnebär endast hänsyn attatt om
föras i radio- ochradiolagen upphöra och bestämmelserna TV-skall

lagen.
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Förslag till lag ändring i lagen 1991:1559om

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden

3 kap.

3§ Varje sammanslutning sända ljudradio med stödattsom avser
4 kap. radio- och TV-lagen 1996:844 skall utgivare förutseav en

programverksamheten. Detsamma gäller innehavare tillståndav
enligt 2 kap. 2 § tredje och fjärde styckena radio- och TV-lagen.
Sammanslutningen eller tillståndshavaren skall till Radio- och TV-
verket anmäla utgivare.ärvem som

Om den utsedd till utgivare inte längre behörigär ellerärsom
hans uppdrag upphör, skall sammanslutningen eller tillståndshavaren
omedelbart utgivare. skallDenne anmälas så föreskrivsutse ny som
i första stycket.

Ändringen innebär endast hänsyn tagit till förslaget lokal-att attom
radiolagen skall upphöra och bestämmelserna föras i radio- och TV-
lagen.

5 kap.

7 § 1 radio- och TV-lagen 1996:844 finns ytterligare bestämmelser
skyldighet tillhandahålla inspelningar radioprogram.attom av

lagenI 1993:1392 pliktexemplar dokument finns be-om av
stämmelser skyldighet lämna skrifter och upptagningar tillattom
bibliotek eller till Arkivet för ljud och bild. Lag 1996:854.

Ändringen innebär endast hänsyn tagit till förslaget lokal-att attom
radiolagen skall upphöra och bestämmelserna föras i radio- och TV-
lagen.
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Förslag till lag ändring i förfogandelagenom

1978:262

Genom5 § förfogande kan
fastighet i anspråk med nyttjanderätt ochtagas annan egen-

dom i anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,tagas
nyttjanderätt, servitut eller liknande till egendomrätt upp-

hävas eller begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,
eller innehavare fastighet, byggnad,ägare industri-av gruva,

anläggning eller anläggning eller transportmedel, arbets-annan av
maskin eller liknande åläggas verksamhet för eller påutövaatt annat

medverka till framställningsätt egendom för ellerstatensav annans
räkning,

eller innehavare lageranläggning åläggasägare förvaraattav
egendom,

eller innehavare transportmedelägare åläggas ombe-attav
sörja transporter,

viss åläggas tillfällig uppgift för försvarsmaktenperson som
Vägvisare, budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.

Radiosändare eller sändarutrustning får inte i anspråk, dentas om
stadigvarande utnyttjas för tillståndspliktiga ljudradio- eller TV-
sändningar enligt radio- och TV-lagen 1996:844. Detsamma gäller
anläggning för trådsändning vari sådana sändningar vidaresänds.

Ägare eller innehavare egendom omfattas förfogandeav som av
får icke överlåta, förbruka, skada, undan eller föra bortgömma
egendomen.

Ändringen innebär endast hänsyn tagit till förslaget lokal-att attom
radiolagen skall upphöra och bestämmelserna föras i radio- och TV-
lagen.
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Lag förslag till ändring iom

marknadsföringslagen 1995:450

Marknadsstörningsavgift

Förutsättningar för avgift

22 § En näringsidkare får åläggas betala särskild avgiftatt en
marknadsstörningsavgift, näringsidkaren eller någonom som
handlar på näringsidkarens uppsåtligenvägnar eller oaktsamhetav
har brutit någon bestämmelse i 5-13mot §§.

Detsamma gäller näringsidkare eller någon handlarom en som
dennes uppsåtligenvägnar eller oaktsamhet bryter någonmotav av
bestämmelserna i 2 § andra stycket lagen 1978:763 med vissa be-
stämmelser marknadsföring alkoholdrycker, 12 första§om av
stycket andra och tredje meningen tobakslagen 1993:581 eller 7
kap. 4 eller 10 radio- och TV-lagen 1996:844.

Vad i första ochsägs andra stycket gäller också närings-som en
idkare uppsåtligen eller oaktsamhet väsentligt har bidragit tillsom av
överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Ändringarna innebär endast hänsyn tagit till förslagetatt lokal-attom
radiolagen skall upphöra och bestämmelserna föras i radio- och TV-
lagen.
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Förslag till ändring i lokalradioförordningen
1993: 126

dennal § I förordning förstås med
multiplexering: digital teknik innebär fleraattsom program-

bärande signaler förenas till signal,en gemensam
åtkomstkontroll: teknik det möjligt för dengör sändande attsom

begränsa möjligheter vissa tjänster,mottagarnas att ta emot
elektronisk programguide: tablå i radiosändning detgörsom

möjligt för finna vissa tjänster.mottagarna att

Bestämmelsen hämtad från förordningenär digital TV.om

2 § När sändningstillstånd blir ledigt till ansökanett skall Radio- och
TV-verket kungöra detta. kungörelsenI skall sändningsområ-anges
dets omfattning, sista dag för ansökan, första dag då sändningar får
bedrivas med stöd tillståndet de villkor Radio- och TV-ver-samtav
ket förställa tillståndet.ämnar

Kungörelsen skall införas i ortstidning i sändningsområdet i
enlighet med bestämmelserna i lagen 1977:654 kungörande iom
mål och ärenden hos myndighet m.m.

Första stycket i huvudsak § lokalradiolagen. Stycketsmotsvarar
sista mening följd utredningen föreslårär verket skall fåatt atten av
möjlighet ställa villkor för sändningarna, jfr. kommentarenatt till

kap.5 2 § radio- och TV-lagen.
Andra stycket nuvarande l § första stycket lokalradio-motsvaras av

förordningen.
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tillstånd skall till Radio- och TV-verket.3 § Ansökan om ges
Ansökan skall särskild blankett verket fastställt.göras som

sökande skall i ansökanDen uppge
sådanasitt sin firma eller motsvarande uppgift samtnamn,
föruppgifter aktie- eller andelsinnehav eller avtal behövs attsomom

sökandes anknytning till andra sökande eller tillstånds-denpröva
havare, samt

det eller de områden ansökan avser.
finansiella för-sökande skall vidare vilka tekniska ochDen ange

sändautsättningar sökanden har radio i området under tillstånds-att
tiden därvid uppgift sändar- och multiplexoperatöroch lämna om

de första verksamhetsåren.budget avseende tvåsamt presentera en
sina planersökande skall också i ansökan redovisaDen att

fråga multiplexe-ingå överenskommelser med övriga sökande i om
ring, åtkomstkontroll och elektroniska programguider.

mängdsökande skall vidare lämna uppgift denDen egetom
material denne sig beredd sända och programverksam-attanser

ansökningsblan-hetens format enligt de anvisningar framgårsom av
ketten.

förordningentill fjärde stycket ochFörsta 5 6motsvaras omav
marksänd digital TV.

urvalsför-i utredningens förslagstycket har sin grundFemte om
farande.

framgå kan godta4 ansökan skall särskilt den sökande§ Av attom
kapsändningstillståndet förenas med villkor får ställas enligt 5som

skyldighetradio- och TV-lagen 1996:844 och2 § som avser
i viss del landetsändaatt program av

sända under viss minsta tidatt en
med andraanvända viss sändningsteknik samverkasamtatt en

frågor,tillståndshavare i tekniska
tilldelad överföringskapacitet,beträffande utnyttjande av

mängd unika för den verksam-sända vissatt program egna
heten,

programverksamheten visst format ochsändaatt av
Granskningsnämnden för radio och lämna uppgiftertill TVatt

för bedömning sändanödvändiga nämndensärsom om program
enligt denna lag.med de villkor har meddelatsstämmer överens som
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Enligt utredningens förslag kan tillståndsmyndigheten ställa villkor för
sändningarna, kommentaren till kap radio-5 2 § och TV-lagen.se

5 § Om Radio- och TV-verket de uppgifter lämnasattanser som
enligt och3 4 inte tillräckliga för verket skall kunnaär att ta
ställning till ansökan, skall verket begära den kompletteras inomatt
viss tid. Om uppgifterna inte lämnas inom den tid verket fårangett,
ansökan bedömas i det skick den lämnats.

Paragrafen 8 förordningen§ marksänd digital TV.motsvaras av om

6 § Om det finns behörig sökandeän ansökningstidennärmer en
gått skall Radio- och TV-verket skriftligen vanligtut, brevgenom
meddela sökandena de har möjlighet inom viss angiven tidatt att en

inte får understiga fyra veckor samordna sina ansökningar.som

Bestämmelsen nuvarande lokalradioförordningen.4 §motsvarar

7 § Ett beslut tillstånd sända lokalradio skall innehålla uppgiftattom
tillståndsområdets omfattning, tillståndstiden och övriga villkorom

för tillståndet. beslutetI skall upplysning lämnas använd-attom
ningen radiosändare kräver särskilt tillstånd.av

Bestämmelsen nuvarande lokalradioförordningen.6 § Detmotsvarar
ändring införts hänförlig till det avgiftssystemär utredningensom nya
föreslår.

8 § Ansökan medgivande enligt kap radio5 16 § och TV-lagenom
skall ske skriftligen hos Radio- och TV-verket.

Bestämmelsen nuvarande 7 § lokalradioförordningen, medmotsvarar
beaktande lokalradiolagen med bestämmelser i radio- ochatt ersattsav
TV-lagen.

9 § Sådana uppgifter i kap9 § radio-7 och TV-lagensom avses a
eller 3 första§ stycket denna förordning skall lämnas heder och
samvete.
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lokalradioförord-nuvarande 8 §i huvudsakBestämmelsen motsvarar
ochhederuppgifterna i ansökan skall lämnasningen. Att även sam-

krite-ägarförhållandenprogramföretagshar sin grund i utgörattvete
rium för urval.

kraft den januari 2001.Förordningen träder i 1
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Ekonomiska konsekvenser9

Intäkter

fastställdes vidde avgifterUtredningens förslag innebär att som
kommande tillstånds-under denauktionsförfarandet skall utgå även

tillståndenintäkter de ledigaperioden. tillkommer deDärutöver nu
sänd-fördelas i områden därtillståndkommer Deatt somgenerera.

någrakommer emellertid inteningar redan pågår ytter-att generera
avgifterna.konstruktionen förligare med hänsyn till den valdaintäkter

fast avgiftIntäkter beräknat på

för digitala tillståndfinns förbereddaBeräknat de regioner19 som
tillståndsammanlagtkommande tillståndsperioden 73kan under den ca

avgiften för dessafastafördelas digital kommersiell lokalradio. Denför
tillstånden förårligen. fyra ledigatillstånd till kr Deuppgår 2 920 000

lokalradiosänd-områden saknaranalog utsändningsteknik i nusom
sammanlagt kr.intäkter 160 000ningar kommer att omgenerera

Intäkter beräknat på rörlig avgift

förden rörliga avgiftenutredningens förslag genomförs kommerOm
först under år 2005. Avsändningstillstånd med digital teknik utgåatt

framgårför utredningen bilaga IRMden utarbetat 4IRM attrapport
till miljonerför digital radio uppgår 89beräknar reklamintäktemaatt

slutligen mil-miljoner kronor följande år och 286kronor år 2005, 184
avgiften under dessa årrörliga skullejoner kr under år 2006. Den

miljoner kr.miljoner, miljoner respektive 28,6uppgå till 8,9 18,4ca
teknik kanför utsändning med analogdet gäller tillståndenNär en

lokal-Enligt kommerberäkning baseras på följande IRMresonemang.
totala radio-ha detradion den fullt etablerad 32 %ärnär att ca av

kr, bilagalyssnandet med intäkt lyssnare på 225 4.ca seen per

9 19-0209Lokalradion
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På års sikt då lokalradion lyckats etablera sig reelltett ettpar som
alternativ för lyssnarna och försiktigtorde uppskatt-annonsörerna en
ning de framtida reklamintäkterna med utgångspunkt i invånar-av
antalet i respektive kommun i åldern kunna följande10-79 år visa
resultat. Intäkterna för Gällivare kan uppskattas till miljondrygt kr1
årligen, Malå drygt 200 kr och000 Ludvika/Smedjebacken drygt mil-2
joner kr. Avgifterna till skulle då till drygtuppgå kr för100 000staten
Gällivare, 40 000 kr för Malå endast fast avgift och drygt kr200 000
för Ludvika/Smedjebacken. Omfattar sändningarna endast del kom-av

blir intäkterna lägre.munen

Kostnader

Några de framlagda förslagen kommer de genomförs iatt vartav om
fall kortpå sikt innebära vissa ökade utgifter för staten.

Kostnader för Radio- och V-verketT

Utredningens bedömning de föreslagna kraven för behörighetär att
innebär Radio och TV-verket behöver anlita konsulter föratt rättatt
kunna bedöma sökandes ekonomiska och tekniska förutsättningar.

kostnadDenna torde framförallt hänföra sig till början den förstaav
tillståndsperioden och då ytterligare färdigställs för digitalautrymme
sändningar. Under tillståndsperioden i övrigt kommer verket behöva
anlita expertis för motsvarande bedömning framförallt vid överlåtelse
och fördelning tillstånd efter återkallelse.av

Utredningen bedömer konsultarvode miljonl kratt ett ärom rea-
listiskt. Arbetskraftsbehovet kan uppskattas till fyra underpersoner
detta dvsår, total kostnad miljoner3 kr.en om ca

Verkets kostnader torde i övrigt framförallt hänföra sig till avgifts-
beräkningen vissa kostnader för kontrollerande verksamhet beträf-samt
fande överföringskapacitet. Utredningen bedömer två årsarbetskraftatt
kan räcka för dessa uppgifter, motsvarande miljon1 kr.ca

Konsultarvodena inför fördelningen de digitala tillståndenav upp-
gick till 400 000 kr. Kostnaden för auktionsförfarandet uppgick tillca

150 000 kr respektive kr80 000 auktion för de två sistca per
genomförda auktionerna i direkta konsultarvoden.
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för radio och TVGranskningsnämndenKostnader för

arbetsuppgifterna föriförändringarinnebär vissaUtredningens förslag
uppgift kontrol-NämndensochGranskningsnämnden för radio TV. att

dentill lag och villkorförhållandematerial ilera mängden ersättereget
sändertillståndshavamakontrollerauppgift i dag harnämnden attatt en

material dagligen.egenproducerattredjedel
sändningamasföljauppgiftenemellertidTill detta kommer att upp

i villkor åläggamöjlighetenunderlättasformat. Uppgiften torde attav
för nämndens bedöm-erforderligauppgiftertillstândshavare lämnaatt

ning sändade programmen.av
Granskningsnämnden förbedömningenUtredningen den attgör att

förslag behöverutredningensuppgifter följerfullgöra de ytter-avsom
kr.årsarbetskraft, motsvarande 500 000ligare en

Slutsats

genomförsdetförslagetbedömningenUtredningen dengör att om
dåunder år 2000statsbudgetenbelastning påkommer innebäraatt en

förfaller tillavgifternasamtidigttillstånd inledsfördelningen somav
följandepåbörjas. Under desändningarnadåbetalning först år 2001

täckaintäkternakommer däremottillståndsperiod lfyra åren att
kostnaderna.
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Övriga frågor10

Utredningen direktivenenligt också skyldig redovisa i vilkenär att
utsträckning utredningens förslag får regionalpolitiska och jämställd-
hetspolitiska konsekvenser eller konsekvenser för brottsligheten och
det brottsförebyggande arbetet.

Regionalpolitiska konsekvenser

Gällivare, Malå Ludvika/SmedjebackenI förekommer i dag intesamt
lokalradiosändningar. Eftersom utredningens förslag innebär ändrade
ekonomiska förutsättningar för den vill lokalradiosändningarstartasom

tillstånd frigörs den s.k. stopplagen gällaupphöratt attsamt attgenom
kommer fördet möjligt intresserade inleda lokalradiosänd-attvara
ningar i dessa områden.

ÖstersundNorrköping, Skellefteå, Sundsvall, SödertäljeI och kan
radiostationerytterligare tillkomma.

i de områdenaFör invånarna nämnda kan utredningens förslagovan
få regionalpolitiska konsekvenser servicen förbättrasattgenom sam-
tidigt arbetstillfällenytterligare kan komma skapas.attsom

Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Med ledning programföretagens registrerade årsredovisningar kanav
konstateras anställda kvinnor. Vid deungefär tredjedel de äratt en av
auktioner hölls vid fördelningen tillstånd det emellertidsom av var
endast programföretagen kvinnlig nämligenhade VD,ett av som en
Radio Q. dagens tillståndshavare endast Sky Radio harAv detär som
kvinna programföretag har kvinnlig programchef.VD. Ingetsom

förslagUtredningens får inga direkta jämställdhetspolitiska konse-
kvenser. tillstånd kommer fördelas ökar däremotGenom att attnya
möjligheten för programföretag med kvinnor i ledningen etableraatt
sig. exempel kan Radio de företag söktSom Qnämnas är ettatt av som
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DAB-tillstånd och föreslagits tillståndshavare Radio- ochäven som av
TV-verket.

Konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet

Utredningens Förslag torde inte medföra några konsekvenser för brotts-
ligheten och det brottsförebyggande arbetet.



SOU 1999: l 4 263

Summary

Introduction

The Committee’s regulationsrecommendations that themean
governing local radio Radiowould be incorporated into the and
Television and the rules radio franchises would be incorporatedAct, on
into the legislation television franchises. general, theInon same
regulations would apply both analogue and digital broadcasting.to
recommended that the into forceAct 1 January 2001.enter on

The Committee has recommended the introduction of licencesnot
for national broadcasting, since this included thenotwas
Committee’s of reference.terms

The of the Act, etcscope

addition the transmission of traditionalIn sound radioto programmes,
the Committee recommends that the also regulates the transmissionAct
of supplemented by graphics. special licensingNotextprogrammes or
would be required for such services broadcast from radio transmitters
already used for other transmissions licensed under the Radio and
Television the CommitteeAct. recommends the compulsoryHowever,
registration of the responsible for the broadcasting.person or persons

The Swedish Radio and TV Authority award licencesto

The Committee recommends that the Swedish Radio and AuthorityTV
be the licensing authority for local broadcasting,commercial radio
irrespective of whether analogue digital technology used.or
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licencesCurrent

ofThe Committee recommends that the possibility renewing current
for of remains.licences analogue transmissions until the end 2008

Allocation of licencesvacant

beLicences broadcast local radio should longerto programmes no
allocated by auction.

Who be awarded broadcasting licencecan a

Under awardedthe Local Radio be thanAct no one may more one
licence, either directly indirectly. publisherNor a newspaper oror may

bythat has been granted broadcasting licencea programme company a
Thethe Government be awarded local radio broadcasting licence.a

forCommittee’s recommendations that would be possible amean
ownershiplicensee hold than licence, and that theto more one

restrictions described above would disappear.
The Committee councils andrecommends that the state, county

local councils continue be ineligible for licences.to

Qualifications

recommended qualify for licence, applicantthat order theto a
have the financial and technical capacity long-tenn,must to outcarry

quality broadcasting.

Selection procedure

there insufficient broadcasting forln where regioncases space a
all the applicants, selection place. The selection criteriatakemust
recommended by the Committee aim creating broad broadcastingat a

and opportunity for expression.spectrum true
Selection should initially be based ownership conditions and theon

of their material which applicants preparedamount toown are
broadcast. Ownership that results increase the number of actorsan

the market and high proportion of that unique toon a programmes are
the should be the objective.programme company
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airavailabletheexceedsstillapplicantsnumber oftheWhere space
format.givenshould beconsiderationthen to programme

conditionsOwnership

market.localtheforshould aimauthoritylicensingThe actors onmany
theirquestionregionbroadcastinghave thethatmediaOnly as

of radio,Ownershipconsidered.shall bereception areacoverage or
form,electronicandprintbothand dailytelevision newspapers,

be taken intoshall account.
alreadywhoapplicantthatrecommendationThe anmeans

questionregionthetelevisionradio mustbroadcastlicensed to or
Ifsuch licence.holdalreadywho doesapplicantgive not ato anway

broadcastingthethatdailypublishesapplicant coversnewspaperaan
havedoeswhoapplicantanothergive notsheheregion, tomust wayor

region.broadcastingtheinownership interestmediaa

materialsbroadcasterA own

thatrecommendsCommitteediversity, theinternalorder increaseIn to
preparedapplicantsmaterial that totheirofthe areamount own
transmittedmaterial thatOnlyintobe takenshouldtransmit account.

considered.should be06.00—21.00daytimein the
thatuniquethatbroadcastsmaterial totheirBy meant areown

reworkingeditorialofcertainstation.radio Alocal amountparticular
broad-concerning theregulationoftherequired. Since purpose a

media, thethediversity termincreasematerialcaster’s toown
certainmeaninginterpretedshould bereworkingeditorial aas
certaindisplaysproductendtheand thatworkof independent aamount

concerningmaterialbecouldquality.joumalisticoflevel ornews
ofpointentertainmentartisticmotivated frombeinformation oranor

sortingdigitalmanualbasedsolelywhichMaterialview. oron
requirement.thesatisfyingregardedbecannot as

allregulation thatsupplementarycriterionselectionThe to a
material dailyof theirhoursthreeleasttransmitlicensees at ownmust

and 21.00.06.00between

formatsProgramme

ofnumberapplied thebeenhasprocedureselectionaboveafter the
thenlicences,availableofnumbertheexceedsstillapplicants
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format should be considered. Theprogramme of the criterionpurpose
principally increase internal diversity.to
Diversity shall be considered first relation the ofto range

offered by local radio the broadcastingprogrammes region, and
secondly relation the other mediato the region.mass

intended that the licensingnot authority should arbiteract as an
of the task of thetaste; authority diversity theto airensure on waves

that that provided for different programming formatsscope and- -evaluate the intendednot to formats themselves. If the number of
applicants still exceeds the number of available licences, the authority

exercise its discretion.may
The criterion sanctioned, and thereforenot licensee whoa

deviates from the fonnat, and thereby tangibly reducesprogramme
diversity the broadcasting region, risks having his licencenot
renewed. Licensees that have received licences result of theas a
application of the format criterion bound by theprogramme are
objective of the award the creation of maximum possible local-
diversity. licenseeA who wishes change format andto the timeat same
establish whether his her licence will be renewedor requestcan an
advance decision from the licensing authority

Broadcasting licences

What the licence involves

recommended that licences should be valid for four Theyears.
Committee licenseesrecommends that be entitled theirto renew
licences provided that there grounds for revocation. Inare no cases
where the licensee has observed the conditionsnot concerning the

format, and this has resultedprogramme considerable reduction ina
diversity the broadcasting region, there risk that the licence willa

be renewed. alsonot be renewed for technicalnotmay reasons or
the of the radio frequencies has been altered throughuse international

also recommendedagreements. that the Radio and TV Authority
be able deny licenceto renewal application licensee holdsa a more
that licence broadcasting region without theone permission of thea
Authority.

The Committee’s recommendation that licences be renewable no
than twice.more
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conditionsLicensing

oftheconcerning contentCommitteethebyrecommendedrulesThe
CommitteeThelegislation.thetransmissions outsetradiolocal are

rightthegiven tobealsoAuthorityand TVRadiothethatrecommends
hasapplicantthewhenOnlyconditions.ofdifferentimpose types
theshouldconditionsthethatAuthority acceptstheinformed

licence.broadcastingdecisionissueAuthority aona

Broadcasting coverage

thegivenbeAuthorityTVand sameRadiothethatrecommended
broad-concerningconditionsimposeGovernmentthe toaspower transmissions,digitalappliesparticularly toThiscasting coverage.

transmittedtheall onthatrequires programmestechnologythewhere
themultiplex area.samecoverone

timesTransmission

Localthecontainedprovisionthecorrespondscondition toThe
madebeshouldtransmissions aonthateffecttheRadio Act to

thethatrecommendsCommitteetheSincescale.largesufficiently
andRadiotheintoincorporatedberadiolocalconcerningprovisions

CommitteeTheafter.soughtshould belegislationuniformAct,TV
empoweredbeAuthorityand TVRadiothethatrecommendstherefore

times.transmissionconcerningconditionsimposeto

and cooperationtechnologybroadcastSome

licenseeof thedutytheprovisionscontainsTV Actand onRadioThe
otherwithand cooperatetechnology tobroadcastcertainto use thethatrecommendsCommitteeThetechnical matters.licensees on localforconditionssimilarimposeablebeAuthority toTVandRadio

concerningconditionsimposeabilityThe totransmissions.radio
ofintroductiontheinfluencestate’sthesafeguards overtechnology

will becooperationthattechnologyDigitaltechnology. meansnew multiplex.theusingcompanies samebetween programmenecessary



268 SOU 1999214

Transmission capacity

Digital technology allows transmission capacity be forto other thanuse
traditional sound radio so-called auxiliaryprogrammes, additionalor
services. Auxiliary services be either linkedcan to programmes orquite independent. In order that sufficientto capacityensure used for

activities includingprogramme auxiliary services recommended
that the Radio and TV Authority be empowered impose conditionsto
concerning transmission capacity.

Programmes unique theto programme company

One of the selection criteria recommended by the Committee the
of itsamount material licensee intendsown broadcast.a Theto amount

the applicant has undertaken transmit shallto be stated conditionas athe licence.

Special format programmes

In where the licence hascases been awarded the basis of theon
format criterion,programme recommended that this be made clear

the conditions the broadcastingset out licence.

Information the Broadcastingto Commission

The Committee recommends that licences contain conditions requiring
that information be provided the Broadcastingto Commission enabling

verify whetherto transmitted accordanceprogrammes with theare
legislation the conditions theor licence.set out

Rules concerning in generalcontent

Broadcast designation

The Committee recommends that the broadcaster’s designation bemust
approved by the Radio and TV Authority.
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Warning messages

warningtransmitobliged tolicenseesRadio Act,Localthe areUnder
shouldobligationthisthatrecommendsCommitteeThemessages.

apply.continue to

materialBroadcasters’ own

itstransmitshalllicenseeeach ownthatrecommendsCommitteeThe
andof 06.00the hoursbetweenday,hoursthreeleastformaterial at a

beAuthorityand TVRadiothethatrecommended21.00.
circumstances.specialunderexemptionsempowered grantto

servicesAuxiliary
searchablegoverningregulationsthethatrecommendsCommitteeThe

Byradio.localservicesauxiliaryapplyalso onshould totele-text
complementary programme-radiolocal meantservicesauxiliary on

ofimplicationOnegraphics.offormthe textinformation orrelated
andadvertisingconcerningregulationsthethatrecommendationthe
thecomparedservices toauxiliaryfordifferentbewillsponsorship

radiosoundtraditional programmes.concerningregulations

of licencesTransfer

licence.transferpossiblebe tothatrecommends aCommitteeThe
thetransfertheshould newAuthorityTVand approveRadioThe
transmitlicensedalready toand notrequirementsthelicensee meets

specialIfregion.broadcasting reasonstheinradiolocal programmes
licenseethewhenpermittedbe newshouldtransfer evenexist, a

region.broadcastingthelicenceholdsalready a
broadcaster’sof the owntheconcerning amountconditionsAny

theapplycontinueshould to newtoformatand thematerial programme
licensee.

Monitoring
continueshouldCommissionBroadcastingtherecommended that

beingbroadcast contentconcerning areregulationsthethatmonitorto
observationthemonitorshouldAuthorityand TVRadioTheobserved.
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of other regulations. When requested, those responsible for recording
depositprogrammes referencemust recordings with the Commission orthe Authority. Broadcasters should be required provide theto Radio

and TV Authority with information.

Broadcasting regions

Future expansion should be carried out demand.to In orderresponse
diversityto support and real opportunities for expression there should

be for least threeatroom exceptional licencestwo eachcases,- -broadcasting region.
The Committee recommends the continued expansion of the digital

network. More frequencies the VHF band and UHF band should be
made available for local transmissions. recommended that
expansion be carried consultationout with the Radio and TV
Authority, interested parties and the National Post and Telecom
Agency. Commercial thusactors able chose theirare to infrastructure
for themselves.

recommended that AM transmissions includednot theare
regulations.new

Sanctions, etc

The special fee

recommended that the conditions for the of thepayment special fee
shall continue at No changepresent.as recommended.

Fines

The Committee’s recommendations that the Broadcastingmean
Commission will be able imposenot finesto where the specialcasesfee payable.

The possibility should exist order licenseeto who doesa satisfynotthe provisions conditions concerningor the of the broadcaster’samount
material theown regulation of theor broadcasting designation toadhere his herto undertaking. shouldor also be possible ordertolicensees who do observe thenot conditions by the licensingset

authority concerning the of assigned transmissionuse capacity and who
do supply thenot Broadcasting Commission with the required
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forpossibleshould beundertaking.theiradhereinformation, toto
fine.ofpenaltyunderimposedbeorders athe to

involvedoesrecommendation not anyCommittee’stheOtherwise
situation present.thewith atcomparedchangessubstantial

Revocation

theobservefailedsubstantially tohavewhobroadcastersradioLocal
hoursthreebroadcastrequirementthesuch toBilltheprovisions as- concerningconditionscertaindaytimethematerialtheir orof own -

revoked.licencestheirhavelicencesbroadcasting may
rightof thebreach tointhatfoundhasIf programmecourt aa right,of thatabuseseriouscontainsthatexpressionof afreedom

revoked.belicencethe may
oftransfertheapprovedhas aCommissionBroadcastingIf the

thelicenceradiolocalholds samealreadywholicensee alicence to a
licensingtherevokedbelicencetheregion,broadcasting may

informationincompleteincorrectinfluenced by ordecision was
licensee.thebyprovided

indirectdirecthascouncillocalcouncil orIf the county aorstate, a
revoked.belicencethelicence,control mayaover

beenhavelicensee totherevokedbealso proveslicenceA may
ofincorrectbyinfluenceddecisionlicensingand theineligible was

the licensee.provided byinformationincomplete

Penalties, etc

andliabilitycriminalconcerningRadio ActLocaltheprovisionsThe
theofvaluetheoffenceaidingusedobjects orofforfeiture anthe

place.remainshouldobjects

proceduresAppeal
AuthorityTVand toRadiothebydecisionrecommended that a

forreject requestlicencerevoke aaward aapplication, ordeny aoran appealpossiblebealsoshould toappealed.belicenceoftransfer may
reductionfordeny requestlicence ato adecisions ornot to arenew

transmit.broadcastersmaterial musttheirofthe amount own
awarddenydecisionthat arecommends to orCommitteeThe a

Otherforce.legalenteredhasuntilvalidbecomeshouldlicence not
otherwise.prescribedunlessimmediatelyapplyshoulddecisions
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recommended that should be possible appealto against the
fines imposed by the Broadcasting Commission concerning broad-acaster’s material, transmissionown capacity broadcasting desig-ornation.

not recommended that should be possible appeal againstto adecision concerning the size of transmission sincea changearea atransmission affect otherarea transmissioncan A successfulareas.
appeal could result the need reexamineto other transmission areas.Decisions shall be appealed the administrativecounty courts.Appeals against licensing authority’s decisiona reject ineligibleto anapplicant and the awarding of licences should be dealt with swiftly.

Recommended franchise fees

The Committee’s recommendations that the fee payablemean by
licensees,current and which determined Awas connection with the gauction procedure, shall continue apply duringto the coming licensing gperiod.

For licences awarded accordance with the Committee’s
recommendations the following fee system recommended.

A fixed fee of SEK 40,000 licence would beper payable. The
for this thatreason every shouldprogramme itscompany cover ownAn additionalcosts. fee recommended based theon programmecompany’s income from advertising and opinion broadcasting, such

political broadcasts.partyas Income from sponsorship would thus be
included the calculations. The fee would be 10% of amountanyabove SEK 400,000. In order to unfairprevent accounting
recommended that transferredrevenues to else should besomeoneincluded clear from the circumstances that they factareremuneration theto programme company.

recommended that be detenninedrevenues accordance with
bookkeeping principles.

The Committee has aimed for competitive neutrality between the
licensees who today broadcasts local radio and thoseon who will be
awarded licenses under the regulations recommended by the
Committee. recommended that holder of licence fora analogueabroadcasting which awarded broadcasting regiona which

beingprogrammes transmittedare under the of theterms Local Radio
Act should whichpay amountan proportion the capitato shareperof the fee determined the time ofat the auction procedure. The fee for
other licensees the broadcasting region should be adjusted
accordingly.
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broadcastingdigitalConceming
ofirrespectiveregulationuniformachieveaimedhasCommitteeThe to

technology.digitalanalogueviamadetransmissionswhether the orare
firsttheduringenforcedbeshouldregulationscertain notHowever,

concerningconditionsprovisionsinclude theperiod. Theselicensing or
alsoformat.and thematerialbroadcaster’s programmeowna

duringpayablebe40,000of SEKfeefixedtheonlyrecommended that
2001-2004.duringthatperiodlicensingfirstthe -
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Bilaga 1

Kommittédirektiv 1997:11Dir.

lokalradionkommersiellaframtidaDen

1997.novemberdenregeringssammanträde 27vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

deförslagframläggauppdragiutredaresärskild attEn omges
skallFörslagenlokalradion.kommersielladenförvillkorenframtida

massmedie-påinsatserförmålenmedenligheti statensutformas
yttrandemöjligheter,reella garanteraochmångfaldstödjaområdet: att

tilltillgänglighetensäkerställaoberoendemassmediemas mass-samt
kom-denvilketföreslå på sättvidareskallUtredarenmedierna.
ljud-digitalaintroduktionvidmedverkanlokalradionsmersiella aven

underlättas.kanradiosändningar
1998.decemberden 1redovisasskallUppdraget senast

Bakgrund

1993.aprildenkraft 1trädde ilokalradioprivatLagstiftningen om
rskr.1992/93:KU15,bet.pr0p.l992/93:70,förarbetenaEnligt

öka,skullesjälvständiga attantalet röstersyftet1992/93:168 attvar
skulleradioforetagförankradelokaltsjälvständigatillkomsten av
kedje-kontrolleradecentraltfåtalutvecklingenochunderlättas mot ett

självstän-skulleProgramverksamhetenmotverkas.skulleföretag vara
karaktär.lokaldig och av

TV-verket.ochRadio-meddelaslokalradiosändaTillstånd att av
alltidhittillsvilkettillståndsökande tillbehörigaflerafinns ettdetNär -

sigerbjuderdendärauktion atttillverketkallarvarit fallet som-
Tillstånds-tillståndet.fårtillavgiftenårligahögstabetala den staten

till-2000. Omdecemberden 31löperochåtta årperioden utär
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tåndshavaren begär det skall tillståndsperioden i princip förlängas med
ytterligare tillståndsperiod. lokalradiolagen1 1993:126en finns vissa
regler för motverka ägarkoncentration.att Ingen kan få än ettmer
sändningstillstånd och kommuner, landsting,staten, vissa radio- och
TV-företag dagstidningsföretagsamt kan inte få tillstånd. frågaI om
sändningamas innehåll gäller minst tredjedelatt sändningstidenen av

dygn skall användas för framställtsper särskilt för denprogram som
verksamheten.egna

Reglemas effektivitet har ifrågasatts eftersom den privata lokal-
radion i dag till övervägande del kontrolleras fåtal företags-ettav

i flera fall har anknytninggrupper till existerandesom mass-
medieföretag. Kravet minst tredjedelatt sändningstiden skallen av

producerad särskilt för denvara verksamheten har kunnategna
kringgås. Programutbudet har i liten utsträckning varit lokalt förankrat.

Riksdagens beslut

Konstitutionsutskottet utnyttjade i november 1994 sin initiativrätt och
lade fram förslag till lag skulle innebära det till utgångenen attsom av
år 1995 inte skulle beviljas tillstånd sända lokalradioatt bet.nya
1994/95:KU25, rskr. 1994/95:26. Enligt utskottet det viktigt attvar
fortsatt ägarkoncentration kunde hejdas och de ursprungligaatt
avsiktema i fråga mångfald och lokal förankring bättreom kunde tas
till Utskottet föreslog vidare riksdagenvara. skulleatt till-göra ett
kännagivande utredning skulleatt tillsättas medom uppgiften att se

lokalradiofrågoma.över Lagförslaget förklarades vilande med stöd av
kap.2 12 § regeringsformen. Den s.k. stopplagen SFS 1995:1292

trädde i kraft den 16 december 1995 och förlängdes i juni 1997senast
SFS 1997:301. Lagen gäller till utgången år 1998.av

Lokal- och närradiokommitté

Den 28 september 1995 beslutades kommitté skulleatt tillkallasen
dir. 1995:123 med uppdrag lägga fram förslagatt ändrade reglerom
för lokala ljudradiosändningar. De reglerna skulle förbättra möj-nya
lighetema förverkliga deatt ursprungliga avsiktema i fråga om
lokalradions mångfald och lokala förankring. Kommittén lämnade sitt
förslag i december 1996 Den lokala radion, SOU 1996:176. Förslaget
innebär i korthet:

Auktioner medersätts urvalsförfarande0 baseratett på program-
verksamhetens inriktning och ägarförhållanden.
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nämnd knuten till Radio- och TV-verket handhar tillstånds-En0
givning.

automatisk förlängning nuvarande sändningstillståndIngen0 av som
löper år den tidigare haft tillstånd skall dock kunna2000;ut gessom

Iförsteg vid tillståndsgivning.
Tillstånden skall löpa i fem från och med år med förnyadår 20010
prövning femte år.vart
Tillstånden får inte Vid dödsfall skallöverlåtas. konkurs,0 m.m.
tillstånden föråterlämnas utlysning.ny
Ãgarförändringar efterkan i begränsad omfattning avgörandegöras0

den nämnden kommittén föreslår skall inrättas.av nya som
Avgifterna sänks till i genomsnitt tredjedel dagens avgifter.0 en av

sändningarna skall egenproduceratKravet på tredjedelatt0 en av vara
material behålls materialoch skärps regel sådantattgenom omen
skallsändas under dagtid.

Betänkandet har remissbehandlats. Flera remissinstanser instämmer
i kommitténs kartläggning förhållanden och problem för lokalradion.av

flertalEtt remissinstanser kommitténs uppdrag för tidigtatt gavsanser
eftersom teknikenutvecklingen inom den digitala inte har kunnat
beaktas fullt radioföretagen inteMånga remissinstanser påpekarut. att
fått tid utvecklas till livskraftig bransch. flertalEttatt en av
remissinstansema har redovisat allvarliga invändningar delarmot av
förslaget lokalradion. Flera de juridiska instansema avvisarrörsom av
bl.a. förslaget förlängning tillstånden efterinte år 2000.attom ge en av

Sändningar på mellanvåg

förarbetenaI till lokalradiolagen 1992/93:70, allaprop. 11 sägs atts.
delar frekvensutrymme tillgängligt fördet ärav som
rundradiosändningar ljudradio såväl inom AM-områdetFM-av som --
bör kunna utnyttjas för lokalradion. närvarande förekommerFör
emellertid FM-bandet. gällandelokalradiosändningar endast inom I
frekvensplanering Sverige frekvenstilldelningar förhar åtta
högeffektsändningar inom långvågs- och mellanvågsbanden. Endast en

dessa utnyttjas, nämligen för sändaren i Sölvesborg. ochPost-av
telestyrelsen har visat det möjligt startaAM-sändningar på lågäratt att
effekt frekvensema utnyttjas för22 rapport 1995-12-20. Omorter
lokala sändningar med analog teknik omfattas sådana eventuella
tillstånd lokalradiolagen. fördelning tillstånden har inteEnav av
påbörjats eftersom den s.k. stopplagen innebär tillstånd inteatt nya
skall meddelas.
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Ett föränderligt medielandskap

De främsta målen för insatser påstatens massmedieområdet är att
stödja mångfald och reella yttrandemöjligheter, massmedier-garantera

oberoende säkerställa tillgänglighetensamtnas till massmedierna
prop. 1997/98:1, utgiftsområde 1.

På medieområdet inträffar förändringar. Distributionsvägamastora
för information blir fler och medierna befinner sig i allten mer
internationell miljö. Teknikutvecklingen drivkraftenär bakom delen av
förändringarna, inte minst mellangränserna olikaatt mediergenom -radio, TV data- och telekommunikationsamt blir allt otydliga.mer-

Regeringen har, denna bakgrund,mot beslutat särskildatt en
utredare skall analysera behovet samordning lagstiftningen förav en av
ljudradio, television, övriga radiokommunikationtyper ochav
televerksamhet. Utgångspunkten skall lagstiftningen börattvara
underlätta utvecklingen elektroniska informationstjänster och tillav ta

medborgarnas, näringslivets och samhälletsvara olika behov med
avseende på sådana tjänster dir. 1997:95. Den tekniska utvecklingen
skapar förutsättningar för programinnehållet,nya exempel på dettaett

den digitalaär radion. Många programföretag når sina lyssnareäven
via Internet.

Den digitala ljudradion

Våren 1995 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag
prop. 1994/95:170, bet. 1994/95:KU47, rskr. 1994/95:369 digitalaatt
ljudradiosändningar skulle påbörjas i begränsat antalett områden. l
propositionen sändningar skulle förekommaatt i bådeangavs stor-
stadsregionema och andra delar landet. Såväl Sveriges Radio ABav
och Sveriges Utbildningsradio AB privata programföretagsom gavs
möjlighet delta i sändningarna.att Regeringen bedömde sänd-att
ningsverksamheten skulle finansieras de medverkande företagenav

anslogutan någraatt staten särskilda medel. Syftet med inledaatt
sändningar i begränsad omfattning denpröva digitalaattvar nya
sändningstekniken under svenska förhållanden. Det gällde bl.a. att
utveckla teknisk kompetens hos svenska företag, utveckling av nya
programtjänster den tekniken lämpar sig för. Dessutomsom gälldenya
det allmänheten möjligheteratt bedöma fördelarge ochatt nackdelar
med digital ljudradio. förstaEn utvärdering de digitala ljudradio-av
sändningama ansågs kunna verksamhetengöras när pågått i två år.ca

Sverige tilldelades vid den europeiska och tele-post-
sammanslutningens CEPT planeringsmöte i Wiesbaden i Tyskland
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1995 rikstäckande frekvensblock regionala frekvensblock i 19ett samt
olika områden.

Digitala ljudradiosändningar pågår i Sverige sedan hösten 1995.
Sveriges Radio sänder för närvarande digital ljudradio i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Sveriges Radio fick den juni i år tillstånd19 att

finskspråkig digital kanal fr.o.m. den januaril 1998.starta en
Regeringen bereder för frågannärvarande sändningstillstånd förom

Änprivata programföretag i de frekvensema.regionala finnsså länge
emellertid endast mycket begränsat antal i handeln,ett mottagare ute

flera apparattillverkare bedömer introduktion kommeratt attmen en
ske under första halvåret 1998.

Lagstiftning för radio och TV

I det föregående har medieområdet beskrivits område underettsom
ständig förändring. dynamik har utformningenDenna påverkatäven av
lagstiftningen för radio och TV-sändningar.

lagregleringEn radio- och TV-sändningar riktad till allmänhetenav
tillkom år 1966. Stora tekniska förändringar har lagstiftningenskett i
sedan dess, till del beroende på den tekniska utvecklingen. frånEttstor
början enkelt regelsystem byggdes på med regler för tillkommandenya
situationer. Radiolagstiftningen blev alltmer komplicerad och svåröver-
skädlig. I december 1996 trädde lagstiftning krafti innebaren ny som

sju lagar fördes till lag, radio- och TV-lagenatt samman en ny
1996:844. Lokalradiolagen inordnades inte i den lagen mednya
hänvisning till Lokal- och närradiokommitténs arbete.

Reglerna för lokalradio och digital ljudradio skiljer sig åt. Ett
lokalradiotillstånd meddelas Radio- och TV-verket i enlighet medav
lokalradiolagens bestämmelser. lagen specificerasI bl.a.noga
förfarandet vid tillståndsgivning. Bestämmelserna blir därför identiska
för alla tillståndshavare. Tillstånd digitalsända ljudradio meddelasatt

regeringen. sådant sändningstillstånd får förenasEtt med något ellerav
några de villkor för24 sändningsrätten finns preciserade iav ca som
radio- och TV-lagen. Olika villkor förkan gälla olika tillståndshavare.
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Lokalradions villkor behöver utredas vidare

flertalet remissinstanser.Förslaget närradion har tillstyrkts avom
förlag reformeradRegeringen planerar inom kortatt presentera ett om

närradio.
närradiokommitténs förslaggenomförande lokal- ochEtt omav

emellertid möjligt bl.a. medlokalradio i sin nuvarande form inteär
till remissinstansemas kritik.hänsyn

Uppdraget

fram förslagsärskild utredare i uppdrag lägga deEn att omges
skallför kommersiella lokalradion. Förslagenframtida villkoren den

med målen för insatserutformas i enlighet statens mass-
yttrandemöjligheter,mångfald och reellamedieområdet: stödjaatt

oberoende säkerställa tillgänglighetenmassmediemasgarantera samt
vidare föreslå vilket dentill massmedierna. Utredaren skall sätt

medverkan vid introduktion digitalakommersiella lokalradions aven
underlättas.ljudradiosändningar kan

för kommersiellaförslag förändringar regelverket densina tillI av
skall gälla förlokalradion skall utredaren behandla de regler som

tillstånd, enligt vilkasändningarna; skall meddela beslut omvem som
och hur efterlevnaden skallkriterier de sökande skall väljas ut

sändningstillstånd inte skallUtredaren skall frånkontrolleras. utgå att
fördelas auktionsförfarande.ettgenom

utformade så de underlättar introduktionFörslagen skall attvara en
skall, sådigitala ljudradiosändningar. Reglerna för sändningarnaav

skillnader i de tekniskalångt det möjligt med hänsyn tillär
digitala sändningar.förutsättningarna, lika för såväl analoga somvara

skall beaktas.Behovet teknisk samverkanav
de förslagdel i sin analys skall utredarenSom överväga om somen

ljudradiosändningar skallriksdagen ställt sig bakom i fråga digitalaom
1994/95:KU47, rskr. 1994/952369.utvecklas 1994/95:170, bet.prop.
tidigare arbete med tillstånd förUtredaren skall härvid utvärdera

ljudradiosändningar. Utredaren skall i sina förslag hadigitala som
sändningsverksamheten i sin helhet skall bekostasutgångspunkt att av

tillmedverkande företag. Vid utbyggnaden skall hänsyntaman
programbolagens efterfrågan sändningsmöjligheter.

frånden lagtekniska lösningen skall utredaren utgå samlatFör att ett
ljudradiosändningar,för lokala kommersiellaregelverk bör gälla

sändningsteknik. Utredaren bör i vilkenoberoende övervägaav
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respektivegenerella regler för sändningarnautsträckning det skall gälla
individuellt villkor.bestämda

skall genomförastill övergångenUtredaren skall förslag huravge
och sändningarnuvarande lagstiftningenmellan sändningar enligt den

ingårföreslår. uppdragetenligt det regelverk utredaren l även attsom
sändningstillstånd enligt lokal-hur programföretag haröverväga som

Utredarenlagstiftningen.radiolagen skall kunna omfattas den nyaav
tillfälliga bestäm-i sina förslag beakta lagen 1995:1292skall om

ändrad SFSfråga sända lokalradio senastmelser i tillstånd attom
1997:301.

frekvenser för såväl FM- AM-Enligt nuvarande regler skall som
radio. Utredaren skallområdet utnyttjas för kommersiellkunna över-

skall omfattas deinom AM-områdetsändningarväga nyaavom
reglerna.

statsbudgeten,medför ökad belastning påFörslag ensom
koncessionsavgifter, skall i sin helhetexempelvis bortfall avgenom

åtföljas förslag till finansiering.av
inom medie-företrädare för aktörerUtredaren skall samråda med

området.
Utredningen folkstyret isamråda medUtredaren skall vidare om

uppgiftkommittén meddir.Sverige inför 2000-talet 1997:101, att
mediekoncentration dir. 1997:136förslag lagstiftninglämna om om

Konvergensutredningen dir. 1997:95.samt
betänkandeoch närradiokommitténsRegeringen överlämnar Lokal-

Till betänkandet hartill utredaren.lokala radion SOU 1996:176Den
Betänkandet ochdessa.fogats remissvar och sammanställning aven
utredarensför den särskilderemissvaren skall bilda underlag över-

väganden.

Utredningsarbetet

till samtligaregeringens direktivutredningsarbetet gällerFör
regionalpolitiskaredovisakommittéer och särskilda utredare attom

jämställdhetspolitiska konsekvenserkonsekvenser dir. 1992:50,
brottsföre-och detkonsekvenser för brottslighetendir. 1994:124,
åtagandenoffentligabyggande arbetet dir. 1996:49 prövasamt att

dir. 1994:23.
december 1998.Uppdraget skall redovisas den lsenast
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UPPDRAGSBESKRIVNING1.

framtidadenUtredningenMediestatistik harochReklam-för omIRM, Institutet av
denutvecklingenprognostiserauppdragfåttradion ikommersiella att av

befintligafrån deanalysutgår sinIRM i attannonsintäkter.radionskommersiella
och nioår 2001åttaytterligare attförlängas isändningstillstånden kommer o rnatt
IRM2001. Vidare harjanuari1tilldelas somtillstånd kommeranaloga att o mnya
radiokommersiell digitalsändningförtillståndeller tioutgångspunkt nio avatt

och2001den 1 januariMalmöochGöteborgStockholm,delaskommer i o mutatt
successivtSverigeövrigaikommertillstånddigitalaytterligare attdärefter gesatt

frånårannonsmarknadtotalaradionsprognostiserafrån 2003. IRMår peravserca
frånannonsintäkteromfördelningenden successivafram till 20061999 avsamt

beskrivadennautifrån ettocksåIRMdigital radio. atttill prognosanalog avser
2012.fram tillochefter 2006radiomarknadenutvecklingenförscenariomöjligt av

BAKGRUND

utvecklingsmöjligheter görskommersiell radions endenöverblickakunnaFör att
radionstill idagframutveckling samtradiomedietsbeskrivninginledande av

mediemarknaden.den övrigaförhållande till

radiomedietUtvecklingen2.1 av

Eftermedium.reklamstarkttillvuxit1993 successivt ettsedanRadion har starten
ochetableringsfasfortfarande inne iradionmediumreklambärande ärfem enår som

medie-påtillväxtenhögreväsentligt äntillväxttaldärmed äruppvisar som
helhet.marknaden som

1993-1999.RadioreklamFigur 2.1.
1999.och19981993-1997preliminärtUtfall prognos

förändringstakt.priserlöpande samtMkr,

800
600

MKr400
200

99p98p9796959493

MKrFörändring—

MzdicstafistikochInstitutetfiirRcklum-IRM,©
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Från ha haft tillväxtatt på drygt -10 1995en har tillväxttaktenprocent successivt
kommit 1998att avmattas. växte annonsinvesteringarna i radion med 25 procent
preliminärt vilket innebar de totalaatt annonsinvesteringarna uppgick till 520camiljoner kronor. 1998 blev också det första året branschen helhet uppvisadesom som

positivt Denett resultat. genomsnittliga tillväxttakten sedan 1993 33starten är caoch investeringarnaprocent i traditionella medier harav mediet tagit marknads-enandel på 3,3 1998. I diagrammetprocent nedan illustreras radions marknadsandel
1998 förhållandei till övriga traditionella medier lilla reklamkakan.

Figur2.2. Lilla reklamkakan,preliminärt1998.
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2.2 Faktorer marknaden förstyr radioreklamsom

Radioreklammarknadens utveckling rad olika faktorer.styrs Dessa kan delasav en
in två huvudkategorieri för sig påverkar radioreklammarknadenssom var ut-
veckling pâ olika detI kortaresätt. perspektivet påverkas marknaden mest avcykliska drivkrafter kan härledas till den allmänna konjunkturensom och i
synnerhet utvecklingen den privata konsumtionen. I det längreav perspektivet
påverkas marknaden generiska drivkraftermer iav utsträckningstor beror påsom
strukturella förändringar på marknaden eller strukturella förändringar i omvärlds-
faktorer påverkar radions annonsmarknad. Förändradsom mediekonsumtion,
produkt- och marknadsutveckling inom mediet eller konkurrerande medier samt
utvecklingen medier exempel påär strukturella förändringarav nya påverkarsomradioreklammarknaden. I denna konjunkturcyklergörs överprognos fokuserassom
därför de generiska drivkrafterna vilket innebär de årliga förändringarnaatt är
rensade för konjunkturvariationer. Mot bakgrund att prognosunderlag förav
prisutveckling inte finns tillgängligt för den period denna täcker desom rapport ärårliga förändringarna också rensade för inflation. Alla siffror från 1999 och framåt
redovisas därmed dagensi penningvärde fasta priser med basår 1999.

©IRM,Institutet Reklam-ochMediestatistik
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Radiokonsumtionen2.3

på radio. Sedanbefolkningenlyssnar 79,1 startengenomsnittlig dagEn procent av
radiolyssnandethar det totalalokalradion 1993reklamfinansieradeför privataden

relativt snabbtetableradelokalradion sig ettDen privataökatinte nämnvärt. som
totalaandel dethade redan 1995service-radion ochpublicalternativ till en av

1998 harriket. tillhela Framuppgick till 28,6radiolyssnandet överprocent settsom
bibehållenMedpå 31,7lyckats uppnå andelradionden kommersiella procent.en
marginelltförändrasendastnivåsannolikt dennautbudet kommerstruktur på att

synpunkt.lyssnarensbetraktasdärmedframöver. Mediet kan moget ursom

ONSINTÄKTERANNRADIONS FRAMTIDA

utvecklasmarknaden kommerhuruppfattning attbildaFör kunna sigatt omen
perspektivförutsättningarna ikommersielladetill 2006 måste sättastiden framöver

digitalaochde analogabefinner Närmediet sig.produktlivscykelntill i nyavar
kommersiella radio-det deinnebär2001den januaritillstånden släpps 1 att

bakgrundMothomogen attbetraktaskanlängreintestationema avgrupp.som en
idagförutsättningar deandradigitala, har äntillstånden, analogade somnya

följande:enligtdelaranalysen ietablerade delar IRM in tre

radiotillstândenkommersiellaetableradeidagDe9

2001tillkommertillståndanalogaDe o rn0 somnya

2001etablerastillstånddigitalaDe 0 mo somnya

till mediets totalatillståndens bidragsedan deUtifrån detta kan nya
ochbedömasannonsinvesteringar surmneras.

radiotillståndenför etableradedeFörutsättningar3.1

grundläggande,för annonsintäktergrundlyssnarunderlag ligger tillAtt är men
ikunna effekterna annonseringfinns hosdetta intressen annonsören attutöver se av

fördelarupptäcktharetableringEfter någramediet. år successiv annonsörernaav
vilketresultat radiokampanjertillfredsställandemed radiomediet och kunnat avse

andraförväntas betydligtRadionmedför fortsatta investeringsökrüngar. änväxa mer
förmedlasAnnonsinvesteringar viaflera framöver.medier under år som

1998har ökat med 50medieförmedlare, synnerhet från procenti storannonsörer, ca
helhet på preliminärt 25medietför procent.jämföras med ökningenvilket kan som

nästkommande år.underfortsättasannoliktDenna utveckling kommer ävenatt
förmed exempelvis utvecklingenjämförsutvecklingradionsNär den kommersiella

både tillströmningenlikhetertydliga ireklamfinansierad kan konstaterasTV av
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tittare/ lyssnare och tillväxten annonsinvesteringar. Enav uppgång i tittar- ochlyssnarandelar kraftigsamt tillväxt underen mediernas introduktionsfas har följts avfortsatt god tillväxt och fortgående etableringsfas.en TV-reklamen fortfarande,växertio âr efter starten, än genomsnittet förmer övriga medier. IRM bedömer attRadiomediet det idag kommersom utser att växa än genomsnittet förmerreklammarknaden ytterligare under fyra till fem år innan mediet nått sin mognad
annonsmedium.som

IRMs för 1999 på 14,7prognos tillväxt fastaprocents imätt priser kommer
successivt framatt avmattas till 2004då tillväxttakten sannolikt stabiliseras nivåimed genomsnittet för övriga medier på reklammarknaden. Den genomsnittligatillväxttakten för radion fram till 2004beräknar IRM till 8,2 fastaiprocent priser.Mediet har då, med befintlig marknadsstxuktur, nått annonsintâkter uppgår tillsom739 miljoner kronor 2002 och till 884 miljoner kronor dagensi penningvärde 2004.Efter 2004 beräknar IRM mediet haratt nått mognad innebären utvecklingensom attsannolikt kommer följa denatt totala reklamrnarknadens tillväxt.

Reklammarknaden upplever konjunkturvariationerstörre ekonominän i sin helhetvarför det kan svårt förutspåatt utvecklingenvara på längre sikt utan prognos-underlag för den ekonomiska utvecklingen landet.i Därför måste utvecklingenjämföras från konjunkturvariationerrensat vilket bästgörs överblickaattgenomutvecklingen konjunkturcykler.över

Under de 20 åren harsenaste reklammarknaden vuxit med i genomsnitt 3 procentår fastai priser. Underper den period framrapporten till 2006, bedömsavser,tillväxttakten stabil på nuvarandevara genomsnittsnivå. Då reklarnmarknaden i sinhelhet enligt IRMs beräkningar kommer uppgå till drygtatt 18,9 miljarder kronor2004 innebär investeringar på 884 miljoner kronor i radio marknadsandel på 4,7en caför radion. Enligtprocent tidigare med slutsatsenresonemang att
annonsinvesteringarna radioi kommer följa denatt genomsnittliga utvecklingenefter 2004 innebär detta radionsatt annonsintäkter kommer uppgå tillatt 938camiljoner kronor dagensi penningvärde under 2006 med bibehållenenmarknadsandel på 4,7 totaltprocent 20,1 miljarder kronor.av

©IRM,Institutet Reklam-ochMediasniuik
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1993 2006.RadioreklamFigur 3.1. - 1999-2006.och1998preliminärt1993-1997. prognosUtfall
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förutsättningarkommersiellatillståndensanalogaDe3.2 nya

dessaFemstycken.nio2001januari är av1tillståndanalogaDe 0 mgessomnya Resterandelokalradio.etablerad privatharredanområdenikommer enatt somges lokalradio-någon privatharidag inteområdenitillstånd kommerfyra att somges ochtillstånd varieraranalogaför dessaförutsättningarnakommersiellaDestation.
annonsintäkter iochlyssnaremellansambandettillrelationdärför imåste sättas

förutsättningar.olikamedsändningsoimåden

olikadeiradiolyssnandet varierarandelradionskommersiellaDen av
lokalradionsden privatahurbeskrivsnedantabellenIsändningsområdena.

varierarcapitareklamintäkterlyssnarereklamintäkter samt perlyssnarandel, per
hurdvssändningsorrtrådet,etablerade itillståndmånga ärhurberoende som

förgenomsnittiangivnaSiffrorna ärkommersiell radio är.utbudetstort av
kategori.respektive
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Tabell 3.1. Lyssnarandelarför privat lokalradio, reklamintäkt lyssnareper och reklamintäktcapita. 1998.per
Andeli procent,intäkti kronor.

Andel Reklamintäkt Reklamintäkt
Antal Tillstånd PLR lyssnareper capitapertillstånd1 28,7 180 51
2 tillstånd 31,7 198 60
2+överlappning 33,9 227 81
Fler 2än 36,7 271 95
Hela riket 31,7 222 70

Blandbefolkningenmedtillgångtill lokalradio.privat

Som tabellen visar lyssnandetärovan på privat lokalradio utbrett destomer störreutbudet privat reklamradioav Vidare kan också konstateras, enligt IRM’sberäkningar, att utbudstörre kommersiell radio destoav högre intäkt lyssnare.perDet innebär de nioatt analoga tillståndnya 1ut januarisom 2001 kommerges o minte bara öka lyssnandetatt på kommersiell radio dessai områden ocksåutanrendera högre reklamintäkt lyssnare vadänper situationenär idag.som

Enligt IRM’s beräkningar medför dedärför tillstånden ökade lyssnarandelarnya förden privata lokalradion med halv procentenhetca tillen 32,1 det totalaprocent avradiolyssnandet tillståndennär väl fulltär etablerade. I de berörda sändnings-områdena kommer sannolikt lyssnarandelama öka med 3 procentenheter deicaområden där redan tillståndett etableratär och med drygt 2 procentenheter i deområden redan har två etableradesom tillstånd. De tillstånd kommernya som atti områden redanges har eller flerasom etableradeen kommersiella radiostationerkommer medföraatt omfördelningar annonsintäkter från deav i området redanbefintliga stationerna till förmån för de Enligt IRM’s beräkningarnya. innebär de nyatillstånden totalt ökade reklamintäktersett med ytterligare 1,5 till 2,6 iprocent,genomsnitt 16 miljoner kronor, årligen i dagens penningvärde 2002. Deto minnebär vidare intäktenatt lyssnare beräknasper öka från idag 222 kronor till 225cakronor lyssnare och år enbartper bakgrundmot de analoga tillstånden.av nya

3.3 Kommersiella förutsättningar för DAB-radion

IRM’s utgångspunkt deär att digitala tillståndennya kommer lämnasatt deno m1 januari âr 2001och fördelas enligt följande: Tre eller fyra tillstånd i Stockholm, itreGöteborg och i Malmö.tre IRM utgår vidare från digitalaatt tillstånd i övriga delarlandet kommerav tilldelasatt fsuccessivt 2003.o m

©IRM,Institutetför Reklarn-ochMediestatistik



319Bilaga1999:14sou

I bedömningen de kommersiella förutsättningarna för dessa tillstånd finns tvåav
grundläggande faktorer måste beaktas analysen.isom

Hur andel befolkningen har tillgång till DAB-mottagare olikavidstor0 av som
tidpunkter utvecklingen.av

Hur kan mervärdet förmycket digital radio jämförelseannonsering i medi0
analog radio förväntas medföra i ytterligare annonsintäkter.

Utifrån antaganden baserade på med flertalintervjuer marknadens olikaett av
aktörer bedömer försäljningIRM DAB-mottagare kommer ske mycketiatt attav
liten omfattning Därefter förväntas försäljningenfram till år 2004. fart och vidta
slutet år beräknar befolkningen innehar2006 IRM 30 DAB-att procentav av en
mottagare.

I Stockholm, finns starkare inhandla DAB-Göteborg och Malmö incitament att en
anledning dessa initialtdelar landet med områdeni övrigamottagare än attav av

har bakgrund medutbud digital radio. Mot denna kommer andelenstörreett av
tilltillgång till kontinuerligt högre storstadsområdena framDAB-mottagare ivara

dess fullt utvecklad alla Vid 2006den digitala radion i regioner. utgångenatt är av
bedömer tillgång tillDAB-mottagare kommerandelen medIRM motsvaraatt att ca

befolkningen och befolkningen45 storstäderna 20i i övrigaprocent procentca avav
Sverige. bedömmer detta kommer leda till ökade marknadsandelar påIRM attatt
annonsmarknaden under period påstorstadsorxirâdena 5 år vilketi en ca senare
kommer digitaltillbaka takt med radio utvecklas Sverige.justeras i i övrigaatt att

DAB-radions för och därmed ökade intäkter kanmervärde annonsören som
förväntas digital ijämförelse med analog radio skulle kunna jämföras medradioav
förhållandet mellan och tilläggstjänster radioText-TV TV. De erbjuds digitalisom
kan funktionjämföras med komplementi viss mån Text-TV‘s till TV.som

Reklarninvesteringarna idag 3Text-TV reklarninvesteringarna ii utgör procentca av
TV. med den digitala radion harDetta bättre sändningskvalitetsammantaget att en

bedömer mervärdet digital radio jämfört medIRM annonsering i analoggör att av
faktorerradio till Obeaktat andra skulle därmed5 den digitala radionprocent.ca ge

intäkt lyssnarepå 5 den analoga radion. Dettai genomsnitt änprocenten permer
Atillgång till digitalatillsammans utökad enligt IRM’smed skullesuccessivt mottagare

beräkningar motsvarande 8 2002 ochleda till miljoner kronorannonsinvesteringar
penningvärde.286 Dennamiljoner kronor 2006 dagens utvecklingi annons-av

utsträckninginvesteringarna radio sker på bekostnaddigital ii stor annons-av
följdintäkter för reella ökningen för tillden analoga radion. Den mediet helhetsom

tilläggstjänsterden kommersiella kraften digital radio tilltai etc beräknar IRMav
uppgå till miljoneroch kommer under 2006 14 kronor.successivt ca

Reklam-ochMediestatistikIRM,Institutetför©
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Sammantaget leder utvecklingen den befintliga analoga radionav och införandet avDAB-radio till annonsintäkter på motsvarande 810 miljoner kronor 2002 och 969
miljoner kronor 2006 dagensi penningvärde. Mediet har då uppnått marknads-enandel de traditionella medierna påav 4,8 2002 beräknasprocent. 99 procent avintäkterna komma från den analoga radion. Denna andel minskar successivt och vidutgången 2006 den analoga radionav försvarar 69 de totalaprocentca avreklaminvesteringarna i mediet.

Tabell 4.1. Radioreklam.Fördelning,intäkteranalogradio och intäkter digital radio samttotala intäkter.
Prognos1999 2006.Mkr.fastapriser.-

Analog Digital Totalt
Ar radio radio radio

1999 598 598-2000 670 - 670
2001 748 748-2002 801 8 809
2003 847 17 864
2004 816 89 905
2005 753 184 937
2006 683 286 969

Enligt tabellen kommer annonsintäkternaovan för den analoga radion minskaatt2004 till förmån för den digitalao m radion. Detta kan också illustreras diagrammeti
nedan. Viktigt att poängtera är föratt deytan analoga tillståndennya detmotsvararytterligare tillskott reklaminvesteringarnaav mediet får 2001, desom inteo mtotala annonsintäkterna för dessa stationer.

Figur 4.1. Radioreklamensintäkter och omfördelning mellan analog och digital radio.

©IRM,Institutetför Reklam-ochMedizstufistik
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1999-2006.Mkr,fastapriser.Utfall1996-1997,preliminärt1998ochprognos
1999 till 3,4mediet bedöms frånDen årliga för 14,7tillväxten successivt procentavta

uppgårreklaminvesteringarna traditionella medierRadions andel i2006.procent av
då till 4,8 procent.

Tabell 1993 2006.4.2. Radioreklam - 1999 2006.1993 1997,preliminärt1998ochUtfall prognos -- förändringstakt.Mkr,fastaprisersamt

IndexIntäkter Förändring
År 100 1999Mkr
1993 -—

291994 171 —
40238 39,21995

323 35,7 541996
419 29,7 701997

871998 522 24,5
598 1001999 14,7

2000 670 12,0 112
2001 748 11,7 125

809 8,2 1352002
2003 864 6,7 144
2004 905 4,7 151

937 1572005 3,6
2006 969 3,4 162

Ovan förda januaribygger de digitala tillstånden släpps den lattresonemang
2001. Skulle tillstånden vid tidigare skede skullesläppas ett prognosen ovan

detidigareläggas. förberedelser hosomfattande krävsbakgrund relativtMot attav
kommersiella företagen kommer tillverkahosstationerna att mottagaresamt som
kommer fullt takt beskrivetfortgådock utveckling inte i ärsamma som ovan

ochMed1estat1sh&#39;klustitutetförReklam-©IRM,
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eftersom teknisk utveckling och efterfrågan tid bygga Sett helatar att överupp.
prognosperioden kommer tillgången till DAB-mottagare nå andel på 30 procenten
något tidigare 2006 och följaktligen skulleän också omfördelningen av
annonsintäkter från analog till digital radio påskyndas något. Antaget att
utdelningen de digitala radiotillstânden tidigareläggs år, dvs1 denav 1startar
januari 2000, så skulle enligt IRM‘s beräkningar ornfördelningen annonsintäkterav
tidigareläggas halvår. Detta innebärett annonsintäkter digitali radio på 334 miljoner
kronor 2006. Digitalradions högre annonsintäkter med anledning av en
tidigareläggning skulle ske på bekostnad annonsintäkter i analog radio. Förav
radiomarknaden helhet skulle tillskottet annonsintäkter under åren fram tillsom av
2006 mycket marginella och endast uppgå till 2 miljoner kronorvara ytterligare år
2006 jämförelsei med tillstånden delas den 1 januari 2001.utom

Tabell 4.3. Radioreklam.Fördelning,intäkteranalogradio och intäkter digital radio samt
totala intäkter.
Prognos1999 2006.Mkr.fastapriserantaget de tillstándenatt digitala denutges-1januari2000.

Analog Digital Totalt
År radio radio radio
9991 598 598-

2000 670 670-
2001 747 1 748
2002 797 12 809
2003 840 25 865
2004 773 133 906
2005 708 230 938
2006 637 334 971

FÖRUTSÄTTNINGAR EFTER 2006

l tidsperspektiv sträckerett sig längre 2006 kan lRMs bedömningaränsom om
förutsättningen på radiomarknaden endast utifrån fastställdavissagöras
antaganden. Resonemang kring utvecklingen efter 2006 kan därför inte ses som

endast beskrivningutan utgör tänkbartprognoser scenario och dessetten av
konsekvenser för annonsmarknaden.

Utifrån fastställda antaganden den kommersiella DAB-radionatt succesivtom
kommer utvecklas alla dei 19att därregioner tillstånd kommer utdelas ochatt att
mediemarknadens omständigheter strukturelltyttre inte förändras på sättett som
idag inte går förutsäga bedömer IRMatt försäljningen DAB-mottagareatt av
kommer tillta årenunder efteratt 2006. Inomnärmast för det IRMscenarioramen
beskriver förutsättningar efter 2006 sträcker framsig till förutsätts2012om attsom
tillstånd för sändning kommersiell digital radio har delats i samtliga regioner.av ut

©IRM,lnstitutetfärReklam-ochMerliestaristik
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IRM’s bedömning tillgången till DAB-mottagare kommer öka med börjaniattatt en
förutvecklingstakt sedan tillta fram till 30-procentig andel 2006 liggerattsvag en

också därefter.grund för hur kommer utvecklas Erfarenheter frånscenariot attsom
andra teknikskiften uppnårjämförbara utbudet nivå medförvisar näratt en som

prisreduktioner på produkten försäljningen markant.avsevärda ökar rimligEn
bedömning årnågot 2010-talet kommer tillgången till DAB-radioinär att

har tillgångandelen till kommersiell analog radio dagsläget.imotsvaras somav

Konsekvenserna tidigaredetta annonsmarknaden enligtär attav resonemang
kommer tillskott tillväxttakten på 5den normala genomsnittiutöveratt ett ca

Därefterframräknat på andelen med tillgång till DAB-mottagare, till 2006.procent,
kommer sannolikt mervärdet bakgrund den tekniskaöka ytterligare mot attav
utvecklingen digitala medförden radion och dess tilläggstjänster ytterligareav
möjligheter för Efter marknaden under antal genomgåttårannonsören. ettatt en
introduktions- etableringsfas utsträckningoch kommer också iannonsörerna större
kunna utvärdera effekterna digital medietradio vilket sannoliktannonsering i gerav

omfördelningenökad trovärdighet hos IRM bedömersuccessivt annonsörerna. atten
från analog radio kommer skyndas årentill digital närmastattav annonspengar

efter 902006 radiooch digital kommerannonsinvesteringarna i änutgöraatt att mer
kommersiella radio något år 2010-talet. Dettainvesteringarna in påi samtprocent av

effekterna för teknikenmervärdet den skulle kunnaiannonsörenav nyare ge
följande utveckling fram till år 2012.

Figur 5.1. Radioreklamensintäkter omfördelning mellan radio.och analogoch digital
Utfall1996 1997, 1998 1999 2012.preliminärt ochprognos- -fastaMkr. priser.
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Annonsinvesteringarna kommersielli radio skulle enligt detta uppgå tillscenario
knappt 1,2 miljarder kronor 2012 i dagens penningvärde. Marknadsandelen skulle
under förutsättning mediemarknaden fortsatteatt med iväxa genomsnitt 3att ca

år räknat fastaiprocent priser uppgå till 4,9per procent.ca
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