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Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm-Globen

Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till
föreskrifter dels vid ansökan om tillstånd att sända
analog kommersiell radio, dels om förfarandet vid
ansökan om tillstånd samt överlåtelse av tillstånd att
sända tv och sökbar text-tv
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd att sända analog
kommersiell radio samt om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv.
Bestämmelserna innebär bl.a. att sökanden i ansökan ska redovisa sina finansiella och tekniska
förutsättningar att bedriva sådan sändningsverksamhet för vilken tillstånd söks. I den upprättade
konsekvensutredningen anges att förslagen kommer att medföra vissa administrativa
engångskostnader för de företag som önskar erhålla sändningtillstånd. Kraven på innehåll i en
tillståndsansökan anges vara en följd av de kriterier för tillstånd som fastställts genom den nya radiooch tv-lagen (2010:696). Regelrådet delar denna bedömning och tillstyrker förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därför godtagbar.
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 17 augusti 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.

Stig von Bahr
Ordförande

Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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