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Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till
föreskrifter om ansökan om och överlåtelse av tillstånd
att sända digital kommersiell radio
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till föreskrifter avseende innehållet i ansökningar om och överlåtelser av
tillstånd att sända kommersiell digital radio. Förslaget innebär att sådana ansökningar ska innehålla
uppgifter om vilka finansiella förutsättningar som sökanden har för att bedriva verksamheten samt en
affärsplan. En ansökan ska vidare innehålla en beskrivning av sökandens tekniska förutsättningar för
att bedriva sändningsverksamheten samt en redovisning av de åtaganden som sökanden är beredd att
göra när det gäller teknisk samverkan med andra aktörer.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet förstår kan ett genomförande av förslaget medföra betydande administrativa
kostnader för berörda företag. I avsaknad av en uppskattning av kostnader för olika delar av förslaget
kan Regelrådet inte bedöma om de från administrativ synpunkt lämpligaste lösningarna valts.
Regelrådet avstyrker förslaget.

Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

2011-12-07

N 2008:05/2011/450 11/03019

Ert Dnr

Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen ger en god beskrivning av bakgrunden till och syftet med
förslaget. Som framgår av det föregående saknas emellertid en närmare beskrivning av de
administrativa kostnader som förslaget kan ge upphov till. Även i övrigt, exempelvis vad gäller kravet på
teknisk samverkan, är de ekonomiska effekterna enligt Regelrådets uppfattning otillräckligt belysta.
Konsekvensutredningen uppfyller därför inte de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 7 december 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Fredrik Jonsson
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.

Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

