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Konsekvensutredningen är bristfällig

Innehållet i förslaget
I promemorian föreslås ändringar i radio och tv-lagen (2010:696). Ändringarna innebär att även tvsändningar som sker via tråd, dvs. kabelnät och ip-tv-sändningar, i viss utsträckning ska göras
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslås att företagen ges en möjlighet till
annonsavbrott kortare än en minut i samband med direktsändningar av sportevenemang och
undantagsvis även i andra fall.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma ger ett genomförande av de föreslagna lagändringarna inte upphov till
några administrativa kostnader för företag. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
I konsekvensutredningen anförs att förslaget om krav på tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning ska gälla även för trådsändningar kan leda till en viss kostnadsökning för berörda
företag. Det anses inte möjligt att i dag till fullo uppskatta kostnaderna men dessa bedöms dock bli
begränsade eftersom ett genomförande kommer att ske successivt och med beaktande av företagens
finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen. Förslaget att det ska vara tillåtet med
annonsavbrott som är kortare än en minut vid direktsändning av bl.a. sportevenemang förväntas leda till
ökade intäkter för programföretagen.
Konsekvensutredningen innehåller inte någon uppgift om antalet företag som berörs av de föreslagna
lagändringarna och saknar helt beloppsmässiga uppskattningar av ändringarnas förväntade effekter på
kort och lång sikt. Regelrådet delar inte heller bedömningen att kostnaderna kommer att bli begränsade
därför att förslaget genomförs succesivt. Konsekvensutredningen uppfyller därmed inte de krav som
följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därför
bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 11 januari 2012 .
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
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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