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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) 

Utfärdad den 22 november 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 och 12 §§, 5 kap. 12 §, 

9 kap. 2 § och 11 kap. 1 och 4 §§ radio- och tv-lagen (2010:696) ska ha 

följande lydelse. 

4 kap. 

3 §2    Regeringen ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv om sänd-

ningsverksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen 

(2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. 

Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd i övriga fall. 

12 §3    Ett tillstånd som har beviljats av regeringen att sända tv och sökbar 

text-tv ska gälla i åtta år. 

Ett tillstånd som har beviljats av Myndigheten för press, radio och tv att 

sända tv eller sökbar text-tv gäller för sex år. Om det finns särskilda skäl, får 

myndigheten besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid. 

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. 

5 kap. 

12 §4    En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, 

beställ-tv eller sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma 

tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande 

teknik. Detta gäller även en leverantör av medietjänster som tillhandahåller 

tv-sändning eller sökbar text-tv genom tråd. Tillgängliggörandet ska ske i 

den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras 

med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio 

och tv i allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för press, radio och tv i 

övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid. 

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras till-

gänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella 

förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster 

beaktas. 

1 Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24. 
2 Senaste lydelse 2015:808. 
3 Senaste lydelse 2015:808. 
4 Senaste lydelse 2015:808. 

SFS 2018:1895 
Publicerad 

den 30 november 2018 
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SFS 2018:1895 9 kap. 

2 §    Sändningsplikten enligt 1 § omfattar inte fler än fyra programtjänster 

som sänds samtidigt av en tillståndshavare vars verksamhet finansieras med 

public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och 

tv i allmänhetens tjänst. 

11 kap. 

1 §5    Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings-

verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) 

om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Regeringen meddelar 

också tillstånd att sända ljudradio till utlandet. 

Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på sändningar 

till utlandet som sker med stöd av tillståndet. 

Myndigheten för press, radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad 

tid om högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersiell 

radio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. inte ska tillämpas på 

sändningar som sker med stöd av tillståndet. 

Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio 

i lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell 

radio. 

4 §6    Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio ska gälla 

i åtta år om sändningsverksamheten finansieras med public service-avgift 

enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. 

Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio i andra fall än 

som anges i första stycket ska gälla för en viss tid som bestäms av 

regeringen. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. De sändningstillstånd som meddelas av regeringen enligt 4 kap. 3 § och

11 kap. 1 § närmast efter ikraftträdandet ska gälla i sex år om sändnings-

verksamheten finansieras med public service-avgift.  

3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 12 § första stycket och 11 kap. 4 §

första stycket tillämpas första gången för sändningstillstånd som gäller från 

och med den 1 januari 2026. 

På regeringens vägnar 

KAROLINA SKOG 

Helena Swenzén 

(Kulturdepartementet) 

5 Senaste lydelse 2015:808. 
6 Senaste lydelse 2012:702. 
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