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1.

VEM KAN FÅ TILLSTÅND?

Både fysiska och juridiska personer kan beviljas tillstånd om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Det gäller krav på etablering, finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sändningar
samt krav på samverkan med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Se nedan.

1.1

ETABLERINGSKRAV M.M.

Ett programföretag kan få tillstånd om företaget är etablerat i Sverige, inom EU eller i annan
stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.ex. Norge).
Tillstånd kan också medges om programföretaget har sitt huvudkontor i ett tredje land, dvs
utanför EU, men beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i en medlemsstat och en
betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med den audiovisuella medietjänstverksamheten
är verksam i en medlemsstat.
Om ett programföretag inte uppfyller etableringskriterierna ovan kan programföretaget få
tillstånd om den istället uppfyller vissa tekniska kriterier, som att det använder en satellitupplänk som är beläget inom en medlemsstat, eller i andra hand använder sig av en satellitkapacitet som hör till en medlemsstat.
I sista hand får frågan om etablering avgöras enligt artiklarna 49–55 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

1.2 FINANSIELLA OCH TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT SÄNDA
Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv får endast ges till ett programföretag som har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden.

1.3 BEREDD SAMVERKA I TEKNISKA FRÅGOR
Tillstånd kan endast ges till den som bedöms vara beredd att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor. Samverkan avser multiplexering, elektronisk programguide,
tillämpningsprogram och åtkomstkontroll. De sökande som tilldelas tillstånd ska ta fram och
underteckna ett sådant avtal. Mer om samverkansavtalet kan du läsa under fråga 5.
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2.

NÄR FATTAS BESLUT OM TILLSTÅND?

Vår målsättning är att fatta beslut i mitten av december 2019 eller i januari 2020. Tidpunkten för
beslutet är också beroende av att regeringen fattar beslut om vilket sändningsutrymme som tilldelas
kommersiell marksänd tv.

3.

HUR LÅNG KOMMER TILLSTÅNDSPERIODEN VARA?

Tillstånden kommer börja gälla den 1 april 2020. Tillståndsperioden är normalt sex år. Om det
finns särskilda skäl får myndigheten besluta att tillstånd ska gälla för kortare period. De tillstånd
som meddelats under en pågående sexårsperiod har regelmässigt fått kortare tillståndsperiod så att
samtliga tillstånd upphör vid ett och samma tillfälle.
Vi överväger att synkronisera nästa tillståndsperiod med den som kommer gälla för public servicebolagen. Public-service-bolagens tillstånd ska gälla t.o.m. den 31 december 2026. Tillståndsperioden
för de kommersiella aktörerna blir i sådant fall fem år och nio månader.

4.

HUR GÅR TILLSTÅNDSPROCESSEN TILL?

Tillståndsprocessen kan delas in i flera faser, varav den första är att kontrollera att ansökan och
avgiften kommit in i rätt tid och att ansökan är komplett. Därefter vidtar en prövning av om de
sökande uppfyller de formella förutsättningarna för att få tillstånd. De som uppfyller dessa formella
krav deltar i myndighetens fortsatta urvalsprocess. Efter urvalet fattar vi beslut om vilka som ska få
tillstånd. Nedan följer en mer utförlig redogörelse.

4.1. BEDÖMNING AV OM ANSÖKAN KOMMIT IN I RÄTT TID
OCH ÄR KOMPLETT
Har ansökan kommit in för sent kan den komma att avvisas.
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4.2. BEDÖMNING AV OM DEN SÖKANDE UPPFYLLER DE FORMELLA
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT FÅ TILLSTÅND
•

I händelse av en hård Brexit nu i höst, dvs. att Storbritannien lämnar EU
utan några avtal, måste de sökande som idag är etablerade i Storbritannien,
visa på vilket sätt de i stället får anses ha anknytning till Sverige eller annan
EES-stat. Se vidare under fråga 1.1

•

Vi kommer att göra den finansiella bedömningen i samarbete med en konsult. När konsulten gjort sin bedömning kommer de sökande att få ta del av
den och, i förekommande fall, få yttra sig över den. Om det bedöms nödvändigt kan vi begära in kompletteringar, t.ex. en bankgaranti.

•

Bedömningen om den sökande har tekniska förutsättningar rör bl.a. om den
sökande har studio- och utsändningsmöjligheter.

•

Sökande ska visa att denne är beredd att samverka i tekniska frågor men det
krävs inte att denne vid ansökningstillfället har tagit fram något utkast till
samarbete, se vidare fråga 5.

4.3. URVALSPROCESSEN
Efter det att vi konstaterat vilka sökande som uppfyller de formella förutsättningarna för
tillstånd vidtar myndighetens arbete med att göra ett urval bland dessa programtjänster.
Det är regeringen som beslutar om vilket sändningsutrymme som MPRT har att fördela. Ett
sådant beslut väntas under hösten 2019. Vi kan komma att påbörja urvalsprocessen före det
att regeringen fattat ett sådant beslut.
Av radio- och tv-lagen framgår att det särskilt beaktas att sändningsutrymmet ska kunna tas i
anspråk
•

för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika
intressen och smakriktningar,

•

för såväl nationella som lokala och regionala programtjänster, och

•

av flera av varandra oberoende programföretag.

Förutom punkterna ovan ska vi också överväga i vilken omfattning vi ska ge tillstånd för
parallellsändningar samt vilken utsändningskvalitet (sd/hd), utsändnings- och komprimeringsteknik som ska gälla för respektive programtjänst. Se vidare våra överväganden i Strategi marksänd tv 2020. Strategin hittar du på vår webbplats www.mprt.se/tv2020.
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4.4. YTTRANDE ÖVER TILLSTÅNDSVILLKOR
Tillstånden kommer att förenas med vissa tillståndsvillkor. Innan vi fattar beslut om tillstånd
kommer de tilltänkta tillståndshavarna ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor
som vi avser att förena med respektive tillstånd.

Innehållsvillkor
Innehållsvillkor får endast ställas för de programföretag som är etablerade i Sverige och
därför lyder under svensk jurisdiktion. De svenska aktörerna har idag villkor om vilket huvudsakligt innehåll sändningarna ska bestå av (t.ex. i huvudsak bestå av sport). Vidare har de krav
rörande saklighet, respekt för privatlivet, mediets genomslagskraft, främja användningen av
loudnessnormaliserat ljud (EBU R128), sända varningsmeddelanden och inte sponsra program för barn under 12 år. Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade
villkor än dem som den sökande har godtagit.

Övriga tillståndsvillkor
I nu gällande tillstånd ställs för både svenska och utländska tillståndshavare bl.a. villkor om
när sändningarna senast ska ha inletts, minsta antal sändningar timmar per vecka, teknisk
samverkan, utsändningskvalitet samt villkor om att ägarförhållandena och inflytandet i programföretaget inte får förändras mer än i begränsad omfattning.

4.5. BESLUT
Inför beslut om tillstånd ska vi samråda med Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket.
Vi har som målsättning att fatta beslut i december 2019 eller januari 2020. Vi kan dock inte
fatta beslut innan regeringen beslutat om vilket sändningsutrymme som är avsatt för marksänd kommersiell tv. Den tilltänkte tillståndshavaren kommer inför beslutet ges tillfälle att
ta del av och yttra sig över de villkor som vi avser att förena med tillståndet. Den tilltänkte
tillståndshavaren ska också senast då ha undertecknat ett upprättat samverkansavtal.
Tillstånden kommer att gälla från och med den 1 april 2020 och som längst till och med den
1 april 2026. Se mer under fråga 3.
Den som har fått avslag på sin ansökan har möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm.
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5.

VAD INNEBÄR SAMVERKAN I TEKNISKA FRÅGOR?

Kravet om att de sökande är beredda att samverka i tekniska frågor innebär att de programföretag som tilldelas tillstånd att sända i marknätet inför beslut om tillstånd ska träffa
ett avtal om samverkan. De programföretag som har tillstånd fram till den 31 mars 2020
har ingått ett sådant samverkansavtal. Public service-bolagen Sveriges Television AB och
Sveriges Utbildningsradio AB är också parter i detta avtal. Nuvarande avtal finns att läsa på
vår webbplats www.mprt.se/tv2020.
Arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal för kommande tillståndsperiod kommer
inte att drivas av myndigheten utan ska tas fram av de sökande själva. Vi kan dock komma
bistå med ytterligare anvisningar om det finns behov av det. Samverkansförhandlingar ska
vara öppna för samtliga nuvarande tillståndshavare i marknätet, liksom för aktörer som avser
att ansöka om tillstånd. Parter i en slutlig överenskommelse ska vara de programföretag som
meddelats tillstånd att sända marksänd television. Det är en fördel om också Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, vilka meddelas tillstånd av regeringen, ställer sig
bakom en överenskommelse i tillämpliga delar.
Överenskommelsen ska enbart omfatta frågor om multiplexering, elektronisk programguide,
tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort. Samtliga programföretag berörs av multiplexering, elektronisk programguide och tillämpningsprogram, medan
system för villkorad tillgång närmast berör de programföretag som sänder krypterade tjänster
Om nya tillståndshavare tillkommer efter denna tillståndsomgång ska dessa ha rätt att tillträda överenskommelsen på samma villkor som de ursprungliga tillståndshavarna.
Vissa delar av innehållet i samverkansavtalet kan sedan komma att ställas upp som villkor i
tillstånden. MPRT samråder i denna del med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.

6.

VEM SKÖTER UTSÄNDNINGEN OCH
BETAL-TV-TJÄNSTEN I MARKNÄTET?

Utsändningen av programtjänsterna i marknätet sköts i dag av Teracom AB, som är ett
statlig helägt aktiebolag. Betal-tv-verksamheten sköts av Boxer, som är en del av Tele2 AB.
Det krävs inget särskilt tillstånd för att vara betal-tv-operatör. De som beviljas tillstånd får
komma överens om vilka de ska anlita.
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7.

VILKA INNEHÅLLSREGLER KOMMER GÄLLA
FÖR SÄNDNINGARNA?

Utländska bolag som är etablerade i en annan EES-stat, dvs inom EU eller bl.a. Norge, omfattas inte av den svenska innehållsregleringen. De omfattas i stället av det lands regler där de
är etablerade.
De svenska aktörerna omfattas dels av innehållsvillkor som framgår av tillståndsbeslutet, se
ovan under tillståndsvillkor, dels av innehållsbestämmelser som framgår direkt i lag. Se mer
under www.mprt.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/.
Om ni vill ha ytterligare information är ni välkomna att kontakta Rasmus Gedda.
Telefon 08-580 070 12
E-post rasmus.gedda@mprt.se

8.

VAD ÄR LOUDNESSNORMALISERAT LJUD?

Vid fördelning av tillstånd ska myndigheten tillgodose olika intressen och smakriktningar.
En sådan intressegrupp är personer med funktionsvariationer. De svenska programföretagen
har i nuvarande tillstånd innehållsvillkor om att främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radio- och teleunionen framtagna rekommendationen (för
närvarande EBU R128). Rekommendationen talar om hur programföretagen kan mäta och
normalisera ljudnivån efter ett medelvärde istället för ett maxvärde.

Mer information om rekommendationen och om hur det praktiskt ska gå till finns på EBU:s
webbplats, http://tech.ebu.ch/loudness.
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9.

KOMMER DET STÄLLAS KRAV PÅ TILLGÄNGLIGHET
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

Ja, men krav på tillgänglighet fattas i särskilda beslut. Besluten omfattar enbart svenska aktörer.
Skyldigheternas omfattning är beroende av programföretagets tittartidsandelar, se vidare
www.mprt.se/sv/att-sanda/krav-och-regler/tillganglighet/.

HAR NI FLER FRÅGOR?
Välkomna att kontakta oss.
Georg Lagerberg, enhetschef,
08-580 070 29, georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström
08-580 070 24, eva.bengtsson@mprt.se
Therese Köster
08-580 070 27, therese.koster@mprt.se
Ni kan även mejla in era frågor till registrator@mprt.se
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