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BESLUT
2022-08-30

Dnr: 22/01934 m.fl.

PARTER

Bauer Media Audio Filial
DB Media AB
Kilohertz AB
NRJ Sweden AB
Skärgårdsradion AB
SAKEN

Förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
___________________________________________
BESLUT

Följande tillstånd att sända digital kommersiell radio förlängs från och med den
1 oktober 2022 till och med den 31 juli 2026.
Nationella programtjänster
Dnr
22/01974
22/01985

Tillståndshavare
DB Media AB
NRJ Sweden AB

22/01986
22/01956

22/02129
22/02130

NRJ Sweden AB
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Bauer Media
Audio Filial
Kilohertz AB
Kilohertz AB

22/02131
22/02132

Kilohertz AB
Kilohertz AB

22/01976
22/01977
22/01978
22/01979
22/01980
22/01981

Programtjänst
Dansbandskanalen
Radio Nostalgi
Digital
NRJ+
The Voice Digital

Tillstånd
dkr2014:1
dkr2014:2

Vinyl Digital

dkr2014:5

Rockklassiker
Digital
Party People

dkr2014:6

Radio 107,5 Digital

dkr2014:8

Mix Megapol
Digital
We love 80's

dkr2014:9

Gamla Favoriter
Bandit Classic Rock

dkr2014:11
dkr2014:12

RIX FM Fresh
STAR FM PLUS

dkr2014:13
dkr2014:14

dkr2014:3
dkr2014:4

dkr2014:7

dkr2014:10
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Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
Besöksadress: Hammarbybacken 31, plan 7

Tel: 08-580 070 00
registrator@mprt.se
www.mprt.se
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Dnr
22/02133
22/02134
22/02135
22/02136
22/02137
22/02138
22/02139

Tillståndshavare
Kilohertz AB
Kilohertz AB
Kilohertz AB
Kilohertz AB
Kilohertz AB
Kilohertz AB
Kilohertz AB

Programtjänst
Svenska Favoriter
Power Hit Radio
Hit Mix 90´s
Bandit Rock PLUS
Lugna Favoriter
RIX FM Plus
Go Country Digital

Tillstånd
dkr2014:15
dkr2014:16
dkr2014:17
dkr2014:18
dkr2014:19
dkr2014:20
dkr2014:21

Lokala/regionala programtjänster
Dnr

Tillståndshavare

Programtjänst

Tillstånd

22/01983

DB Media AB

Guldkanalen Skåne

dkr2014:22

22/01982

Bauer Media
Audio Filial
Skärgårdsradion AB

Mix Megapol
Göteborg Digital
Skärgårdsradion
digitalt

dkr2014:24

22/01934

dkr2014:25

Ett tillstånd innebär en rätt att i det digitala marknätet sända ut en (1) samtidig
programtjänst i enlighet med de villkor som framgår av respektive beslutsbilaga 1–24.
ÄRENDET

Nu gällande tillstånd att sända digital kommersiell radio löper ut den 30 september i år.
Under perioden 1 juli – 1 augusti 2022 har tillståndshavare för digital kommersiell radio
kunnat ansöka om förlängning av tillstånden enligt lag (2022:459) med tillfälliga
bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio (den
tillfälliga lagen).
Möjligheten att ansöka om förlängning av de digitala tillstånden har tillkommit för öka
förutsebarheten och effektiviteten för tillståndshavarna bland annat genom att
tillståndsperioderna för både analog och digital kommersiell radio kan vara
synkroniserade efter den 31 juli 2026 (Bättre villkor för kommersiell radio, prop.
2021/22:163).
Tillståndshavarna har ansökt om förlängning av samtliga nu gällande tillstånd, totalt 24
stycken. Tillståndshavarna har också betalat ansökningsavgiften om 6 000 kronor per
tillstånd som ska täcka Myndigheten för press, radio och tv:s (MPRT) kostnader för
handläggningen av ärendena (5 § den tillfälliga lagen och 3 § förordning [2022:461] om
tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio).
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Villkoren om täckningskrav ser idag olika ut för tillståndshavarna, främst på grund av att
sändningarna inletts vid olika tidpunkter.
Enligt nuvarande villkor ska tillståndshavarna sända respektive programtjänst i
genomsnitt minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
Tillståndshavarna ska samverka i tekniska frågor. Syftet med den tekniska samverkan är
att säkerställa att vissa grundläggande gemensamma funktioner, exempelvis om
multiplexering, fungerar. Samarbetet får inte innebära att konkurrens, tillgänglighet eller
teknisk utveckling motverkas. För närvarande finns en skriftlig överenskommelse mellan
tillståndshavarna om hur dessa frågor ska hanteras. Den gäller till och med den 30
september 2022.
En dialog om vilka villkor som ska gälla för de förlängda tillstånden, bland annat om
utbyggnad av nät, har löpande förts med tillståndshavarna.
Myndigheten har den 29 augusti samrått i konkurrensfrågor med Konkurrensverket
(KKV) och Post- och telestyrelsen (PTS) samt även i övrigt informerat om
tillståndsgivningen.
MPRT ska enligt den tillfälliga lagen senast den 31 augusti 2022 fatta beslut om
förlängning av tillstånden.
SKÄLEN FÖR MYNDIGHETENS BESLUT

Samtliga ansökningar om förlängning av tillstånden har kommit in i rätt tid. Lagstadgad
avgift har erlagts av de sökande.
Enligt 4 § i den tillfälliga lagen ska MPRT förlänga ett tillstånd om det inte finns skäl att
återkalla tillståndet enligt 18 kap. 5 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696).
Skäl att återkalla ett tillstånd kan finnas om sändningar inte bedrivs alls eller endast i
obetydlig omfattning, om tillståndshavaren väsentligen brutit mot eller åsidosatt vissa
tillståndsvillkor eller om en domstol funnit att ett program innefattat ett
yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.
I ansökningarna har respektive tillståndshavare intygat att sändningar bedrivs enligt de
tillstånd som tillståndshavarna söker förlängning för.
Några skäl att återkalla tillstånden har inte framkommit.
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För tillstånd som förlängs är radio- och tv-lagen tillämplig i de avseenden som inte
särskilt regleras i den tillfälliga lagen. Villkoren kan gälla för kortare tid än
tillståndsperioden.
Nu gällande tillståndsvillkor ska i huvudsak gälla även under den förlängda
tillståndstiden. I bland annat följande avseenden ska de dock ändras.
MPRT bedömer att täckningskraven bör vara lika för samtliga tillståndshavare och att de
så långt som möjligt ska grundas på vad tillståndshavarna anser är en lämplig
utbyggnadstakt.
Med hänsyn till den kommersiella radiomarknadens nuvarande förutsättningar och med
beaktande av branschens syn på utbyggnad bör de digitala radiosändningarna kunna tas
emot av 65 procent av befolkningen i sändningsområdena senast den 31 juli 2025.
MPRT anser att det nuvarande kravet om minsta sändningstid är för lågt och bedömer
att minsta genomsnittliga sändningstid per vecka under ett kalenderår bör vara 100
timmar för de förlängda tillstånden, vilket också gäller för de analoga kommersiella
tillstånden.
En ny överenskommelse om samverkan i tekniska frågor mellan tillståndshavarna ska
tas fram innan det nuvarande avtalet löper ut. De sökande ansvarar själva för att ta fram
en sådant avtal. Det är av stor vikt att nya tillståndshavare kan tillträda ett sådant avtal
och att dessa på rimliga villkor kan inleda och bedriva sina sändningar. När en ny
överenskommelse har ingåtts ska MPRT samråda med KKV och PTS om innehållet i
denna.
Tillståndshavarna har haft möjlighet att ta del av och yttra sig över de villkor som
MPRT avser att förena med tillstånden. Samtliga tillståndshavare har godtagit de
programrelaterade villkoren med smärre justeringar och har inte haft något att erinra
mot övriga villkor.
Sammanfattningsvis bedömer MPRT att tillstånden för digital kommersiell radio ska
förlängas och att tillstånden ska förenas med de villkor som framgår av
villkorsbilagorna.
INFORMATION

PTS har den 16 maj 2022 beslutat om kompletterande frekvenstilldelning till
Försvarsmakten avseende frekvensområdet 230–240 MHz som är avsatt för
digitalradiosändningar. Beslutet gäller till och med den 31 december 2022.
Försvarsmakten har till PTS också inkommit med begäran om kompletterande
frekvenstilldelning tills vidare avseende frekvensområdet 230–240 MHz. Beslut i den
frågan har ännu inte fattats av PTS.
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Hur man överklagar, se bilaga

Detta beslut har fattats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson. Föredragande
har varit juristen Ola Vigström. I handläggningen har även juristen Oscar Lilja,
biträdande enhetschefen Therese Köster och juristen Eva Bengtsson Åström deltagit.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Kopia till: KKV, Kulturdepartementet – enheten för medier och demokrati, Kungliga
biblioteket – avdelningen för audiovisuella medier, Sveriges Radio AB, Teracom
Samhällsnät
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