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Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter 

om redovisning av program med europeiskt ursprung; 
 

beslutade den XX månad 2021. 

        MPRTFS 2021:x 
           Utkom från trycket 

           den xx xx 2021 

 

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av 5 § 3 radio- och tv-

förordningen (2020:878). 

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter tillämpas för sådan redovisning av program med europeiskt ursprung som 

avses i 16 kap. 5 och 6 §§ radio- och tv-lagen (2010:696). 

Tv-sändningar 

Skyldighet att redovisa 

2 § Den som sänder tv ska senast den 1 mars varje år redovisa till Myndigheten för press, radio 
och tv hur stor andel av verksamheten som det föregående kalenderåret utgjorts av sådana 
program som avses i 5 kap. 7 § radio- och tv-lagen (2010:696).  

3 § Den som sänder tv ska redovisa på det sätt som myndigheten bestämmer. 

Generella undantag  

4 § Den som sänder tv behöver inte redovisa enligt 2 § för tv-sändningar som 

1. uteslutande innehåller nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, sökbar text-tv och 
försäljningsprogram, 

2. är avsedda för en lokal publik och som inte ingår i ett nationellt nätverk, 

3. uteslutande är på ett språk som inte har officiell status i någon av EU:s medlemsstater, eller 

4. som är avsedda uteslutande för mottagning i tredjestater och som inte tas emot med vanlig 
konsumentutrustning direkt eller indirekt av allmänheten i en eller flera medlemsstater. 

Med tv-sändningar som är avsedda för en lokal publik enligt första stycket 2 avses bland annat 
sådana sändningar som riktar sig till invånare i en kommun. Sändningar som är regionala 
betraktas som riktade till en bredare publik än en lokal publik. 

Undantag i enskilda fall 

5 § Enligt 16 kap. 5 § andra stycket radio- och tv-lagen (2010:696) får Myndigheten för press, 

radio och tv i enskilda fall besluta om undantag från redovisningsskyldigheten om det finns 

särskilda skäl. 

Den som sänder tv där programtjänsten har en tittartidsandel på eller understigande 0,3 procent 

ska anses ha sådana särskilda skäl. 



Beställ-tv 

Skyldighet att redovisa 

6 § Den som tillhandahåller beställ-tv ska senast den 1 mars varje år redovisa till Myndigheten för 
press, radio och tv hur stor andel av det totala antalet titlarna i katalogen som det föregående 
kalenderåret utgjorts av sådana program som avses i 5 kap. 8 § första stycket radio- och tv-lagen 
(2010:696). 

Med en titel avses bland annat en långfilm, en tv-film eller en säsong av en serie. 

Den som tillhandahåller beställ-tv enligt första stycket ska även redovisa hur programmen 
framhävts. 

7 § Den som tillhandahåller beställ-tv vars beställ-tv-tjänst innehåller flera nationella kataloger ska 

lämna in en redovisning för varje katalog för sig. 

8 § Den som tillhandahåller beställ-tv ska redovisa på det sätt som myndigheten bestämmer. 

Viktning 

9 §  Myndigheten för press, radio och tv kan i enskilda fall efter en motiverad begäran tillåta en 

ökad viktning för produktioner som har högre produktionskostnader jämfört med andra program 

i katalogen.  

Med produktioner som har högre produktionskostnader avses produktioner med stora direkta 

investeringar eller stora licensieringskostnader. 

Undantag för låg omsättning och liten publik 

10 § Leverantörer av tjänster med låg omsättning eller liten publik omfattas inte av bestämmelsen 

om program med europeiskt ursprung i 5 kap. 8 § radio- och tv-lagen. Sådana leverantörer 

omfattas därför inte heller av någon redovisningsskyldighet. 

Med leverantörer av tjänster med låg omsättning avses sådana företag som har en årsomsättning 

som inte överstiger 20 miljoner svenska kronor.  

En beställ-tv-tjänst ska anses ha en liten publik om tittartidsandelen understiger 1 procent. 

 

__________________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2021. 

 

Myndigheten för press, radio och tv 

 

CHARLOTTE INGVAR-NILSSON 

 

    Anna Olsson 


