
 
 
 

Myndigheten för press, radio och tv:s regelförteckning över 

gällande författningar 

Upprättad den 31 januari 2020 

Detta är en sammanställning av Myndigheten för press, radio och tv:s gällande föreskrifter som har 

kungjorts i myndighetens författningssamling (MPRTFS) samt i författningssamlingar utgivna av 

myndighetens föregångare. Förteckningen är upprättad med utgångspunkt i 18 c § 

författningssamlingsförordningen (1976:725). Ändringar av en föreskrift finns angivna under 

grundföreskriften. Föreskrifter som upphävts eller som enbart föreskriver om upphävande av tidigare 

föreskrifter finns inte med i förteckningen.  

 

1. Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling, 

MPRTFS 
 

1.1  Grundförfattning:  Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter (MPRTFS 2016:1) 

                        om presstöd 

  Bemyndigande: 5 kap. 5 § presstödsförordningen (1990:524) 

 Ikraftträdande: 2016-05-01  

 

 Ändringsförfattning: MPRTFS 2016:1 

 Ändring: KRFS 2014:2 upphör att gälla.  

 Bemyndigande: 5 kap. 5 § presstödsförordningen (1990:524) 

 Ikraftträdande: 2016-05-01 

 

 Ändringsförfattning: MPRTFS 2019:01 

 Ändring: 4 kap. 4–5 §§ och 6 kap. 6 § upphör att gälla. 

1 kap. 7, 9, 14 och 16 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1–3 §§ och 

6 kap. 4 § ändras. 

 Bemyndigande: 5 kap. 5 § presstödsförordningen (1990:524) 

 Ikraftträdande: 2019-01-31 

 



 
 
 

1.2 Grundförfattning:  Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter (MPRTFS 2017:1) 

                                     vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända analog 

                                     kommersiell radio 

  Bemyndigande: 1 § 1 förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för 

radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter 

 Ikraftträdande: 2017-08-15 

 

 Ändringsförfattning: MPRTFS 2017:1 

 Ändring: RTVFS 2010:2 upphör att gälla. 

 Bemyndigande: 1 § 1 förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för 

radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter 

 Ikraftträdande: 2017-08-15 

 

1.3  Grundförfattning: Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter (MPRTFS 2019:3) 

                                     om mediestöd 

 Bemyndigande: 26 § mediestödsförordningen (2018:2053) 

 Ikraftträdande: 2019-03-01 

 

1.4  Grundförfattning:  Myndigheten för press, radio och tv: föreskrifter vid ansökan om och 

                       överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv (MPRT 2019:5) 

 Bemyndigande:  1 § 1 förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för 

press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter 

 Ikraftträdande:  2019-06-01 

 

2. Myndigheten för radio och tv: författningssamling, MRTVFS 
 

2.1  Grundförfattning:   Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:1) vid 

                                     ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell 

                                     radio 

  Bemyndigande: 1 § 1 förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för 

radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter 



 
 
 

 Ikraftträdande: 2012-04-02 

 

 Ändringsförfattning: MRTVFS 2012:6 

 Ändring: 4 § 

 Bemyndigande: 1 § 1 förordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för 

radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter 

 Ikraftträdande: 2013-01-01 

 

3. Radio- och TV-verkets författningssamling, RTVFS 
 

3.1 Grundförfattning:  Radio- och TV-verkets föreskrifter (RTVFS 2005:1) om  

                                     sändningsstandarder och viss utrustning för mottagning av radio och  

                                     TV-tjänster 

  Bemyndigande: 2 § första stycket 1–4 förordningen (1998:32) om standarder för sändning 

av radio- och TV-signaler 

 Celex-nr: 32002L0019, 32002L0021, 32002L0022 

 Ikraftträdande: 2005-03-01 

  

 Ändringsförfattning: RTVFS 2005:1 

 Ändring: RTVFS 1998:1, 1998:2, 1998:3 och 2002:1 upphör att gälla.  

 Bemyndigande: 2 § första stycket 1–4 förordningen (1998:32) om standarder för sändning 

av radio- och TV-signaler 

 Ikraftträdande: 2005-03-01 


