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Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om evenemangslista 

Ärendet 

I 5 kap. 9 § radio- och tv-lagen (2010:696) finns en bestämmelse om hur 
exklusiva rättigheter till tv-sändningar från evenemang som är av särskild 
vikt för det svenska samhället får utnyttjas. Bland annat får enligt 
bestämmelsen den som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten 
till en tv-sändning från ett sådant evenemang inte, om programföretaget 
sänder evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en 
väsentlig del av allmänheten i Sverige utestängs från möjligheten att se 
evenemanget i fri tv. Bestämmelsen ger vidare regeringen möjlighet att 
genom föreskrifter ange vilka evenemang som är av särskild vikt för det 
svenska samhället (evenemangslista).  
 
Genom bestämmelsen genomförs artikel 14 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-
direktivet). 
 
Möjligheten att införa en lista har funnits i Sverige sedan 1999, men då 
det inte har ansetts finnas behov av en lista över skyddade evenemang (se 
prop. 1997/98:184, s. 38) har någon lista inte tagits fram. Efter ett 
tillkännagivande av riksdagen 2012 (bet. 2011/12:KU16, rskr. 
2011/12:224) gav den förra regeringen Myndigheten för radio och tv i 
uppdrag att analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista kan 
utformas (Ku2013/201/MFI). Myndighetens förslag redovisades i 
november 2013. Utöver en lista över evenemang föreslår myndigheten 
att villkoret om befolkningstäckning – att en väsentlig del av allmänheten 
inte utestängs från möjligheten att ta del av en programtjänst – ska anses 
uppfyllt om minst 80 procent av allmänheten upplever att de har tillgång 
till programtjänsten. Enligt myndighetens förslag kan kostnaden för 
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grundläggande betal-tv-abonnemang likställas med fri tv. Det innebär att 
tv-kanaler som ingår i eller kan väljas i de billigare kanalpaket som 
operatörerna erbjuder, utan krav på abonnemang av andra kanaler och 
kanalpaket, kan räknas som fri tv i detta sammanhang. 
 
Vid remissbehandlingen av myndighetens förslag var utfallet delat när 
det gäller frågan om en evenemangslista bör införas eller inte. Av dem 
som är för införandet av en lista anser dock flertalet att myndighetens 
förslag till villkor för när en väsentlig del av allmänheten ska anses ha 
tillgång till en programtjänst är otillräckligt och att den angivna 
procentsatsen bör vara högre.  
 
Riksdagen gav i maj 2014 regeringen till känna att den vid den fortsatta 
beredningen av myndighetens förslag dels bör skärpa kraven så att en 
högre andel av allmänheten får tillgång till de evenemang som listan 
omfattar, dels tydliggör att med fri tv avses allmänhetens tillgång till tv 
utan extra betalning utöver licensavgift och i förekommande fall 
grundanslutningsavgift till ett kabelnät (bet. 2013/14:KU28, rskr. 
2013/14:230).  

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för radio och tv att ta fram ett 
förslag till evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än 
vad som tidigare föreslagits. Myndigheten ska därvid även överväga och 
föreslå en definition av fri tv med utgångspunkt i de synpunkter som 
riksdagen framfört och som står i överensstämmelse med AV-direktivet. 
Om myndigheten finner skäl till det ska myndighetens förslag till vilka 
evenemang som ska omfattas av listan uppdateras jämfört med det 
tidigare förslaget. Myndighetens förslag ska vara förenliga med 
unionsrätten, bland annat när det gäller kraven på proportionalitet och 
förenlighet med EU:s konkurrensregler.  
 
Vidare ska myndigheten analysera konsekvenserna av förslagen för 
programföretag och rättighetshavare på marknaden. Myndigheten ska 
föra en nära dialog med Konkurrensverket samt inhämta synpunkter från 
företrädare för berörda rättighetshavare, Sveriges Riksidrottsförbund, 
programbolag samt eventuella andra berörda intressenter. 
 
Myndigheten ska även redovisa en aktuell internationell utblick med en 
sammanställning av hur evenemangslistor är utformade och, om möjligt, 
vilka effekter de har haft på marknaden i andra EU-länder.  
 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) 
senast den 29 februari 2016. 
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På regeringens vägnar 
 
 
 
Alice Bah Kuhnke 
 
      Jon Dunås 
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Finansdepartementet/BA 
Justitiedepartementet/KO 
Justitiedepartementet/L3 
Näringsdepartementet/NV KSR 
Riksdagen, konstitutionsutskottet 
Copyswede 
Konkurrensverket 
Discovery Networks Sweden (Kanal 5) 
Modern Times Group MTG AB 
Sveriges Riksidrottsförbund 
Sveriges Television AB 
TV4 AB 
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