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Remissyttrande – Ändringar i radio- och tvlagen
Konsumentverket begränsar sitt remissyttrande till de delar som berör verkets
ansvarsområde.
Informationskravet i radio och tv-lagen
Konsumentverket ställer sig positivt till att kretsen av leverantörer som ska
lämna information enligt radio- och tv-lagen utökas och att informationens
omfattning föreslås även omfatta ägarförhållanden. Konsumentverket håller
med utredaren om att det är värdefullt för mottagaren att få denna information
eftersom det kan underlätta för mottagaren att skapa sig en välgrundad
uppfattning om innehållet.
Konsumentverket anser att det ytterligare bör förtydligas hur information ska
lämnas. Att mottagaren alltid och på ett enkelt sätt ska ha tillgång till
informationen och sedan överlämna till leverantörerna hur detta ska göras kan
leda till en osäkerhet för leverantörerna när det gäller på vilket sätt
informationen ska lämnas. En tydligare beskrivning av hur information ska
lämnas underlättar också Konsumentombudsmannens tillsyn av
bestämmelsen.
Innehållet i informationen som ska lämnas framgår förvisso tydligt av 2 kap 1 §
men enligt Konsumentverkets mening bör det förtydligas ytterligare på vilket
sätt informationen kan lämnas för att uppfylla lagens krav. Det är exempelvis
svårt att bedöma när en överträdelse kan anses ha skett gällande kravet på att
informationen ska lämnas på ett enkelt sätt. Vägledning för hur
informationskravet skulle kunna preciseras, finns i distansavtalslagen (SFS
2005:59) och e-handelslagen (SFS 2002:562).
Enligt bestämmelserna i distansavtalslagen ska informationen ges på klart och
begripligt på ett sätt anpassat till kommunikationsmedlet. Särskild hänsyn ska
tas till behov för underåriga och andra särskilt utsatta personer. Enligt e-

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbadress

Bankgiro

Org.nr

Box 48
651 02 Karlstad

Tage Erlandergatan 8A

0771-42 33 00

konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

5050-2806

202100-2064

Dnr

2021/464

2 (2)

handelslagen ska informationen finnas tillgänglig för tjänstemottagare och
myndigheter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

__________________________
Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I
handläggningen har också föredragande jurist Magnus Karpe deltagit.
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