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Remissvar (KU2022/01405) avseende återkallelse av 
sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet 

 

Viaplay Group AB (Viaplay Group) är en ledande underhållningsleverantör i 

Norden och en europeisk utmanare på den globala streamingmarknaden. Vi 

underhåller miljontals människor varje dag med våra streamingtjänster, TV-

kanaler, radiostationer och produktionsbolag, där vårt syfte är att förmedla 

berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. 

 
Med huvudkontor i Stockholm är vi stolta över vårt nordiska DNA. Den 1 januari 

2021 flyttade vi registreringarna för våra streamingtjänster och 

sändningslicenser till Sverige, vilket visar vårt långsiktiga engagemang för den 

högkvalitativa nordiska kreativa sektorn. Sverige kommer att utgöra vår 

långsiktiga regulatoriska bas och härifrån kommer vi att fortsätta vår ambitiösa 

internationella expansion av streamingtjänsten Viaplay.  

 
Idag finns Viaplay i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, Storbritannien, USA och Nederländerna.  

 

Viaplay Group tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på 

promemorian. 

 

 

I promemorian föreslås en ny grund för återkallelse av sändningstillstånd med 

hänsyn till Sveriges säkerhet. Enligt den nya återkallelsegrunden får ett 

sändningstillstånd återkallas om tillståndshavaren väsentligt brutit mot kravet 

på att bedriva sändningarna, så att de inte orsakar fara för Sveriges säkerhet. 

Sändningar anses orsaka fara för Sveriges säkerhet om det dels är möjligt att 

sändningarna medför skada för Sveriges säkerhet, dels om det föreligger en viss 

sannolikhet för effekten i den meningen att det framstår som rimligt från 

objektiv synpunkt att förvänta det som en följd av sändningarna. Prövningen av 

om kravet överträtts på ett väsentligt sätt ska ta sin utgångspunkt i 

sändningarnas innehåll. Bedömningen ska göras i ljuset av bland annat 

samhällsutvecklingen och det rådande säkerhetsläget och med beaktande av de 

intressen som ska skyddas. Vid prövningen kan även andra förhållanden än 

själva innehållet i sändningarna ha betydelse, det kan exempelvis handla om 

omständigheter kring tillståndshavaren och verksamheten i övrigt, liksom 

ägarförhållanden och hur sändningsverksamheten finansieras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Att återkalla ett sändningstillstånd är en mycket ingripande åtgärd som får 

avgörande konsekvenser för marknadsaktörer. Viaplay Group vill peka på vikten 

av att förslaget om ny grund för återkallelse av sändningstillstånd noga övervägs 

för att säkerställa förutsägbarhet och proportionalitet även på längre sikt. 

 

Av samma skäl anser Viaplay Group att det bör förtydligas i promemorian vilka 

omständigheter och vilka brott som ska anses utgöra sådana risker som utlöser 

den nya återkallelsegrunden.  

 

Vidare tar promemorian upp undantaget för public service-bolag med 

hänvisning till att dessa inte är utsatta för samma risk. Viaplay Group ser inte på 

vilket sätt som dessa bolag skulle ha en annan ställning än kommersiella bolag i 

det aktuella avseendet och menar att något undantag inte borde tillämpas. 

 

Viaplay Group konstaterar slutligen att det faktum att tillståndsgivningen (och 

återtagandemöjligheter) i fråga om public service-bolagens tillstånd stannar hos 

Regeringen till skillnad från tillståndsgivningen för kommersiella bolag, medför 

att det bör säkerställas på lämpligt sätt att regeringen och MPRT gör samma 

bedömningar i fråga om grunden för återkallelser av sändningstillstånd. 

 

Viaplay Group har i övrigt inga synpunkter på promemorian.  

 

 

 


