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LAGRÅDET                 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-12-16 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet 

Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 december 2003 (Kulturdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Magnus  

Larsson. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

7 kap. 5 § 

 

Enligt det föreslagna nya andra stycket skall föreskriven annonstid i 

TV-sändning få överskridas i viss utsträckning, om programföretaget 

gör sannolikt att överskridandet föranletts av en i tiden nära liggande 

händelse som 1. hindrat eller förskjutit sändning av annonser, 2. före-

taget inte rimligen haft anledning att ta i beaktande vid programpla-

neringen och 3. legat utanför företagets kontroll. I remissen har när-

mare kommenterats vad för slags händelser som kan motivera att en 

planerad annonsering skall få sändas senare med överskridande av 

annars gällande längsta annonstid. Enligt Lagrådets mening kan det 

ifrågasättas om den händelse som avses kan sägas ha ”hindrat” den 

planerade annonseringen, även om skälet för att ställa in sändningen 

av reklamen varit synnerligen starkt. Vad som avses torde i stället  
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vara att det skall vara tillåtet att flytta över en annonssändning till ett 

senare tillfälle, om den ursprungligen planerade sändningen fått utgå 

på grund av en händelse av sådant slag som anges i punkterna 2 

och 3. Andra stycket skulle då förslagsvis kunna ges följande lydelse: 

”I TV-sändning får de i första stycket angivna annonstiderna överskri-

das, om 

1. företaget gör sannolikt att 

a. överskridandet föranletts av en i tiden nära liggande händelse   

    som medfört att en tidigare sändning av annonser fått utgå eller       

    förskjutits, 

b. företaget inte rimligen haft anledning att ta denna händelse i      

     beaktande vid programplaneringen, och 

c.  händelsen legat utanför företagets kontroll, samt 

2.  annonstiden under en timme mellan hela klockslag inte        

överstiger tolv minuter.” 

 


