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Herr Minister,

1. I en skrivelse av den 17 juni 2009 informerade kommissionen de svenska myndigheterna
om att det gällande systemet för presstöd inte längre var förenligt med den gemensamma 
marknaden, i enlighet med artikel 18 i rådets förordning nr 659/1999 avseende 
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget1 (nedan kallad 
förfarandeförordningen). Kommissionen föreslog följande lämpliga åtgärder med 
utgångspunkt i artikel 107.3 i EUF-fördraget (f.d. artikel 87.3 i EG-fördraget):

• Begränsa stödbeloppet för storstadstidningar (63,9 miljoner kronor för år 2009),
genom att ändra den högsta gränsen för stöd så att storstadstidningar med stor 
upplaga får ett nödvändigt och proportionerligt stöd. På grundval av de uppgifter 
som kommissionen hade till sitt förfogande vid den tidpunkten samtyckte den till ett 
gränsvärde för storstadstidningar, vilket skulle innebära att de behandlas på samma 
sätt som hög- och medelfrekventa landsortstidningar. Vid denna tidpunkt var det inte 
fastställt att ett annat gränsvärde skulle uppfylla kraven på nödvändighet och 
proportionalitet med hänsyn till målet om mediemångfald och gränsvärdets påverkan 
på konkurrensen.

• Införa gränser för stödnivån i förhållande till de totala driftskostnaderna för 
utgivning av dagstidningarna. Det föreföll lämpligt att fastställa en lägre gräns för 
hög- och medelfrekventa tidningar (t.ex. 40 procent), jämfört med lågfrekventa
tidningar (t.ex. 75 procent).

  
1 EGT L 83, 27.3.1999, s. 1–9.
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• Tidsbegränsa systemet för presstöd till högst sex år och genomföra en översyn av 
dess inverkan på mediemångfalden och konkurrensen innan systemet eventuellt 
förnyas.

2. De svenska myndigheterna godtog dessa åtgärder genom att föreslå följande:

• Ett nytt maximibelopp införs för det sammanlagda driftsstödet till 
storstadstidningarna. Stödet får inte överstiga 45 miljoner kronor per år. 
Minskningen av driftsstödet från nuvarande nivå ska ske etappvis under fem år med 
början i januari 2011, då de nya bestämmelserna väntas träda i kraft.

• Ett nytt beräkningssätt av stödet till storstadstidningar. Utöver det allmänna 
driftsstödet ska storstadstidningar kunna få ett extrastöd som motsvarar maximalt 40
procent av de nettokostnader som följer av den specifika situationen på marknaden 
för storstadstidningar (t.ex. krav på redaktionell volym och söndagsutgivning).

• Stödintensiteten regleras genom gränser för hur stor del av tidningsföretagens 
kostnader som får täckas av driftsstödet. För hög- och medelfrekventa tidningar ska 
gränsen sättas vid 40 procent och för lågfrekventa tidningar vid 75 procent.

• Tidningsföretag vars tidning har beviljats driftsstöd åläggs att lämna in en 
redovisning om hur stödet har använts till den beviljande myndigheten 
(Presstödsnämnden) som kontrollerar att stödet används i enlighet med villkoren och 
årligen ger in en sammanställning av redovisningarna till Europeiska kommissionen.

• De föreslagna åtgärderna bör träda i kraft den 1 januari 2011 och 
presstödsförordningen (1990:524) bör tidsbegränsas till den 31 december 2016. En 
översyn av presstödet bör göras framöver och nödvändiga ändringar av systemet 
föreslås i så god tid att de kan träda i kraft den 1 januari 2017.

3. Åtgärderna antogs av Sveriges riksdag den 2 juni 2010 och föreslås träda i kraft den 1 
januari 2011.

4. De åtgärder som föreslagits av Sverige överensstämmer med de lämpliga åtgärder som 
kommission föreslagit avseende införande av ett kontrollsystem, inlämnande av årliga 
rapporter och tidsbegränsning av presstödsförordningen. Vad gäller de föreslagna 
stödnivåerna till storstadstidningar, som förvisso är lägre än idag, är dessa fortfarande 
betydligt högre än vad som gäller för landsortstidningar och tidningar med lägre frekvens 
(40 procent av driftskostnaderna och 40 procent av extra kostnader för storstadstidningar). 
Sverige har motiverat dessa gränsvärden, i kombination med ett nytt maximibelopp på 45 
miljoner kronor, med att de är nödvändiga och proportionerliga med hänsyn till målet om 
mediemångfald och påverkan på konkurrensen.

5. Den nya modellen för beräkning av stöd till storstadstidningar har baserats på förslag från
flera svenska utredningar. Åtminstone på kort och medellång sikt, tycks presstödet vara
nödvändigt i storstadsområdena för att upprätthålla mediemångfalden. Utan stödet finnas 
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det en reell risk för att en del av storstadstidningarna skulle behöva lämna marknaden, 
vilket skulle leda till monopolisering av dessa marknader. De svenska myndigheterna har
påpekat att denna risk har ökat som en följd av den finansiella krisen (t.ex. runt 25 procent
mindre reklam intäkter under första halvåret av 2009 enligt statistik). Ett avsevärt högre 
stödbelopp till storstadstidningarna än landsortstidningarna tycks även proportionerligt, 
åtminstone tills vidare, eftersom kostnadsnivån är mycket högre på storstadstidningarnas
marknader på grund av främst högre krav på redaktionell volym och publicering sju dagar 
i veckan. Dessa kostnader täcks inte av extra intäkter. Skillnaden i storlek (upplageantal) 
och intäkter mellan marknadsaktörerna är också mycket större på storstadsmarknaderna än 
på landsortsmarknaderna (t.ex. är skillnaden vad gäller intäkterna mellan de
storstadstidningar som för närvarande får stöd jämfört med deras största konkurrenter
cirka 1200 miljoner kronor respektive cirka 1100 miljoner kronor, medan motsvarande 
skillnad på den genomsnittliga landsortsmarknaden är ca 200 miljoner kronor).

6. För att stärka proportionaliteten i storstadsstödet kan extrastöd medges, efter en motiverad 
begäran, för en del av storstadstidningarnas extra nettokostnader för publicering sju dagar 
i veckan, samt för tillhandhållande av högre redaktionell volym (upp till 40 procent av 
dessa extra kostnader). När det gäller den föreslagna procentsatsen för extra kostnader 
måste den ses i förhållande till de betydande kostnader som storstadstidningar har för att 
upprätthålla hög redaktionell kvalitet och publicering på söndagar (ca […]∗ respektive
[…] för den större och den mindre storstadstidningen som för närvarande får presstöd) i
kombination med dessa tidningars särskilda roll i att främja demokratiska och kulturella 
värden. Beräkningar baserade på tillgängliga siffror ger vid handen att denna metod gör
att skillnaden i storlek mellan de två berörda storstadstidningarna har en större påverkan
på stödnivåerna jämfört med tidigare. För den mindre tidningen innebär den nya metoden 
en minskning av det totala stödet till cirka 37 miljoner kronor (en minskning med cirka 25 
miljoner kronor), medan den andra tidningen fortfarande når det föreslagna 
maximibeloppet på 45 miljoner kronor (en minskning med cirka 17 miljoner kronor).

7. Kommissionen föreslog i artikel 18 skrivelsen av den 17 juni 2009 en procentandel av de 
totala driftskostnaderna på 40 procent. Denna procentandel är i linje med ett tidigare 
beslut av kommissionen angående presstöd i Finland2. Oavsett detta beräknas effekten av 
det föreslagna maximibeloppet - samt procentandelen av extra kostnader - bli att den 
sammanlagda stödnivån för storstadstidningarna kommer att ligga långt under 40 procent
(17 procent respektive 4 procent på grundval av tillgängliga kostnads- och intäktsuppgifter 
för berörda tidningar).

8. Det föreslagna maximibeloppet på 45 miljoner baseras på en ekonomisk analys av 
kostnadsnivåerna för storstadstidningarna, samt en jämförelse av maximinivån för 
storstadstidningarna med stödet till landsortstidningarna. Slutsatsen av denna jämförelse 
är att ett maximibelopp på 45 miljoner kronor behövs för att storstadstidningarna ska vara
kvar på sina marknader och därmed garantera mediemångfald, samtidigt som 
snedvridningen av konkurrensen minskas och stödet görs proportionerligt. Ett 
maximibelopp för storstadstidningarna, som är mellan två och tre gånger högre än 

  
∗ Affärshemlighet.
2 Se Statligt stöd N 537/2007 – Finland – Presstöd.
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stödbeloppet för landsortstidningarna, har fastställts med hänsyn till de betydligt högre 
kostnaderna storstadstidningarna har jämfört med landsortstidningarna. Av dessa skäl 
anser de svenska myndigheterna att ett maximibelopp på 45 miljoner kronor till 
storstadstidningarna är rimligt och välbalanserat.

9. Kommissionen konstaterar att de åtgärder som Sverige vidtagit kommer att avsevärt 
minska stödbeloppen till storstadstidningarna, samt innebära en grundläggande förändring 
av sättet på vilket driftsstödet till storstadstidningarna kommer att beräknas. 
Kommissionen anser på grundval av ovanstående, att de åtgärder som vidtagits av Sverige 
korrekt speglar innehållet i de föreslagna lämpliga åtgärderna. Kommissionen accepterar 
motiveringarna som angetts för de föreslagna gränsvärdena för storstadstidningar. 
Kommissionen godtar därmed de föreslagna lämpliga åtgärderna och noterar, i enlighet 
med artikel 19 i förfarandeförordningen, åtagandena i denna skrivelse, vilket gör 
genomförandet av åtagandena bindande. Denna skrivelse behandlar endast driftsstödet och 
föregriper inte på något sätt kommissionens eventuella framtida bedömning av 
distributionsstödet.

10. Kommissionen uppmanar de svenska myndigheterna att lämna in ett exemplar av 
presstödsförordningen (1990:524) som kommer att träda i kraft den 1 januari 2011. 

Om denna skrivelse innehåller konfidentiella uppgifter som inte bör offentliggöras, ber vi er att 
informera kommissionen om detta inom femton arbetsdagar räknat från dagen för mottagandet av 
skrivelsen. Om kommissionen inte har mottagit någon motiverad begäran inom den föreskrivna 
fristen, anses ni ha samtyckt till att skrivelsen offentliggörs i sin helhet på det gällande språket på 
webbsidan: 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Er begäran ska sändas med rekommenderat brev eller fax till:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
B-1049 Bryssel

Fax +32 2 296 12 42

Högaktningsfullt,

På kommissionens vägnar

Joaquin ALMUNIA
Vice ordförande 


