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statsrådetTill och
chefen för Kulturdepartementet

8 juni 1995 beslutade regeringen direktiv till dennaDen utredningom
direktiven1. Enligt skall utredaren redovisa förbilaga underlag ett

övergångbeslut eventuell till digital teknik för marksänd TV.om en
Med stöd därav förordnades jag genomföra detta utredningsarbete.att

frånfortsättning tidigare bemyndigandeArbetet den 25är etten
Då dåvarande departementsrådetförordnadesjuli 1991. Göran

särskild utredare uppgift frammed teknisktLannegren att ta ettsom
frågai möjligheterna förunderlagsmaterial utökade sändningarom

television till allmänheten. decemberljudradio och I 1991av avgav
förutredaren betänkandet Tekniskt reklamfinansierad radioutrymme

SOU 1991:108.

regeringsbeslut den 19 augusti 1993 erhöllGenom utredaren till-

läggsdirektiv för den andra utredningsarbetet. Uppgiftenetappen av
tekniskt underlag förfram beslut möjligheteratt ta ett attom nyavar

februari 1993 utredaren betänkandetsända marksänd TV. I avgav
ytterligare TV-sändningarTekniskt för SOU 1994:34.utrymme

genomförda utredningsarbetet har medverkat bl.a.detI nu repre-
från för studier i offentlig ekonomiExpertgruppen ESO,sentanter

Konjunkturinstitutet, Telestyrelsen, Sveriges TelevisionPost- AB,

Telia Telia Research AB och TERACOM Svensk RundradioAB, AB.

mitt jag den 13 novemberenlighet med uppdrag har 1995 tillI
statsrådet och chefen för Kulturdepartementet överlämnat prelimi-en
när rapport.

Frånbetänkandet SOU 1996:25 massmedia tillöverlämnarJag nu
digitalisera television.multimedia svenskatt—

därmed avslutat.Mitt uppdrag är

1996Stockholm i februari

JedingLars
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Sammanfattningl

Frågorna1.1

delSverige tillhar itelevisionendebattenallmännaDen storom
harfår Diskussionensändas.och vadsändsvadhandlat somom som

pornografi. Diskus-våld, ochinnehållsmässiga reglergällt sexom
väckt debatt.ochenskilda upprörthar gälltsionen roat,somprogram

ieller inte TV.reklamensgälltDiskussionen har varavara
också handlattelevisionen harsamtaletoffentligaDet om vemom

TV4ställning,få SVT:s gynnadesända:och skallsänder som nysom
Kinnevik,service-kanalerna,med publicjämbördigpubliktoch

andra aktörer.Nethold och

på ska sända:hurfokuserasfrågor televisionenDagens manom
Över frågor inrymmerdessai kabel Svarensatellit,viamarknät,

ochskall sändaspå frågorna vadockså deltill stor somomsvaren
skall sända.vilka som

ochkonsumenternasallmänhetens,detallt handlarframförMen om
tittarens välja isjälvständigtmöjlighetochmaktenskilde ettden att

TV-landskapdigitalaframtidensprogramutbud. Imångdubbelt större
tittarbeteende.kollektivtprogramtablåernaintedetär styr ettsom

honomdetenskildedenmöjligheter närinteraktivaMed avgör passar
välja bild-till och medkan hankanskeochvisstettatt programse

vinklarna.
TV-mediet och TV-gällerfrågan sänderhur änMen mermanom

vidaaktualiserartransmissionssystemendigitalamarknaden. De nya
multimediasamhället. Ut-ochpå informationssamhälletperspektiv

mycket välTV-sändning kanfördigitalabyggnad ettnät ses somav
elektroniskautbyggnadpå motorvägar.vägen motsteg aven

13
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1 .2 Utredningsuppdraget

Mitt uppdrag redovisa underlag för beslutär eventuellatt över-om
gång till digital teknik för marksänd TV ersättning försom nuvaran-
de analoga sändningar. detl alla hushållsvenskanärmaste skall kunna

från marksändare. Redovisningen skallta emot isättasprogrammen
relation till alternativ där marksändningar liksom begrän-ett ärnu
sade till mindre antal analoga kanaler medan övrigaett program-
tjänster sänds via Ocksåsatellit och i kabel. andra tänkbara utveck-

fårlingslinjer beskrivas.

Jag skall beskriva tekniska och frekvensmässiga förutsättningar,
belysa möjligheter sända lokal och regional TV, beräkna kostnaderatt
för samhället, allmänhet och TV-branschens företag, tidsper-ange

övergångspektiv för till teknik förslag statsmakternassamtny ge om
beslut frågor. Ocksåi dessa näringspolitiska konsekvenser och

beredskapsfrågor skall behandlas. Graden osäkerhet i bedöm-av
ningarna skall redovisas.

1.3 Den svenska televisionen historik och nuläge—

Den svenska TV-historien i rubrikform:

1950-talet: TV-sändningarna startar.
1960-talet: mångafinns i TvåTV:n svenska hem. TV-kanaler.
1970-talet: och regionalaFärg-TV sändningar.
1980-talet: Kabel- och satellitsändningar.
1990-talet: tredje markbundenEn TV-kanal.

Sändningsnäten

hushållIdag kan alla svenska direkt eller via nåskabel-TV-nät,nästan

sändningarna i det samhällsägda marknätet terrestra nätet. lav
Sverige sänds rikstäckande kanaler via marknätet: SVT1, SVT2tre

ocksåoch 4. rikssändningarTV Förutom sänds regionala program.
tillståndRegeringens utnyttja förenas vissa krav påmednätetatt

programverksamhetens utformning, sändningarnas geografiska räck-
vidd, beredskapsåtgärder,regional och lokal produktion, Dessam.m.

14



SAMMANFATTNING

hand SVT:s kanaleri förstaservice-krav gällerpublicså kallade men
också TV4.delvis

dessai Sverige. ElvakansatellitkanalerhundratalEtt emottas av
hushållsvenskaCirka 600 000publik.särskilt till svensksigriktar
huvud-satellitsändningardirektmottagningförparabolerhar menav

hushållen.tilli kabelnätsändningarnavidarebefordrassakligen
tillstånd därmedochkrävs intesatellitprogramsändningFör av

reklam-programinnehåll kvoter ochEU:spåkrav utöverställs inga
regler.

med itill kabel-TV-nätTV-hushållen anslutnahälften ärDrygt av
Också satellitsändningarochmark-kanaler.för 30-40kapacitetregel

hushållmiljoner1,4till hemmen.sistakabelvia tarkan etappen
2,2 mil-från medanmarknätetdirektoch TV4SVT2SVT1,emot

från kabel.hushåll demjoner emottar
tillstånd. Enligt "mustintekrävsvia kabelTV-sändningFör

för-ersättningskyldigakabel-TV-bolagcarry-principen att utanär
kanalerna.marksändademedla

finan-TV-avgifthushåll betalarsvenskamiljoner3,4Drygt som
också finansierafårSVTservice-företagen.publicsierar numera

huvudsakligenfinansierasTV4sponsring.medprogramverksamheten
med reklam,finansierasSatellitkanalernasponsring.ochmed reklam

avgifteroch/ellerabonnemangsavgifter program.per

Publiken

Tittar-fem TV.svenskarfyragenomsnittlig dag tittar drygtEn av
mediet. TV-två dagtimmarcirkagenomsnittligtTVägnar perna

ökadekraftigtdethar inte ökatkonsumtionen nämnvärt trots pro-

gramutbudet.
pånågotpå dvs.TV4, änbefolkningenHälften som sermerserav

ochTV3ReklamkanalemaSVT2.ochservice-kanalema SVT1public
kanTV-kanalerövrigapublik ochklart mindre tasharFemman som

tittarna.9har tillsammansi Sverige procentemot av
reflexioner.följadetillanledningmigPublikundersökningarna ger

också detallmänhetenförvärde närharservice-TVPublic stortett
andratillkomstenmångdubblasutbudettotala program-avgenom

tjänster.
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Också fårsvenskarna tillgång till utländska TV-kanalernär finns

efterfrågan svenskproducerade bara erbjuds istor program som
inhemska kanaler, särskilt i public service-kanalema.

1.4 Omvärlden

frågaredovisning utvecklingenEn i TV-transmission iav om grann-
länderna, i andra ledande europeiska länder i USA och Japansamt

påvisar digital nedanTV se stark frammarsch. minI utred-äratt
ning främsthar jag intresserat mig för utveckligen digital mark-av

frågasänd mångaterrester TV, för närvarande behandlas ien som
länder.

1.5 digitalaDen TV-tekniken

kan sändas analogt eller digitalt.TV-program Idag sänds TV nästan
uteslutande med analog teknik. Reguljära digitala satellitsändningar

påbörjats försökhar och med digitala markbundna sändningar i

gångenSverige genomfördes första i november 1995. det finnsInnan
för digitalTV-apparater mottagning i handeln, behöver tittaren en

tillsats till sin TV-mottagare top-box förset kunnaatt ta emot
digitala sändningar.

Den digitala TV-teknikens egenskaper

Den digital TV-distributionsteknikens viktigaste egenskaper:

Stor överföringskapacitet, dvs- flera programtjänster eller mer—
information inom givet frekvensutrymme.ett

Möjlighet till lokaloberoende mottagning marksändningar, ock-av-
så mottagning inom- ochportabel utomhus med enkla eller

inbyggda antenner.

Ökad störtålighet frånbrus och interferenser andragentemot-
radiosignaler och ekon.egna
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ochpå varierat utbud TV-programmed avseendeFlexibilitet ett av-
sådanaockså hög grad inter-medtjänster,typer en avavnya

aktivitet.

upphovs-betal-TV ellerolika formerKrypterbarhet för avav-
rättsskäl.

distributionskostnader.ochenergi-Lägre-

Användningsområden TV-distributiondigitalför

flera olika TV-möjliggörsdistributionsteknikdigitalMed t.ex.
kvalitetsnivåerflerasändning ochi sammaavsammaprogram

program.
interaktiva TV-tjänsterockså underlättaDigitaltekniken kan som

informationssök-spelprogram,utbildningsprogram,beställ-TV,t.ex.
former TV,förteknikMed denna vägen t.ex.ning. öppnas avnya

tidsför-tidsläggning ochalternativHDTV,högupplösnings-TV
innehåll.alternativtbildvinklar ochalternativautsändning,skjuten

digital TVStandardisering av

mångasamarbete medteknisktkompliceratförförutsättningEn ettatt
dvs.lika",utsträckning "göri vissallaskall fungeraaktörer är att

också förutsätt-Standarderstandarder. ärtillämpar gemensamma
låga kostnadertilllånga ochi serierproduktionför utrust-ningen av
i TV-hemmen.top-boxaringår ining setsystemet, t.ex.som

bild ochkomprimeringstandard förinternationellBeslut avom
1994. Beslutunderfattadesmultiplexeringförljud euro-omsamt

fattadessatellit och kabelsändningsteknik förförstandardpeisk
marksändförstandardförslageuropeisktBeslut1994.under om

fattasstandard kanformellBeslut1995.fattades underdigital-TV om
förstandardtillförslagfram1995underUSA lades1996.under I ett
bliförväntasstandardamerikanskEnoch HDTV.marksänd TV

1996.underantagen
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1.6 Modeller för digital distribution televisionav

utredningenl redovisas olika modeller för hur television i digital
form skulle kunna distribueras till allmänheten.

Digitala sändningar i marknätet

Ett digitalt innefattarscenario totalt digitala medterrestert nätsex en
hushållstäckning minst 90 Fyra bedöms minst 98nätprocent. ge

täckning. Näten kan regionalt nedbrytbara och möj-görasprocent ge
lighet till lokaloberoende mottagning. Totalt kan till 24 riks-upp
täckande digitala programtjänster distribueras någrai dessa Omnät.

dessa kanaler för regionala lösningar kan antalett stortav reserveras
TV-kanaler detta kunna användas.sätt

Om eller digitalaanaloga för lokalsändningar byggs itätortsnät ut
stället för dessa digitala riksnät, begränsas antalet möjligaett av
digitala programtjänster med rikstäckning till 15-20 stycken.

Om nuvarande analoga avvecklas kan ytterligare 4-6 digitalanät

byggas Därmed kommer det finnas totalt 10-12 riks-nät ut. att
täckande digitala med för totalt 50nät utrymme uppemot program-
tjänster för lokala,och digitala sändningar.utrymme

Även högupplösnings-TV kan sändas. kräver förDet närvarande

helt digitalt fyra digitalanät,ett utrymmesamma som program-
tjänster normal kvalitet.av

Satellitsändning

kapacitet förDen krävs sända analog programtjänst viaattsom en
satellit möjlighet till sändning TV-programtjänster.ger av ca sex
Satellitsändning god lågyttäckning till kostnad inteärger men geo-
grafiskt nedbrytbar.

Satellitmottagning kräver fri sikt söder. Bl.a. i stadsbebyggdamot
områden svårt åstadkommakan det sådan placering. Till-attvara en
gång många gångertill kabelnät där nödvändig komplement.är som

påhelt förlita sig satellitAtt distributionsform eller isom ensam
kombination med kabel-TV-nät för samhällssynpunkt angelägnaur
TV-programtjänster beredskapsskäl mindre lämpligt.är av

18



SAMMANFATTNING

hushållenexempelvis 98 %innebärtäckningmarknätetsOm att av
frånhushåll sändningarnaresterandesändningarna kannås ta emotav

satellit.

i kabel- och telenätSändning

kabel ellerfår viahushållen sina TV-programhälftenUngefär av
relativtmedregel ifinns i tätorterKabel-TV-nätmotsvarande.

sannoliktkommermarksändningarDigitalabebyggelse.koncentrerad
förmedlas iprogramtjänsterförbetydelsekabelnätensminska somatt

marknät.
digitaltökatfå väsentligtdelkabelhushållen skallFör ettatt av

form ändai digitalför framkabelbolagenkrävsutbud att program
förenkeltkankabel-TV-nätEttenskilde abonnenten. utrustastill den

frekvensmässigtkabelnätkanal idigitalsändning. Endigital upptar
6-8 digitalatransmissionmedgeranalog ochplats avensomsamma

kvalitet.teknisknormalprogramtjänster av
fördelkabeldistributioninteraktivitet erbjuderVad gäller en

Kabel-kabel-TV-nätet.i självaförläggaskanreturkanalenattgenom
retursignalering.förberedda fördelvisTV-näten är

Telenät

överföratelenätetviamöjligtteknisktår blir detnågra attInom
studiokvalitet, bero-tillfrån hemvideokvalitetvarierarbilder som

fram tillledningslängdensistai denöverföringskapacitetenpående
iför dyr förbedömtshittillsharTekniken att tasabonnenten. vara

hushåll.samtligasåanslutning tillbruk med gott som
Överföring abonnenterenskildatilltelenätetviaTV-programav

hastighethögdigital medsändakanledningarförutsätter sam-som
bl.a.krävertelefonsamtal. Detföranvändsdetidigt nyensom

i telenätet.införasbörjatATM-växlars.k.växlar,generation som
tillned ändabrytasteknisktkantelenätetDistribution via sett

erbjudamöjligtdetskulleindividnivå. attVia telenätet t.ex. vara
beställ-TV-tjänster.
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Övriga nätmöjligheter

ocksåutredningen behandlas framtida möjligheterI distribuera TVatt
rundstrålandei kopparnät, cellulära högfrekvenssändare och optisk

fiber.

1.7 Statens engagemang

framförhållningAktiv statlig mediepolitik kräver frågori tekniska
måstevilket innebär ställning till vilken strategi skallatt staten ta som

frågagälla i digital television. ställningstaganden och regleringarom
beroende beslut inom EU.är av

övergångfinns ingen förmedielagstiftningen beredskap tillI

digitala sändningar. snabba tekniska utvecklingen multimediaDen av
medföra helt lagstiftning. Gällande medielagstiftningkan behov nyav

och med programföretagen behandlar inte den digitala tek-avtalen

problem. Enligt den föreslagnanikens införande eller dess radio-nya
dock regeringen bestämma sändningsteknikoch TV-lagen kan om

tillstånd. radiokommunikationvillkor för Lagen prin-ärsom om
områdetdigital teknik. Regleringar inomcipiellt tillämplig även

lagform eftersom de berör yttrandefrihet.kräver normalt

radiokommunikationLagen m.m.om

radiokommunikation inte Telestyrelsenmedger Post ochLagen attom
införa digital teknik. möjliggör emellertidinitiativ för Lagentar att

frågor införts.hantering kring tekniken den välnären av
uppstådigital teknik det fördelningspoblem,Som följd kanen av

tillräcklig ledning och kan behöva lösasvilka lagen inte somom ger
sändningstillstånd tillstånds-Vidlagstiftning eller när ges.genom

imåste Radio-och TV-verket därförgivning regeringen och överväga
tillstånden givna tekniska för-skall beroendevilken grad göras av

utsättningar.
anbudsförfarandenprocedurregler för desaknarLagen typer av

radiokommunikationsområdetförekommer inominternationelltsom
på internationellaframtiden. Bristenbli aktuella ioch kansom
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TV-sänd-för digitalafrekvensanvändningöverenskommelser om
osäkerhetsmoment.ningar utgör ett

programföretagenmedAvtalen

digitala teknikensdenintebeaktarprogramföretagenmedAvtalen
digitalisering,initiativ tilloklarheterråder bl.a.frågor. Det pro-om

alter-användandetochbetaltjänstermöjlighet tillgramföretagens av
frågor måste be-teknikensdigitaladistributionsformer. Dennativa

omförhandling/tillståndsgiving.kommandevidhandlas

programinnehålletinflytande överStatligt

kabelsändningarochsatellit-inflytandestatligttill överMöjligheten
ochpå verksamhetenformella kravenDestarkt begränsat. pro-är

upprätthålla befint-definns problemlåga.graminnehållet Det attär

reglerna.liga
fallakommakantelefonnätetibilderrörliga attSändningar av

telefonnätiSändningar ärYGL.ochmedielagstiftningenutanför

övervaka.svåra att
kontrollochinflytandeminskarutvecklingendigitala statensDen

medförakanUtvecklingenrörliga bilder. ettförmedlingenöver av
multimedia.rörandelagstiftningheltbehov nyav

konsekvenserEkonomiska1.8

TV-sändningövergång digitaltillkonsekvensernaekonomiskaDe av
därnollalternativräkneexempel: Ett statenmedanalyseratshar tre
medhuvudalternativ över-transmission,digitaliinvesterarinte ett

SVT-alternativ därtredjeochsändningargång till ettterrestra
kabel.satellit ochviadigitaltsänderTV4ochkanalema

bl.a.antagandenosäkramycketberoendeBeräkningarna är omav
mottagarutrustning.påprisutvecklingenochbeteendehushållens

förräkneexempelfrämst attdärför ingaResultaten utanär prognoser
konsekvenser.ekonomiskavissaillustrera
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Övergång till digitala TV-sändningar kräver betydande investe-

ringar i mottagarutrustning hos framför hushållen.allt I nollalter-
nativet uppgådessa investeringar till 5,6 miljarder kronor underatas
perioden 1996-2007, dvs. till i genomsnitt 500 miljoner kronor per
år.

Övergång till digitala sändningar ökar investeringsbe-terrestra
hovet, eftersom hushållalla behöver mottagarutrustning för att se
SVT-kanalerna och TV4 analoga sändningar årnär efterstängs av
2007. Investeringarna uppgå till 9 miljarder kronorantas set top-om
boxarna tilloch 9,7 miljarder boxarna slutna.är öppna ärom

alternativet satellit/kabelI med analoga sändningar avstängda efter
år hushållsinvesteringarna2007 uppgå till mellan 9 och 10antas
miljarder kronor vid top-boxar respektive till mellanÖppna 9,8set
och 10,8 miljarder kronor vid slutna top-boxar.set

Vid full utbyggnad digitala sändningar med 24 digitalaterrestraav
årfr.o.m.kanaler 2001 transmissionskostnaden för SVT-antas

uppgåkanalerna och TV4 till 780 miljoner årkr under periodenper
1997-2007 och till miljoner år170 kronor efter det de analogaattper
sändningarna upphört. Skulle de digitala sändningarna endastterrestra
omfatta kanaler blir transmissionskostnaderna för dessa kanalertre

eftersom dåhögre, kostnader mångainte delas likagemensamma av
kanaler. Transmissionskostnaderna i uppgådetta fall till 900antas

årmiljoner kronor 1996-2007 och till 380 miljoner kronorper per
år därefter.

alternativet sända SVT-kanalernal och TV4 satellit/kabelatt per
adderas kostnaderna för satellitsändningarna till kostnaderna för de

analoga marksändningarna. bådeberedskapsskäl förutsätterAv det
länk- och satellitsändning till de markbundna sändarstationerna. 1997-

2007 därmed de sammanlagda transmissionskostnaderna uppgåantas
till år.790 miljoner kronor När analoga sändningar stängtsper av
återstår överföringskostnader förendast sändningar via satellit, vilka

uppgå år.antagits till 70 miljoner kronor per
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perspektivnäringspolitisktDigital TV i1.9

såframtidaförebådar möjligt i det kalladevadDigital TV ärsom
och olikaOlika medier, olika marknader ak-multimediasamhället.

multimediamix.sig varandra itenderar närmatörer att en
avancerad infra-informationsteknologin kräverdigitalaDen en

påinfrastruktur, välsamtidigt dennaför utvecklasstruktur att som
någonapplikationer knappast fullttillmöjligheterplats, öppnar som

förutse.kanut
användningsområden främst till de möjlig-knytsförIntresset nya

för konsumenterinformationstekniken erbjuderheter oss somsom
Frånfå tillgång i hemmet.till tjänsteroch medborgare att ennya

ocksåinformationstekniken beskrivasutgångspunkt kan som enannan
grunden för helt ochgenombrottsteknologi lägger nya varorsom

påverkar och konsumtion be-också produktionochtjänster avsom
för-förlängningen detta knytsoch tjänster. Ifintliga storaavvaror

näringspolitiskt perspektiv.informationstekniken itillhoppningar ett

förslagenSammanfattning1.10 av

våren 1996 fatta principbeslutbör över-STATSMAKTERNA om
i Sverige.marksänd terrester TVgång digitaltill

FÖRSÄNDARNÄTETTERRESTRADETUTBYGGNAD AV
SÄNDNING förstapåbörjas och i sin1997bör senastDIGITAL

år förstatvå efter beslut.inom Dennaslutförd ut-etapp vara
åtta rikstäckandeförsändningsmöjlighetbörbyggnadsetapp ge

TV4 femSVT2 ochSVT1,dvs.programtjänster, utöver nya
24sändarnätetbörFärdigutbyggtprogramtjänster. rymma

programtjänster.

TV-SÄNDNINGAR börTERRESTRAANALOGANUVARANDE
förår eftertiomöjligt, dockupphöra startensenastsnarast

sändningar.digitala terrestra
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Utredningsuppdraget2

Direktiven till denna utredning2.1

Inför framväxten den digitala tekniken kommer statsmakternaav nya
fatta beslut vilken omfattning den marksändabehöva televi-att om

ha i framtiden. Mitt uppdrag redovisa underlag försionen skall är att
sådant. jfrEnligt utredningsdirektiven bilaga l skall därvidett an-

förutsättningarna för bygga rikstäckandevilka är nätatt ettuppges
påavsikt sikt kunnadigitala marksändningar TV med läggaattav av

analoga sändningar. det hela den svenskanuvarande I närmastener
från marksändarebefolkningen skall kunna ta emot programmen men

användas komplement.satellitsändningar förutsätts kunna som
alternativ därRedovisningen skall i relation till marksänd-sättas ett

begränsade till mindre antal analoga kana-ningarna liksom är ettnu
TV-tjänster sändsmedan tillkommandeler, sätt.annat

Även får beskrivas.utvecklingsscenarierandra tänkbara

ingår frekvensmässiga för-beskriva de tekniska ochuppdragetI att
TV-företag,kostnader uppkomma förVilka kanutsättningarna. som

vilket tidsperspektivövriga berörda skall liksomallmänhet och anges
fråga beslut statsmakterna behöver fatta. Möjlig-vilkadet är samtom

TV-verksamhet skall belysas.bedriva lokal eller regionalheterna att
Även beredskapsfrågor skall be-industripolitiska konsekvenser och

skall redovisas.osäkerhet i bedömningamahandlas. Graden av

utredningsarbeteTidigare2.2

debakgrunden till uppdragetutredningstekniska över-utgörsDen av
i betänkandet SOUfebruari presenteradesi 1994väganden som

TV-sändningar. be-Iför ytterligareTekniskt1994:34 utrymme
flera sändarnätanläggadels möjligheternaredovisadestänkandet att

sänd-fråga utvecklingen digitalidels lägetför analog TV, avom
ningsteknik.
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Utredaren det finns frekvensutrymme för tvåytterligareattangav
sändarnät för analog i det s.k. riksnätsalternativet.TV Det ena

nåsändamätet, skulle kunnaM4, 98 % befolkningen och det andra,av
M5, skulle kunna ha befolkningstäckning på åtminstone 85 %. len
båda fallen skulle regionala/lokala sändningar möjliga. såvälFörvara
M4- M5-näten skulle krävas viss koordinering medsom grann-

såvälländerna vissaoch huvudsändare vissa slavsändare skullesom
behöva byta frekvens Komplikationema skulle bli medstörstm.m.
M5-nätet.

ocksåUtredaren redovisade alternativ där skulle kunnaett program
områdensändas sändare med 30 km räckvidd i minst 22överut ca

invånaremed 70 000 eller realiserandeEtt detta s.k. tätorts-mer. av
någraalternativ skulle innebära det inte skulle etableraatt att

ytterligare rikstäckande dvs M4 och EftersomM5. de berördanät,
fåi tätortsaltemativet inte skulle kunna fler ytterligareänorterna tre

med två, ansågsändare jämfört riksnätsalternativets utredaren i be-

någratänkandet tätortsaltemativet inte skulle ha fördelar.att stora
ansåg dåUtredaren det inte möjligt ställning tillatt att tavar om

digitala marksändningar borde införas.TV Utredaren konstateradeav
emellertid mindre utnyttjar möjligheterna sända medatt attman
analog teknik, desto handlingsutrymme har för i fram-större attman
tiden introducera digitala sändningar. Staten har, menade utredaren,

särskilt för utvecklingen hur digitaladen TV-teknikenett ansvar av
marksändningar.kommer tillämpas vid Om beslut tillsdröjeratt ett

digitala sändningar har hunnit etableras i distributionsmedierandra

kan möjligheten använda marknätet i praktiken kommaatt att vara
fördelarnaöverspelad, oberoende hur med marksändningar vär-av

ansågderas. Utredaren det därför angeläget statsmakterna kanatt
såfatta beslut digitala marksändningar förutsättningarna kansnartom

överblickas.

informationssamhället2.3 Televisionen i

framtiden2.3.1 Televisionen i

direktiven sammanfattas de möjligheterna till distributionI nya av
den digitala tekniken Tidigare har möjlig-TV-program öppnar.som
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heten: sprida TV-program begränsats den knappa till-att genom
pågången frekvenser för marksändningar. Numera dessa möjlig-är

heter antal programtjänster tillgängligastörre äratt ett stortgenom
satellit- och kabeldistribution. Digitaltekniken medger bl attgenom a

fler kan överföras inom givetTV-program vad denänett utrymme
tillåter.tekniken Distributionskapaciteten kan flerdubblasanaloga hos

nämnda distributionsformerna. Samtidigt kan digitalteknikensalla de

påframväxt förstärka tendensen rörliga bilder sprids flera olikaatt
sätt.

Många televisionens karaktär kommer förändras närtror att att
frågorpublikens möjligheter välja blir ställsDestörre. äratt som om

svårtför överblicka och konsumenterna verkligenutbudet blir att om
sådant.kommer ha tid till sig Programutbudetstörreatt att ta ett

måste innovativt det skall kunna attraheralockande och omvara
publiken.

ocksåöverföringsmöjligheter ökar underlättasantaletGenom att
interaktivitet, dvs. till etablerandet tjänster därmöjligheterna till av

någonvia vanliga telenätet eller sin fjärrkontroll, itittaren, dett.ex.
på "påverka"reaktion eller det sänds imening kan sin TV.somge

således masskommunikationen i vissDigitaliseringen innebär ut-att
önskemåltill individuella och konsu-sträckning kan attanpassas

villvälja vad de vill och de det.selektivt kan närmenterna se semer
efterfrågaTV-tittare kommer sannoliktFramtidens att ett mer

anpassning.möjlighet till individuellutbud tjänster med Ivarierat av
hushållen till sigutsträckning och hur snabbt kommervilken att ta

så interaktiva deltagaretittare omvandlas tillden tekniken ärattnya
svårt teknikenviktig förutsättning föremellertid bedöma. En attatt

finns lämplig och användarvänligutnyttjas detskall kunna är att
mottagarutrustning till rimliga kostnader.

Informationssamhället2.3.2

informationssam-på oftare kallasin i det alltVi snabbtär väg som
informationstekno-Såväl internationelltnationellthället. ägnassom

för användnings-intresse.utveckling mycket Intressetlogins stort nya
informationsteknikenområden möjligheterfrämst till deknyts som

få tillgång tilloch medborgareerbjuder för konsumenter attoss som
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Från utgångs-haft.vi inte tidigaretjänster i hemmet en annansom
också beskrivas genombrotts-informationsteknikenpunkt kan som en

för helt och tjänster ochgrundenteknologi lägger somnya varorsom
befintligaockså påverkar konsumtion ochproduktion och varorav

tjänster.
informationsteknologiområdet den digitala teknikenhelaInom är

televisionen bara deRadion ochavgörande betydelse. är ett avav
också mel-innebärområden Utvecklingenberörs. gränsernaattsom

blirtelekommunikativadata- ochradio- och TV-lan systemsamt
också terminalsidan. Tillverkningmärksalltmer flytande. Detta av

Multimediesam-har redan inletts.flerfunktionella terminalervissa

stårhället för dörren.
Även medieland-framtidasvårt förutse hur deti dagdet är attom

står ganska klartdetaljer detgestalta sig i sinaskapet kommer attatt
TV-tjänsterförändra dedistributionsformerna kommerde digitala att

finnasockså tydligt det kommerdetSamtidigtvi har. är attatt ennu
står för, nämligentelevisionenför detmarknadfortsatt stor nusom

förmånga kommersamtidigt. Dörrentill öppnasbildtjänster att
utnyttjatidigare inte kunnataktörersamhället,sektorer iandra vars

TV-mediet.

användningsområdensåledes debaraTelevisionen är ett somav
digitalinförandetBeslututvecklingen.digitaladenberörs avomav
vidareockså i detbedömasmin mening,därför, enligtTV bör

få ieller vill havi i Sverigevilken platsperspektivet tror ossav
också de närings-finnsdel dettainformationssamhället. Som aven

tilldigital berorinförande TV. Dessapolitiska aspekterna ett enavav
Än införandeviktigareteknikvaldel de ärgörs. ett avomsomav

förSverige attraktivtmöjlighetdigital skall göraTV attses som en
företagsetable-förutvecklingsverksamhet ochforsknings- ochteknisk

ringar.
lång-perspektiv. lheltutvecklingentekniska öppnar ettDen nya

nätlösningarfiberoptiskaförtalarsådant det mycketsiktigt är attsom
distri-dominerandedekommerinternetliknandeoch attsystem vara
i ochinövergångsfas snabbtvi är vägbutionsformerna. Den nu

traditionella analoga,parallellt med dendistribution skerdär digital
tvåUnder dessaövergå digital fas.heltitidefterkommer att enen

satellitviadistribuerastelevisionkallathittillsdet vifaser kommer att
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och via distributionsformer liksom kabel- ochterrestra genom
telenät.

Grundfrågan i vilken utsträckning den fortsatta in iär vägen
multimediesamhället skall renodlat marknadsdriven, där vivara som
individer konsumenter eller mindre interaktivtagerar som av mer
utformade kommersiella tjänster, och i vilken utsträckning den skall

påvi kan färdas medborgare och nyttjareväg somvara en som av
offentliga tjänster.

Vad television2.4 är

TV-områdettekniska utvecklingen radio-snabba och medförDen
hållervissa begrepp förlora sin självklara innebörd. Enatt att

fråga särskild vikt i detta sammanhang vad kan innefattas iärav som
frågan utgångspunktenbegreppet television. den harFör att svara

tagits definition radiolagsutredningen i sitt förslagi den använtsom
SOU 1994: 105 till radio- och TV-lag. lagen skallDär attny anges

bestårkunna tillämpas verksamhet i ochsättaatten som samman
låta televisionsprogram till allmänheten. Definitionen täcker isända

sådanaall förmedling vilken tekniknuläget oavsettav program som
förmedlingen. följdanvänds vid dock uppenbart denDet är att en av

utvecklingen det inom framtid kommertekniska är att atten snar
televisionsliknande tjänster inte faller inomfinnas dennasom

gränsområdei televisionsbegreppets kommerbegreppsram. Tjänster
fördärför uppmärksammas de betydelse detäratt om av som

behandlas i detta betänkande.

disposition2.5 Betänkandets

någrakapitel iredovisas i följande nioUtredningsarbetet samt

bilagor.
beskriver jag kortfattatkapitlet, kapitelföljandeI det närmast

historisk översikt.bakgrund Itelevisionen i Sverige i dag mot av en
något televisioneninom vilketjag det sammanhangkapitel 4 redovisar
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nationellt och internationellt perspektiv be-befinner sig i samtett
vilken televisionen finns.marknadskriver hur den utser

Kapitletjag den digitala TV-tekniken.kapitel 5I utgörspresenterar
version motsvarande avsnitt iuppdateradtill del avenen av

förTekniskt ytterligare TV-SOU 1994:34betänkandet utrymme

sändningar.
olika modeller för digital, huvud-jag dekapitel 6 utvecklarI

under den förstadistribution kan tänkasmarksändsakligen som
vissa analoga sänd-teknik, kompletterat meddigitalperioden med

ocksåsöker jag beskrivakapitletningsmöjligheter. detI ettsenare
kombinationtelenätsscenario i medkabel- ochsatellitscenario ettsamt

också slutsatserredovisar minadistributionsformer. Jag röran-andra

bakgrund i bilagaberedskapsaspektema. Dessade nämnareges en
nuvarande lagstiftning och deinledningsvisbeskriver jagkapitelI 7

televisionen. utvecklarbetydelse för Jagavtalsförhållanden är avsom
regleringställningstaganden ochframtidasedan vilka behov somav

kräva.marksändningar kan kommadigitala att
förekonomiska konsekvenserdejag belysakapitel 8 sökerI staten,

de ibelyser jagkapitel 9och allmänheten. Iaktörernade inblandade

perspektiv.frågorna näringspolitisktbehandladebetänkandet ettur
digitala tele-framtidabild densöker jagkapitel 10I en avge

vilken roll böroch diskuteraomvärldsperspektiv.visionen i statenett
inkl de beslutoch förslagockså övervägandenminaredovisarha. Jag

frågorvilka börstatsmakternabör fattasjag ut-samt somavanser
redas närmare.

underlag tilllämnatvissaknutitsutredningen harTill experter som
förunderlagdessasammanvägningenutredningsarbetet. För samtav

emellertidjagförslagen ensam.svarar
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3 Den svenska televisionen historik-

och nuläge

1 Inledning

Som bakgrund till beskrivningar och analyser i betänkandet i detges
följande översiktlig bild den nuvarande situationen vad gälleren av
TV-sändningar i Sverige och TV-publiken.

Begreppet kanal kan programkanal programtjänst eller fre-avse
kvenskanal. framgårDet sammanhanget vad med kanal.av som avses

Bakgrundsbeskrivningen inleds med sammanställning någraen av
viktiga händelser i televisionens historia.

3.2 årtalViktiga i svensk TV-historia

1950-talet: TV-sändningarna startar

1954 försökssändningenFörsta från Tekniska Högskolan i
Stockholm.

1955 Sydsvensk journal sänds varje frånvecka Köpenhamns-
sändaren.

1956 Riksdagsbeslut införande TV i Sverige.om av
Provsändningar Göteborgöver i samarbete mellan Radiotjänst
och Chalmers Tekniska Högskola. Nackasändaren i drift.tas

1957 Start för reguljära sändningar från Sveriges Radio.

1958 Första svenska Eurovisionssändningen, operaföreställning.en
Fotbolls-VM blir viktigt för iTV Sverige.ett avstamp

1960-talet: mångaTV:n finns i Tvåsvenska hem.
TV-kanaler

1962 Första direktsändningarna via satellit mellan USA och Europa.
1966 80 befolkningen nås TV-sändningar.procent av nu av

Första färg-TV-sändningen i Sverige.
1969 TV 2 startar.
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sändningarregionalaFärg-TV och1970-talet:

inleds.färg-TV-sändningarReguljära1970
frånsändsregional-TV-programmet,det förstaSydnytt,

Malmö.

med text-TV.Försökssändningar1976

fyramedkoncernmoderbolag iblirRadioSveriges1979 en
TelevisionSverigesdär ärprogrambolag, ett.

satellitsändningarochKabel-1980-talet:

börjar.text-TV-sändningarReguljära1980

utpekade.försöksområden finns30Kabel-TV1983 startar.

kabel-TVviaSändningsmöjlighetema1986 pennanentas.
Finland inleds.ochSverigemellanTV-utbytet

med StockholmrikskanalblirKanal 1TelevisionsSveriges1987
Sverigekanalen.kanaldistriktsbaseradblir2bas. TV ensom

sändningarDärmed förekommeri TVABC-nytt startar
helatäckerregional-TV-områden tillsammansvilkaåttaöver

landet.
svenskspråkigasändabörjarTV3Kinneviksägda program per

sådanamonopolTelevisionsSverigesfrån utlandet.satellit
brutits.därmedharsändningar

enligt NICAM-istereosändningar TVdigitalaReguljära1988
startar.systemet

sändsTele-X,satelliten,svenskaförsta1989 Den upp.

TV-kanalmarkbundentredjeEn1990-talet:

TV4börjar sändaTV4 ABTelevision AB numeraNordisk1990
5°satellitpositionenfrån svenska öst.via Tele-X

reklamfinansieradeochfår koncession förTV41991 startar
år.tvåbyggsmarksändningar. Det nätet utnya

satellit-ochför kabel-lagyttrandefrihetsgrundlag och1992 Ny ny
sändningsverksamhet.får bedrivaTV. Envar nu

Kabel-TV-utbyggnaden har stagnerat.
bildas ochaktiebolaget Teracom övertarStatliga

rundradionätet.marknätetförhuvudmannaskapet

Programverksamhetenupplöses.Radio-koncernenSveriges1993
Sverigesprogramföretag,självständigaibedrivs tre varavnu
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Television är ett.
i kabel-TV-nät inleds.Sändningar spelkanalen TV21av

TV-satelliten, Sirius, köps och flyttas till 5°andra svenska1994 Den

OSI.
fråndigitala satellitsändningar satelliten Tele-XReguljära1995

startar.
Radio- och TV-verketmyndighetsorganisation:Ny samt

inrättas.Granskningsnämnden för radio och TV
markbundna kanalernasändningen dedigitalaFörsta av

frånden finska kanalenTV4 ochKanal TV görs
normaltfrekvensutrymmeSammaNackasändaren. som

utnyttjas.analog sändninganvänds för en
tillprogramtjänster döps SVT1 ochTelevisions1996 Sveriges om

Stockholmskanal ochUppdelningen iSVT2. enen
distriktsbaserad kanal upphör.

programbolagochSändningsnät3.3

television, dvs utsändningtal meddagligti lag ochVad avavsessom
mottagning iomedelbar och samtidigljud förbilder ochrörliga

på kabel och satellit. Somsändare marken,distribueras viahemmen,
behandlar jag här summarisktkapitleninledandebakgrund till de

och programbolag.sändningsnättelevisionens olika

3 .3 Marknät1
.

Svenskbolaget TERACOMstatligamarknätet detsvenskaDet ägs av
ingår och drygt 630 mindrestorstationer54Rundradio IAB. nätet

hushåll idag,alla svenska kanslavstationer.s.k. Nästanstationer,
nås de markbundna terrestravia kabel-TV-nät,direkt eller av

kanaler via marknätet:rikstäckandesändsSverigesändningarna. I tre
SVT2 och TV4.SVT1,

påförenas med vissa kravtillstånd utnyttjaRegeringens nätetatt
geografiska räck-sändningarnasutformning,programverksamhetens

beredskapsåtgärder,produktion, Dessaregional och lokalvidd, m.m.
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så public service-krav gäller i första hand SVT:s kanalerkallade men
också TV4.delvis

ocksårikssändningar sänder SVT2 regionalaFörutom program
regional-TV-områden. hyr del sitt sändnings-TV4 ABnioöver ut av

produktionsbolag flertalet delägda TV4 i 16till lokalautrymme av
lokal-TV-områden.

Satellit3.3.2

Vanligtvis vidarebeford-parabolantenn.Satellitsändning medtas emot
hushållen. cirka 550 000Dock harkabelnät tillsändningarna iras

hushåll för direktmottagning,paraboler550+50600&#39; svenska
Astrasatelliterna. Cirka 50 000luxemburgskaflertalet riktade mot

i s.k. SMATV-nät.hushåll parabolantennerdelar gemensamma
år introduktionensatellithushåll ökade kraftigt 1995Antalet genom

60 diametermed endastSverigepaketet.s.k. Dennadet antenn cmav
från satelliternade svenskasändningarmöjlighet att ta emotger

Tele-X.Sirius och
NSAB.SatellitaktiebolagetNordiskaTele-XSirius och ägs av

medsatellit, Sirius 21997Tele-X ersätts av en nysommaren
i NordensatellitoperatörerAndrakapacitet. ärbetydligt störrestörre

desSociété Européenneluxemburgska SESnorska Telenor,

och Eutelsat.Satellites
sändsTV-programtjänstersatellitbaserade över170Cirka ut

riktarElva dessai Sverige.100-tal kanEuropa emottasett avvarav
TVG ochZ-TV,TV3, TV4,svensk publik: Femman,särskilt tillsig

Film-FilmNetTV1000 Cinema,TV1000,filmkanalernaTV6 samt
år Sport.1996 SupermedochNet 2 start --

tillstånd därmedochintesatellitprogram krävssändningFör av
reklam-programinnehåll kvoter ochpå EU:sställs inga krav utöver

delframtiden för dennaoch beslutDiskussionerregler. tv-avom
pågårEU-nivån. EUtill Inomhänvisade översynmarknaden är av

reglerna.
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3.3.3 Kabel

TV-hushållenhälften anslutna tillDrygt kabel-TV-nät ellerärav
någon antennanläggning. naturliga skälAv kabel-ärtyp av gemensam

till med goda förutsättningarTV koncentrerat förenatätorter att
många hushåll i och kabelnät. Kabelnäten har enligt Telia iett samma

kapacitet för 30-40 kanaler. kan stjärnfonnade,regel Näten dvs.vara
nåsvarje kan via kabel. Vanligare dockabonnent s.k.ären egen

på grund tidigare installerade kaskadkoppladekaskadnät attav
centralantennanläggningar utnyttjades byggdes.när näten

Också sistamark- och satellitsändningar kan via kabel etappen
hushållmiljoner SVT1, SVT2 och TV4till hemmen. 1,4 tar emot

hushåll frånfrån marknätet medan 2,2 miljoner demdirekt tar emot
Likaså hushåll600 000 möjlighet sändningarkabel. har att ta emot
från hushållTill övriga förmedlas satellitkanalerna idirekt satellit.

utsträckning via kabelnät.varierande
tillstånd.TV-sändning via kabel krävs inte Enligt "mustFör

ersättning för-carry"-principen kabel-TV-bolag skyldigaär utanatt
marksända kanalerna.medla de

och satellitkanaler distribueras icarry-kanalerFörutom must
och icke kommersiella barakabelnäten kommersiella ärprogram som

hushåll. påexempeltillgängliga för anslutna Spelkanalen TV21 detär
förstnämnda flertalet lokala kabel-TV-programmen vanligenmedan

inte kommersiella.är

digital sändning3.3.4 Analog och

digitalt. sändsöverförs analogt eller I dag TVTV-program nästan
med analog teknik. Vad skiljer den digitala teknikenuteslutande som

måstefrån beskrivs utförligt i kapitel Följande dockden analoga
klargöras redan här:

frekvensutrymme, dvs kanöverföring kräver mindreDigital man-
kapacitet.fler vid givensända program

hushållensdigitala sändningar i analogaFör mottagareatt ta emot-
top-box.tillsats setkrävs en

påbörjats.satellitsändningar har och TV6 iReguljära digitala Z-TV

digitalt till kabel-TV-nät iversion distribuerasoch norskdansk

35



1996:25SOU

Super Sport harFilmNet FilmnetNetholdNorden. annonserat
århushåll 1996. Digitalatill svenskadigitala sändningarförstart

gångenförsta iSverige genomfördesförsökssändningar imarkbundna
kanalendå den finskaKanal TV4 ochTV över-november 1995

från Stockholm/Nacka.digitaltfördes
måste imånga samverkandemed operatörernateknisktI systemett

sändningsstandarder. Idet krävsnågon lika", dvs.utsträckning "göra
satellit- ochdigitala mark-,standarder förfastställtharEuropa man

avsnitt 5.4.kabelsändningar DVB, se

Finansiering3.3.5

avgift för innehav TV-hushåll betalarsvenskamiljoner3,4Drygt av
medel476 kr.uppgår år 1996 till DessalTV-avgiftenmottagare.
publicbedrivsverksamhetdenfinansierar merparten avsomav

och SverigesRadioTelevision, SverigesSverigesservice-företagen
utsträck-också begränsadiharUtbildningsradio. SVT rätt attnumera

sponsring.medprogramverksamhetenfinansieraning
från ochreklamintäkterhuvudsakligen medfinansierasTV4

sponsring.
satellitsändamånga andraSirius liksomviaSamtliga TV-program

också medfinansierasSatellitkanalerreklamfinansierade.ärprogram
Avgifterna betalasavgifterabonnemangsavgifter och avprogram.per

kabel-TV-avgif-ingår iellerprogrambolagentillhushållen direkt
därmedochkrypteradebetalkanaleroch ärAbonnemangs-terna.

kunderna.för andraotillgängliga än

Publiken3 .4

svensken1995Mediebarometer ägnarNordicomsEnligt genom-en
två tredjedelarUngefärmassmedier.timmardag 5,5snittlig av

och99 minuter. TVochminuter TV14radio ltiddenna ägnas
mediekonsumtionen.tredjedelförvideo tillsammans avsvarar en
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9-79 år åttid befolkningen massmedier fördelade påDen ägnarsom
medier 1995 %olika

Kassettband %4
CD/grammofonskiva %6

Radi° %35 Vecko-/ménadstidning %3
Specia|—/facktidskrift %2

Kvällstidning %2

Böcker

%Morgontidning 7

Video %3

Television 30 °/o

1995.Nordicoms MediebarometerKälla:

så genomsnittligräckvidd TV. Enmedium harInget storannat som
befolk-helafyra fem TV. Nästandrygt svenskardag tittar av

någon gångår på genomsnittligoch 79 tittar TVningen mellan 9 en
andelen haröverstiger till och med"veckotittare"Andelenvecka. som

tillgång i bostaden.till TV
åren.något under 15 Dehar ökatAndelen tittare senastesenaste

på nivå 80stabiliseratsräckviddenåren den dagliga överhar straxen
procent.

två dagcirka timmargenomsnittligttittar TVDe ägnar persom
kraftigtdetinte ökatTV-konsumtionen harmediet. nämnvärt trots

långlika tid TV,Kvinnor ochprogramutbudet.ökade män ägnar
tittartidungdomarnasbarnens ochstorkonsumenter,pensionärerna är
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och bland minskar tittartiden med ökadligger lägre deän vuxnavuxnas
utbildning.

TV-publiken. Hälftendominerar konkurrensenkanalerTre avom
något publicvilket debefolkningen TV4 är änmer som serser

övriga svenskaSVTl/Kanal och SVT2/T V Deservice-kanalema l

någonpublikhar klart mindreTV3 ochreklamkanalema Femman än av
Övriga i SverigeTV-kanaler kande kanalerna. tas emottre stora som

tittarna.tillsammans 9har procent av
dominerarpublik bland äldre medan TV4SVT2/TV 2 har störst

service-publiken ökar medpubliken. Publicdenkraftigt vad gäller yngre
blandhar publikreklamkanalema däremotålder utbildning,och störst

år utbildning.tittare med lägre25 ochungdomar under

1995genomsnittlig dag procent9-79 årTittare en

Ålder UtbildningTotalt Kön
Låg45-64 65-79 Mellan15-24 25-44 HögKvinnor 9-14Män

60 3930 37 40 41 423841 4040Kanal 1
3734 52 71 52 4218 2444 3841TV 2

64 5553 68 83 6345 3960 5859TotaltSVT
8 12 1720 17 10 l12318 1215TV3

5351 51 3668 48 445550 5050TV 4
76 4 3 58 10 56 66Femman

6165 56 50 55 57 4459 56 7758Svensk
Reklam-TV
Totalt

1995.Nordicoms MediebarometerKälla:

Övriga film kanalerSportkanaler 3räckvidd dag:kanalers procent,per
barnkanalernyhetskanaler 1musikkanaler 23 procent,procent,procent,

kanalerför övrigaRäckvidden0,2TV-shop0,5 och procent.procent
uppgår till 9totalt procent.

kommenterats Lennartmedieundersökningen hariTendenserna av
universitet:vid GöteborgsmassmedieforskningiWeibull, professor

inte ökasannoliktmedier kommersvenskarnaDen tid ägnar att
nytillkommandeexisterande ochvilket innebärmycket,särskilt att

given publik.ikonkurrerarmedier stort settom en
vadtill delinformationunderhållning och avgörValet mellan stor

sieradereklamfinanpå. deTendensentittaroch ärläser, lyssnar attman
underhållning publicmedanväljertittareföredraskanalerna somav
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service-kanalerna har visst frågai den publikövertag sökerom
sig till nyhets- faktaprogram.och

TV-tittarna inte kanaltrogna iär utsträckning radio-samma som
lyssnarna. Man väljer i utsträckningstörre kanal.änprogram snarare

Den begränsade tittartiden bland ungdomarna beror delvis på deatt
i mindre utsträckning hemma kvällstid.är Deras rörliga liv präglar
också valet medier. Ungdomar lyssnar relativt påmycket deav
rörliga medierna radio och CD/grammofonskivor.

Kulturutredningen har i sin SOU 1995:85 årsTjugorapport
kulturpolitik utförligt redogjort för TV-utbudet i Sverige och publi-

påkens fördelning olika kanaler och Jag vill i dettaprogramtyper.
framhållasammanhang särskilt följande.

En analys de svenska TV-kanalernas utbud under hundra dagar iav
årbörjan 1994 visar de reklamfinansierade kanalerna TV3,attav

TV4 och Femman tävlar publiken bästa sändningstid med 65-om
långfilmer,85 andel TV-serier underhållningsprogram.ochprocent

Public service-kanalerna däremot har bara tredjedel sitt utbuden av
under bästa sändningstid koncentrerat till dessa programkategorier.

frånKonkurrensen frågainhemsk TV i förströelseprogram harom
påverkat public service-kanalernas utbud ganska lite.

ocksåMed det bör framhållas public service-kanaler i allaatt
länder bidrar till möjligheterna välja andra underhåll-änatt program
ningsprogram. mångfaldStörst i det totala TV-utbudet har det
engelska följt det Ocksåsvenska.tätt under bästa sänd-systemet av
ningstid kommer Sverige frågaandraplats i spridningom av
utbudet på olika programkategorier.

framhållasDet vidarebör enligt studie årutbudet 1991,att, en av
tittarna i valet mellan public service-kanalerna föredrog inhemska

gällde iDet synnerhet tittandet under bästa sändningstid ochprogram.
pensionärer ägnade 93 sin tittartid svenskaprocentsom av pro-

Ungdomar däremot lade 35 påsin tittartid impor-procentgram. av
terade program.

Ovanstående mig anledning till följade reflexioner.ger
Public service-TV har ocksåvärde för allmänheten detnärett stort

mångdubblastotala utbudet tillkomsten andragenom av program-
tjänster.
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TV-kanaler finnstillgång utländskafår tillOckså svenskarna stornär
inhemskaerbjuds ibarasvenskproduceradeefterfrågan somprogram

service-kanalema.i publicsärskiltkanaler,
kultur,fakta,nyheter,service-utbudetpå publicKoncentration av

itillgodosesalltmerpå förströelseefterfråganökakunna närbörm.m.
reklamkanalema.

i hemmenMedieteknologi3.5

television. Kurvornamöjlighetentill sigsnabbtfolket attSvenska setog
Satellit-lika branta.markkanalerna nästande ärspridningenför treav

med undantaglångsammaredäremotharkabelkanalema tempo,och ett
ochVideointensiv.kabelnätsutbyggnadendå text-1988-90årenför var

1980.sedantillväxtrelativt högochjämnhafthartv en
år. Varje8-10periodunderbytsBeståndet TV-apparater ut enav

hushållen TV-apparat.10-12sigår skaffar procent en nyav
medie-tillgång olikatillmedbefolkningen typerAndelen avav

GöteborgsNordicom,kartlagtsår har1995teknologi i hemmen av
universitet.

harår9-79befolkningenAndelentabell1995,Medieteknologi somav
1995 %.hemmetmedieteknologi itillgång till

Ålder UtbildnimgKönTotalthemmetHar i
tillgång till

Låg Mellam Hög65-7945-6425-4415-249-14KvinnorMän
78 7164 7476 797579747775Text-TV

5660504754595956 545555Satellit-TV
394036 3132393827373335kabelvia
1720 2122 l l212227192220parabovia
7682623476868191727975Video

26 472 1l23323740252927Persondator
1062048107576CD-ROMmed
132 86 l9ll8687modemmed

2 6O 12454233tillgångmed
till internet

4328 42841434344354038Mobiltelefon
179521210101810ll10Fax

1995.MediebarometerNordicomsKälla:
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medierovanstående tabell har relativtframgårSom nya somav
spridning i hemmen.snabbt Det-mobiltelefon vunnitochtext-TV

television via satellit.distributionstekniken fördengäller nyasamma
ocksåsamhälle medhögteknologisktikan konstateraMan att ett en

svenska samhället investe-detkonsumtionsstandardövrigt högi som
förteknik. Avgörande denihushållen jämförelsevis snabbt nyrar

hushållen inomgenombrottTV-distributionens över-digitala är att
sina analogarespektive bytertop-boxarskådlig anskaffartid utset

Så själv-torde bli fallet underdigitala mottagare.motmottagare en
fårinvesteringardessatittarna medförutsättning: Attavgörandeklart

väsentligtTV-utbud detotalttillgång till ett vara meransersom
tillgängliga.attraktivt detän nu
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4 Omvärlden

Inledning4. l

påUtredningsuppdraget inriktat digital teknik för TV-transmissionär
dåoch i första hand digitala marksändningar. områdeInom detta

gäller i hög grad truismen Vårt"Sverige del världen".äratt en av
handlingsutrymme våri TV-världen integrationoch i de globala
informationsströmmarna förutsätter viss anpassning till lösningar som
förestavas internationelladet samhället.av

Därför i detta kapitelredovisas utvecklingen för TV-systernav
våradistribution, främst digital iTV, grannländer, där-terrester

några ledandei andra europeiska länder i de tekniskautöver samt
USA ochstormakterna Japan.

i ländergenomgångenUppgifterna frånhämtade olika källorär
utredning-sarbetet.under Eftersom utvecklingen i fråga digitalom

TV-transrnissiom gårför närvarande snabbt kan vissa uppgifter vara
föråldrade redan vid publiceringen utredningen. Den allmänna bildav

framträder ländergenomgångeni torde likväl utgörasom en
hållfasttillräckligt grund för mina överväganden och förslag.

Ländergenomgång4.2

4.2. Norge1

frånEnligt antagande den norska och telestyrelsen kan DVB-post-
årstandarden jfr introduceras förstavsnitt 5.4 1999 i Norge.

avgiftsfinansierade påpublic service-kanalen sändsDen NRK, som
når hushållen påmarknät, 99 ochsitt lägger beslageget procent av

denhälften totala tittartiden i andra marksändaNorge. Denav
påkanalen 2 privat, reklamfinansierad,TV sänd televerkets-

når hushållenmarknät 93 och för tredjedelprocent av svarar en av-
TV-konsumtionen.
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TV-hushållen förkabel, har parabolhar 1540 procentprocent av
till norskakanaler sänds via satellit desatellitmottagning. SVT:s

tillåterkabelhushållen. möjliggörs norsk lagDetta att attgenom
"overspill", TV-signalervidaresänder dvs.kabelbolag tas emotsom

från i land.sändarenära gränsen annat
fråndigitalt satellit det saknas digitalabörjar sändaNRK har men

hushållen.fördekodrar

Finland4.2.2

förslagit regeringeni januari 1996statlig utredning harEn att om-
digitalisering detgående fatta principbeslut TV-skall terrestraom av

föreslås landsomfattande kommersiell TV-Vidarenätet. att nyen
beviljas koncession.kanal skall

TV-hushållen medan 2kabelanslutna endast äIdag 37är procent av
TV-publiken delar sin tid ihar parabol. Finska3 stort settprocent

å rikstäckande marksända public service-lika sidan demellan ena
å reklamfinansieradeandra denoch denkanalerna YLE 1 YLE

mobiltelefon-tidningskoncern och3kanalen MTV ägssom av en
be-koncession finns bestämmelserföretaget Nokia. MTV:sI som

ägarandel.tidningspressensgränsar
landsomfattandeaktuella utredningsförslaget innebärDet att en

itillkommer. Konsession skall sökas redankommersiell TV-kanal

regeringen slutligt beslutar digitalisering1996, dvs innan avommars
tillsammansskall bereddmarknätet. Likväl operatör attny varaen

bidra ekonomiskt till digitalisering. Mednuvarandemed operatörer
också bli möjligtdigitaliserat skall detframtida nät attterrestertett

koncessioner för regional TV.bevilja
till-utredningsförslaget skall de sökandes programplanerEnligt

koncessionsansökningar. Obe-betydelse vid behandlingmätas stor av
minst produktionen.för 30roende producenter bör procent avsvara

kommersielladenför sändningsnätet börhyra operatörenUtöver

service-avgift tillpublikbetala staten.en
tidningarnas intäkterminskarökad TV-reklamtillMed hänsyn att

ingå Förslageti TV-verksamhet.bör tidningsföretag kunna ägaresom
massmedier kommerockså antagandet olikamotiveras attattomav

multimediamiljö.digitaliseradi framtidasmälta ensamman
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strateginpå mediapolitiskadenhelhet byggeri dessFörslaget att
verksamhet förkommersiellservice-verksamhet ochpublicbalansera

TV-området.monopol inomsåväl privatastatligamotverkaatt som
tillräckligt inhemskförgarantierdet skapasbörDessutom storen

TV-verksamheten.ägarandel i

Danmark4.2.3

fyramed ådigitalt marknätlagt förslagharRegeringen treettom
skallKanalernaRadio DR.två för Danmarksavseddakanaler varav

simulcasting.digitaltochsända analogtparallelltförutnyttjas att
år 1996.folketinget underiskall diskuterasFörslaget

TV-hushåll Inklusive direkt-kabel.harDanmarks60 procent av
hushåll satellit-uppgår andelenparabolmedmottagning emottarsom

flest ikabel-TV-bolag,6.500Danmark har70kanaler till procent.

Europa.
service. huvud-public DenTV-kanalermarksändaTvå ärtreav

till sig 30DR-kanalen drarlicensfinansieradesakligen procent av
2reklamfinansierade kanalen TVhuvudsakligendenmedantittartiden

Båda samtligakanalerna täckertittartiden.samlar 45 procent av
marksändatredjetittartiden denhushåll. ägnasDrygt procenttre av

Köpenhamnsområdet.reklamkanal iregionalprivatägdkanalen, en
förvia satellitdigitalti april sänds DR:sMed mat-start program

direktmottagning iockså försändaremarkbundnaning menav
hemmen.

på tiobeslag3satellitkanalerna lägger TV näraochkabel-Av
danskspråkig versiontittartiden. Kanalen ärprocent avenav

satellitutbud.skandinaviskaKinneviks

Storbritannien4.2.4

frågan digitala riks-ihunnit längstlandStorbritannien detär omsom
påregeringsproposition med siktemarksändningar. Entäckande att

år behandlas ipåbörjas 1997underskallTV-sändningardigitala
innehåller huvudsakiår 1996. Förslageti börjanparlamentet av

följande.
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Det finnas för sändningar i digitala till-antas utrymme nätsex
med dagens analoga TV-sändningar. Varje digitalt be-nätsammans

döms ha .kapacitet för programtjänster hög teknisk kvalitet.tre av
Från varje sändare i utsänds multiplex signalnät kom-ett en som
binerar ä fyra digitala PåTV-programsignaler. det brittiskatre
marknätet kommer därmed 18-24 nationella digitala TV-kanaler att
kunna sändas parallellt med nuvarande analoga sändningar.

Efter myndighetsprövning skall multiplexoperatörer tillståndges
kombinationersända digitala TV-tjänster. Varje skallatt operatörav

kunna förfoga högst deöver näten.tre av sex
Tillståndet förutsätter har avtal med programföretagoperatörenatt

distribution TV-program och kan investera i snabb utbyggnadom av
distributionssystemet. kan innefattandeDet subventioneringav senare
mottagarutmstningar. Med hänsyn till dessa investeringar betalarav

tillståndsperioden.ingen koncessionsavgift förstaunderoperatören

service-företaget föreslåsPublic BBC tilldelas multiplex fören
OcksåBBCl och BBC2. programföretagen ITV, Channel och4

Channel prioriteras i5 skall de digitala Villkoret för dettanäten. är
dessa företag parallellt med digitala sändningar fortsätter sändaatt att

hushållenanalogt multicasting. hälftenNär kan marksändta emotav
frågandigital aktualiserasTV upphöra med analogaattom

årfem tillståndsperiodenssändningar, dock efter första början.senast
programbolag vill viaNya sända marksänd digital skallTVsom

dels träffa avtal med multiplexoperatör, dels söka rundradio-
koncession.

Multiplexoperatörer och programbolag skall kunna använda be-

gränsad del sändningskapaciteten för förmedling andra digitalaav av
Övrigatjänster sådana måsteTV. tjänster sökaän operatörer av

tillstånd enligt telelagen.
Statliga subventioner för underlätta introduktionen digitalatt av

marksänd inteTV aktuella.är

påDen brittiska regeringens satsning snabb etablering digitalaav
tjänster sammanhänger främst med mediepolitiska ochterrestra

näringspolitiska motiv.

mediepolitiska motivetDet förebygga marknätets publicär att att
service-TV skall hamna i konkurrensläge TV-bolagsämre gentemot

sänder via satellit och kabel också påoch satsarsom som
digitalisering.
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stimulera den inhemsk TV-motivetnäringspolitiska ärDet att
År tillverkningi TV-sysselsattes 21.0001994industri. personer av

halva produktionenliknande.videobandspelare och Drygtapparater,
Produktionmiljarder kronor.cirka 6,7värdeexporterades till ett av

anställda ochbransch med 40.000störreTV-program är ännuenav
StorbritannienEfter USAmiljarder kronor.40 äromsättningen

TV-program.världens exportörstörsta av

Tyskland4 .2.5

två specifika förutsätt-starktpräglasTysklandiUtvecklingen av
sändningar.på för digitalafrekvenserbristengällerningar. Den ena

förhuvudansvaret TV-och juridiskapolitiskadetandraDen avser
delstatsmyndighetema.16decentraliserat till desändningar som

40hushållen kabelnät och är65 procentprocent passeras avav
Telekomdominerande kabeloperatörenDentillanslutna näten. som

för markbundnaantennutrustningarteleverket avlägsnartyskaägs av
där-Hushåll kabel harinstalleras.kablarsignaler när passeras avsom

analoga TV-markbundnamöjlighet direktmottagningtillmed inte av
direktmottagningförhushållCirka harfemtesignaler. antenn avvrar

satellit-TV.
imottagningendigitaltbörjat sändakabelbolagen hartyskaDe men

samarbetesignalen.konvertering Dethushållen sker efteranalogt av
satellit ii kabel ochmellan privata aktörerTelekom ochinlettssom

elektroniskochåtkomstkontrolldekodrar,fråga digitala pro-om
ökningsnabbjämförelsevisiresulteradockgramguide torde av

digitala signaler.möjlighethushåll med emotatt ta
kabel-TVutbredningenmedkombineradutvecklingDenna av

fördelaravseendeti detharKabel-TVtjänster.för interaktivaverkar
Pågående försöksverk-TV.markbundenochmed satellit-jämfört

tillgång videotek,tillmedvideo-on-demandgäller inte barasamhet
kulturvetenskap ochfilmer inomochdokumentärer utanpolitiska

skedeitelespel ochundervisning,homeshopping,också senare --
Daimler Benz.vidför anställdadistansarbete

multi-digitalochtjänsterinteraktivautvecklingförIntresset av
förmarknadtyskaockså denmedsammanhängermediateknik stora

mark-europeiskadenhälftenkonsumentelektronik överutgör avsom

47



SOU 1996:25

jämförasnaden. Det kan med den nordiska andelen denna marknadav
uppgår till procent.som sex

finns för ingaDet närvarande tendenser till Tyskland intaratt en
tätposition vad gäller utveckling och införande digital TV.av

4.2.6 Frankrike

Utvecklingen digital TV i Frankrike hämmas bristterresterav av
frekvenser. någraSju marksända rikskanaler och lokala kanaler för-

brukar det normalt tillgängligt för analog TV.ärutrymme som
såMed avsikt använda kallade tabu-kanaler franskahar den TV-att

myndigheten CSA likväl tagit initiativ till försök med regionalt
begränsade, kommersiellt finansierade digitala MåletTV-sändningar.

kunna erbjuda fyra marknät femmed i vardera ochär att program en
Ocksåtäckning drygt halva landet. utländska väl-nätoperatörerav

komnas delta i försöket vid sidan TDF.att av
digitala tjänster planeras i marknätet: Kabel-Fyra och satellit-

lokal kanal, video demand-tjänst och medprogram, en onen program
interaktivitet via telefon.

föreståendeAndra förändringar i den franska TV-miljön: Kabel-
fårTV-bolagen erbjuda telefonitjänster i kablarna vilket kan ökanu

låga åtta kabelhushåll.den andelen Vidare diskuteras möj-procent
ligheten häva förbudet försäljning frekvenser såatt mot attav

förkan betalt programbolag sändningsutrymme.nätoperatörer ta av
Frankrike, Tyskland och Italien blir först i Europa med försäljning

till allmänheten digitala dekodrar för satellitsändning. Betal-TV-av
kanalen Canal Plus lanserar digitala satellitkanaler och marknadsför

årdigitala dekodrar börjanmed 1996.

Övriga4 .2.7 Europa

Från någraytterligare länder i lämnas följandeEuropa lägesrapporter
på skiftandetyder starkt intresset och förutsättningar för digitalsom

TV.terrester
Belgien de ansvariga myndigheternaI digitaliseringensattanser

frågafördelar såi frekvensanvändning och sändningskvalitet ärom
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introducera denåtgärder vidtas förbörbetydande alla attatt nya
tekniken.

påutveckla digital antingeninriktad TVItalienI är attmerman
för mark-DVB-standardenpå Introduktionenkabel.satellit eller av

starktpå UHF-bandetproblem eftersom ärsändningar stöter
med mark-lokala försökTV-företag. Endastlokalaexploaterat av

pågår.sändningar
fast övertygelsedeklarerardäremoti SpanienMyndigheterna en

konkreta ochhardigital i marknätet. Manmed TVfördelarnaom
implementationsplaner.avancerade

från flertaletSpanien intressenterår samlade1996börjanI av
plattform Memo-diskussionföriländer Europa gemensamom en

införande digitalunderlättaskallUnderstandingofrandum avsom
denna platt-nivå. baserapå Avsikteneuropeisk ärTV attterrester

avsnittsingelfrekvensmöjlighet seinklusivepå DVB-standardform

5.4.
åretochår 1997 i MadridgenomförstestsändningarnaförstaDe

Regelverket gällan-i digital TV.kommersiella tjänsterdärpå lanseras
iförutsättningarändradetillmed hänsynrundradiode överses

på tekniken.spåren den nya
TV-hushållen. nationellaDetkabel i 80gällerSchweizI procent av

satellitsändningar.för digitalaSBS planerarservice-företagetpublic
väsentligafleramobilitet medportabilitet,överföring,Effektiv

marknader.kunnaskalldigital TV erövraförkrävsfördelar att
saknas.digital TVintroduktiongällandeTidsangivelser av

USA4.2.8

ochpräglasi USAmarkbunden TVdigitalutbyggnadFrågan avom
statliga/denHDTV,högupplösnings-TVförpåverkas intressetav

situationermonopolliknandemotverkaförmediepolitikenfederala att
service-bolagpublicochnationellt TV-nätavsaknaden avsamt av

sedanfått aktualitethögharTVDigitalbetydelse. terresterstörre
påskynda utveck-viljanyligenClintonpresident attannonserat en

i hemmen.digitalasubventioneringkraftigmed mottagarelingen av
TV-stationer1.600 lokalasändningarförbasen ärstrukturellaDen

från bolag net-medlokalablandar storaprogramprogramsom
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fårworks. I utbyte storbolagen brett publik-mot ettprogram
underlag för sin reklam.

Kabelnäten 96 hushållen anslutningen tillprocentpasserar av men
påkabel-TV har 60 hushållen.över Detstagnerat strax procent av

tillgången påförklaras främst relativt för konsumenternaett stort,av
kostnadsfritt programutbud.

för digitaliseringIntresset har främst knutits till HDTV med
bildformat 16:9 och detaljskärpa biograffilmens. Fler-motsvararsom
talet TV-program redan anpassade till varförHDTV, TV-bolagenär

omgående kan fylla programtiden tekniska förutsättningarnär

föreligger.
påförutsättningar sändarsidanDessa sändningsutrymme 6är stort

MHz och mottagarsidan flata bildskärmar i storfonnat. Genom att
byta 220 miljoner analoga i 100 miljoner amerikanskaut mottagare
hushåll återgehoppas kunna nationens konsumentelektroniskaman

påindustri ledande roll årsvärldsmarknaden. 1998 olympiskaen
vinterspel skulle kunna startpunkten för detta kommersiellavara

åruppsving liksom i fotboll 1958 stimulerade hushållVM svenska att
skaffa förstasina TV-mottagare.

årUnder har emellertid förHDTV motiv digitaliseringsenare som
ifrågasätts framhålleralltmer. Oberoende auktoriteter sändnings-att

krävs för i ställetHDTV bör utnyttjas för sändautrymmet attsom
flera och andra digitala tjänsterTV-program värde förstörreav
konsumenterna.

Vad gäller mediepolitiken har den varit del dennärmast en av
amerikanska näringspolitiken med traditionella restriktioner mot
horisontella och vertikala fusioner leder till dominans och isom
förlängningen till funktionella monopol. i vid mening kulturellaDe
mål gäller för mediepolitiken i inte minst i SverigeEuropasom - -
spelar underordnad roll i amerikansk mediepolitik.en

påskyndadecember 1995 offentliggjorde Vita förslagetI Huset att
digital Utförsäljninggenombrottet för markbunden TV. analogaav

TV-frekvenser till högstbjudande skall inbringa 100 miljarder kronor

för subventionering digitala Medanvändas beräknadatt mottagare.av
år årsändningar fårsändningsstart 1997 och slopade analoga 2005

hushållen åtta år på sig anskaffa den subventionerade utrustningen.att
federala myndigheten FCC utarbetar förslag hurDen nu om

genomföras.digitaliseringen marknätet skall Beslut tekniskomav
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beräknas föreligga undergenomförandeplanstandard och sommaren
1996.

Japan4.2.9

ifrågan digital markbunden TV Japani USA harLiksom merom
form Hi-Vision japanskpå teknisk kvalitet ifokuserats mot-av

tjänster.och andraökat utbudHDTVsvarighet till än programav
multimediaåldern" har"rundradiosystem iutredningstatligEn om

åtgärder fördigitaliseringförsåväl förutsättningarnastuderat attsom
områden där iföljandeGruppenHi-Vision.utveckla statenanger

introduktion digital TV.utveckling ochbidra tillnågon form kan av

standardisering. saknas pris-utveckling och DettekniskStöd till-
konvertering digitalatop-boxar förochbilliga setmottagare av

brådskar standardisering.det medsignaler. Dessutom

Tekniska försök börpå frekvenser.tillgången och fördelaSäkra-
behandlas lika medaktörer börNuvarande ochgenomföras. nya

sändningsnät.utnyttjapå villkor förochavseende attutrymme
för tillvaratasimulcastingparallellsändningUtredning attom-

med simulcastingFörsöksverksamhetintressen.konsumenternas
genomföras.bör

Översyn leder tillDigitaliseringlagstiftning. samman-somav-
flexibelmultimedia krävertillsmältning massmedier merenav

medier.flera Itillämpning restriktionernuvarande ägaattmotav
begreppsmässigt skiljabör lagenTVfråga digital terresterom

skapasböroch Detnätoperatörer.programföretag gynnsamma
område.dettanyföretagande inomförförutsättningarlegala

lagstiftningenupphovsrättsligaden över.Slutligen bör ses

med digitalaförsöksverksamhetstöd kan gällaDirekt statligt
medinvesteringar i digital TVbidra tillkantjänster. Dessutom staten

industrikon-finnsskattelättnader.och Detinsatserfinansiella ett
inklu-marksänd TVför digitalframsyftemedsortium systematt ta

ingår allakonsortietsingelfrekvensmöjlighet. Iochmobilitetderande
Matsushita ochexempel Sony,tillindustriföretag,japanskastörre

NEC.
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digitala TV-tekniken5 Den

Inledningl

pådatalagring bygger digitalelektronisk databehandling ochAll

länge i skala inomteknik. Digital teknik har sedan använts stor
telekommunikationsområdet filmeroch för produktion och TV-av

ljudsystemNICAM-stereo, kompaktskivorDigitala m.m.program.
årkonsumentmarknaden redan tio gamla. Digitalaför är änmer

några år frånförekommer sedan tillbaka satellitljudradiosändningar
börjadedigital ljudradio enligtmedan marksänd DAB-systemet att

Storbritannien. Digital1995 i bl.a. Sverige ochintroduceras under
ochår återgivningockså försedan flera lagringteknik används av

CD-ROM.stillbilderochtext
minnes-relativt ochdäremotVad är ärnytt att processorersom

kapacitet kan fram-databehandling med mycketkretsar för stor nu
lågaså utrustningen kan installeras ikostnaderställas till apparateratt

tekniska förut-konsumentmarknaden. Därmed skapasföravsedda

mycket informationsmängderför behandla desättningar storaatt som
inom informa-ingår TV-bild. företag har kompetensDei somen

på så påtionsbehandlingsområdet komma in marknad,kan sätt en ny
televisionen.

tiden fördet blivit allmäntmedoch ärI accepterat attatt nu mogen
TV-distribution, de tidigareteknik för hardigitalanvändaatt

förloratförbättrad analog teknikförsöken utvecklaeuropeiska att
utveckla deursprungliga intentionenaktualitet.mycket sin Den attav

inte varit dethögupplösnings-TV har dockfördigitala systemen
på framtagningen flatamålet, grundfrämstprimära storaatt avav

uppmärksamheten riktatstiden. Istället hardragitbildskärmar ut
mångdubbeltsändamed digital teknikmöjligheterna störreettattmot

viaibland till portablatidigare ochprogramutbud än mottagare
betalt publiken.på effektiva metodermarksändare taattsamt avnya

TV-teknik har i förstapå digitalutvecklingenhittills drivitDe avsom
distributionsföretagdata- ochaktörervarit kommersiellahand som

också vaknatprogramrättigheter. harDetinnehavare ettsamt av
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nationellt intresse i flera länder med inriktningen i tidigt skedeatt ett
aktiv del i utvecklingen och tillämpandet den tekniken,ta en av nya

bl.a. bakgrund de möjligheter till infrastrukturella lösningarmot av
och industriella satsningar den erbjuder.som

5.2 Den digitala TV-teknikens egenskaper

viktigasteDe egenskaperna hos digital TV-distributionsteknik är

överföringskapacitet,Stor dvs flera programtjänster eller mer-
information inom givet frekvensutrymmeett
Möjlighet till lokaloberoende mottagning marksändningar,av-
inkl. portabel mottagning inom- och utomhus med enkla eller

inbyggda antenner
Ökad störtålighet brus och interferenser från andragentemot-
radiosignaler och ekonegna
Flexibilitet påmed avseende varierat utbud TV-ett av-

och tjänster, sådanainkl. med högtyperprogram nya av en
grad interaktivitetav
Krypterbarhet för olika former betal-TV eller upphovs-av av-
rättsskäl

energi- och distributionskostnaderLägre-

Överföringskapacitet

viktigasteDen orsaken till digitaltekniken medger större över-att
föringskapacitet den analoga tekniken den lämpar sig väl förän är att
bildkomprimering, dvs. teknik hela TV-bildens infor-gör atten som
mationsinnehåll inte behöver sändas ut.

analog television de olikaI egenskaperna ljushet, färg,motsvaras
förhållandeljud elektriska signaler varierar kontinuerligt iav som

till bild- ljudinformation överföras.den eller skall digitalaDetsom
påbygger i stället mängdgörsystemet att stor separataman en

vågrörelseavläsningar samplingar den elektriska som represen-
bildinformationen därefteroch översänder dessa avläsningar.terar
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information läggas till nyttoinformationenDessutom kan förextra att
uppstått överföringeneventuella fel under ska kunna korrigerassom

på mottagarsidan.
Vid i ledningar eller med hjälp radio kan olikatransport av

imeddelanden sändas digitaliserad form följd talvärden ensom en av
På mottagningsstället kan bitströmmen"bitström". tolkas med hjälp

styrsignaler sänds tillsammans med de signalerutav som som
innehåller informationen.den utsända

innehåller informationsmängd.TV-bild mycketEn Förstor atten
bildinnehålletsynliga i digitaliserad TV-signalöverföra det en av

165"studiokvalitet" behöver och behandla 888 000transporteraman
avrundat 166observationer sekund, eller Mb/s megabitsper per

miljoner databitar sekund. ställersekund, Detta mycket högaper
påkrav överföringskapacitet och teknik för informationsbehandling.

emellertiddigitalteknikens hjälp kan reducera denMed man
överföras. Med hjälp avanceradinformationsmängd behöver avsom

bildkodningsteknik hänsyn till hur det mänskliga synsinnettarsom
rörliga bilder kan den överförda informationsmängdenuppfattar

återgivningenuppfattar försämras.publikenminskas att attutan
bildkodningsmetodik med i dagden räknar detMed ärmansom

åstadkommamöjligt TV-bild standardkvalitet motsvarandeatt en av
vårt vid överförings-kvaliteten i nuvarande sändningssystem PAL en

påhastighet 6 Mb/s. Mycket pekar komprimeringsteknikenattcaav
såinom inte alltför avlägsen framtid kommer vidareutvecklasatten

komma till lägre överföringshastigheter medkanatt nerman
bibehållen bildkvalitet. Om lägre bildkvalitet kanaccepterarman

dag erfordras överförings-överföringshastigheten lägre. Ivara en
hastighet på för "hemvideokvalitet".1,5 Mb/s

Störtålighet

måsteuppfattas störningsfrittradiosignal skall kunnaFör nytto-att en
förhållande signaleri till oönskadeha viss styrkasignalen somen

huvudsakligen olika kom-interferens. orsakasbrus och Brus av
radiosig-Interferens orsakas andrai t.ex.mottagaren.ponenter av

från den signalen.naler eller ekon egnaav
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iTV-signal gäller nyttosignalenanalogFör äratt om svagen
förhållande det sig "snö" i bildrutan.till störningarna Detyttrar som

uppfatta analog sändning signalenemellertid möjligt ävenär att omen
dålig, bilden försämras successivt.dvs.mycketär

från interferenserskilja brus ochdigital sändning lättareEn är att
mycket i för-nyttosignalen kananalog, dvs.än svagarevaraen

förhållandet ochmellan nyttosignalenhållande störningarna. Omtill
tillåter blirförsämras under denstörningarna gräns systemetsom

för dvs. bildenomöjlig tolkaemellertid signalen mottagaren,att
förhållande måste in vidplötsligt.försvinner Detta vägasär ett som

sändningsnät.planeringen digitalaav

Flexibilitet

avsedda för marksänd TVradiofrekvensspektrumdelar ärDe somav
med viss bandbredd. I"frekvenskanaler",intervaller,indelat iär en

i UHF-VHF-bandet och 8 MHzikanalbredden 7 MHzSverige är
förtillräckligvalts eftersom denbandbredd har ärbandet. Denna att

PAL-standard.iöverföra TV-programett
så överför ellerutformas dekanDigitala störreettattsystem

modulations-informationsinnehåll komplexasekund. Mermindre per
sändareffekthögreöverföringskapacitet krävermetoder hög menger

störkänsliga.och är mer
många oberoendeinnehålla varandrakandigital signalEn av

Proceduren kallasmottagningen.särskiljas vidkanmeddelanden som
antal olikaeller mindreoch innebärmultiplexering störreatt t.ex. ett

bearbetningför vidaredigital signalblandas ikanTV-program en
tvåstegsprocess idärMultiplexering kaneller transport. som enses

tjänst kom-ellerföroch dataljud, bildförsta ettsteget enprogram
sådana läggasprogrampaketflerakanbineras. I nästa steg samman

enda bitström förtillnödvändiga datamed andraoch kompletteras en
också till,läggasserviceinformation SI kanS.k.vidare transport.

elek-undertextning ochinnehålla text-TV,funktionervilken kan som
navigeratittarnaför hjälpaprogramguider EPGtroniska attatt

utbudet.bland
i dag kan detaktuellamodulationsmetoderdigitala ärMed de som
hastighet"nyttoinformation" medöverföramöjligt att avenvara
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med bredden 8 MHz. DettafrekvenskanaliMb/s18-25vanligen en
överföra exempelvis 3-4sådan kanal kaniinnebär att enman

itill 16eller ända6 Mb/sstandardkvalitet äi programuppprogram
Mb/s.å 1,5"hemvide0kvalitet"

uppnås ikapacitet skallmöjligahögstaförutsättning förEn att
monterademed fastmarksändningar är tas emotatt programmen

dvs.skall "oöm",signalenvillOmutomhusantenner. attatt varaman
med enklareskall kunnasändningarna antenner, t.o.m.även tas emot

frekvenskanal. För-överföringskapacitetenminskarinomhus, per
på 8överföraskanmånga TV-programhurhållandet mellan ensom

i figur 5.1.illustrerasoömhetsignalensfrekvenskanal ochMHz

och oömhetkapacitetFörhållande mellan5.1Fig.

Antal program

i16st

signalMer oöm
4 "st

III 9|I|
Normalkvamel HDTVHemvideokvalilcl
6 Mbit/S 24 Mbit/s

kvalitet.Bildens1.5 MbIlS/S4
Överfdringshastighet, netto
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åtkomstkontrollKrypterbarhet och

För skall kunna innehålletuppfatta i digital måstesändningatt man en
tillgångha till avkodare kan tolka styrsignalerna. Iman en som
till vad gäller för analog TV det mycket lättärmotsats attsom

kryptera digital TV-signal säkert någon helstsättett utanen som
kvalitetsförlust. alltså förDet lätt den sändandeär kontrolleraatt att
endast den fåauktoriserad kan delär åt-programmetsom av
komstkontroll. Digitaltekniken därför lämplig för olika betal-TV-är

också dåi de fall upphovsrättsskält.ex.arrangemang, men man av
vill begränsa tillgängligheten.

Arbetet med fram åtkomstkontrollstandard föratt ta en gemensam
har resulterat i paketlösning, vilken innehåller metoden en gemensam

räddningför scrambling och åtkomstkontroll,gränssnitt för dvs.ett
PCMClAl-kortanslutning för s.k. med hjälp specifiken vars en

räddade återställasprogramtjänster kan och åtkom-görasgrupp av
liga. Under förutsättning mottagartillsatserna medatt utrustas en
sådan sådana åtkomstkontrollkortplats, kan olika kort för användas.

dåTittaren kan använda mottagartillsats för att ta emotsamma
från olika tjänsteleverantörer endast skiftaattprogram genom

PåPCMCIA-kort. marknaden kommer det ocksåsannolikt finnasatt
sådana sådantmottagartillsatser åtkomst-saknar förgränssnittettsom
kontroll, vilka endast föravsedda mottagning specifikär av en

programutbud.operatörs
EG har antagit direktivet 95/47/EG tillämpning standarderom av

för sändning televisionssignaler. Syftet direktivetmed är attav
underlätta införandet såsomavancerade TV-tjänster, bredbilds-TV,av
högupplösnings-TV innehålleroch digital DirektivetTV. vissa be-
stämmelser hur och avkodningsutrustningTV-mottagare skallom

utförda. Bl.a. den apparattillverkaresägs rättatt attvara som ger en
åtkomstkontrollinstallera för inte skall kunna hindraett system att

produkten förses med standardiserat gränssnitt eller särskildett
tillgångssystem.utrustning för En TV-mottagare med in-annatett

åtminstonebyggd digital avkodare skall kunna medutrustas en
tillåterStandardiserad kontakt anslutning utrustning för till-som av

gångskontroll.

PCMCIA Personal Computer Card International Association enligtMemory-PC Card Standard och enligt CENELEC-standard prEN 5022121995.
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Användningsområden för digital5.3 TV-

distribution

Med digital distributionsteknik möjliggörs t.ex.:
olika i sändningFlera TV-program samma0

Portabel och lokaloberoende mottagning-
kvalitetsnivåerFlera- av samma program

ocksåDigitaltekniken underlättakan-
Interaktiva TV-tjänster, t.ex.:

Beställ-TV-
Utbildningsprogram-
Spelprogram-
Informationssökning-

former TV,Nya t.ex.:° av
Högupplösnings-TV HDTV-
Alternativ tidsläggning-
Tidsförskjuten utsändning-

bildvinklarAlternativa—
innehållAlternativt-

sändningsmöjligheter kraf-digital teknik kan antalet ökasGenom
frånoberoende sändningarna sker satellit, itigt. gällerDet omav

möjligheter till tjänsteri marknätet. Därmedkabel eller öppnas nya
nuvarande teknik. Vidarepraktiskt tillgängliga medinte ärsom

förhållandeöverföringskapaciteten i till andrakostnaden förminskar

kostnader.

mottagningPortabel lokaloberoendeoch

åstadkommadigitala kommer kunnaMed markbundna TV-nät attman
enkla, ibland inbyggda,mottagningssituation medbra även t.o.m.en

hushållens bostäder.utanför de enskilda Eni ellermottagarantenner
åstadkommas gäller mycketdettäckning bedöms kunnagod när en

marknadsområdena.nationellade lokala, regionala ellerdelstor av
mottagning lokaloberoenderelativt fritroligtDet är att en

pådels möjlig-betydelse. berorkommer bli allt Dettastörreatt av
påsmå dels den troligen ökandeoch lätta terminaler,heten göraatt

hushåll pådels tjänsterochTV-terminalerandelen att nyaper
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nyttjande utanförintroduceras bygger vardags-kommer att som

rummen.

sändningiolikaFlera TV-program samma

digitaltekniken för närvarande verkar tilldrahosegenskapDen som
sända flera olikamöjlighetenintressetsig det ärstörsta utatt

så möjligt sända fyraökar detOm kapaciteten är att t.ex.attprogram.
på istandardkvalitet det dagdagensiTV-program utrymme som

utsändningdet underlättaskulleförbehövs t.ex.ett avprogram,
få, såsomförhållandevis specialinriktadeefterfrågas avprogram som

Ävenfrån hemländer.invandrarnasellerbetal-TV-program program
publiken skullefrån svenskasatellit till deni dag sändssomprogram

målgrupp digitalafördes fram inå sin dedelkunna större omaven
marksändningar.

Högupplösnings-TV

sändnings-utvecklingen digitalaframursprungligen drevDet avsom
högupplösnings-TVsändaville kunnaför TV attsystem manvar

jämförelse med deniHDTV-bild,marknät. EniHDTV som
avlångt bildformat, dubbeltharvi hittills kännerstandard-TV ett mer

bild-detaljskärpa i varjeochmånga bildlinjerså horisontella större

informationsmängdgånger såinnehåller femlinje, stor ensomca
iinteSå information kundeTV-bild. mycketkonventionell rymmas

Sänd-kanalbredd högst 8 MHz.frekvenskanaler, ärmarknätets vars
Satellittranspondrarnassatellit.hänvisas tillmåste därförningarna

används i marknätdenmycketnämligenkanalbredd änstörreär som
Communi-FederalregleringsmyndighetenamerikanskadenNär

ameri-tillförslaginfordraFCC beslötCommissioncations att en
bestämdehögupplösnings-TVföröverföringsstandardkansk man

anpassademarkbaserade ochskullesändningarnaemellertid att vara
marksändningar.förfrekvensplanenfinns ikanalbreddtill den som
utvecklingenförstimulanskraftiginneburitbeslut harDetta aven

sådana kan in-inkl.sändningssystem,frekvenssnåla digitala som
HDTV.rymma
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Fokuseringen högupplösnings-TV har dock inte varit påtag-lika
år,lig under den i utvecklingsarbetets initialskede. Ensenare som var

viktig till detta HDTV-bild förorsak komma till sinär rättatt atten
återges i format.behöver Med dagens bildskärmsteknik blirstort en

för storformat skrymmandeTV-mottagare och mycket dyrbar.tung,
pålösning dettaEn problem skulle kunna använda flataattvara

katodstrålerör. Sådanabildskärmar inte bygger tekniken medsom
först svårtskärmar lämna prototypstadiet. iDetär väg äratt attnu

flata skärmar för vanligdag säkert bedöma ochTV HDTVnär
kunna introduceras konsumentmarknaden.kommer Under detatt

året har dock del framsteg i den riktningen gjorts ochsenaste en
påförevisats internationellahar utställningar. I Japanprototyper

målsättningenflera projektbedrivs med kunna leverera flataatt
i tid till vinter-OS därbildskärmar under 1998.som arrangeras

såeuropeiska utvecklingen digitalInom den TV har längeännuav
någon systemvariant för definierats, systemspecifika-inte HDTV men

sådan.kan lätt kompletteras medtionerna en

former TVNya av

överföringskapaciteten för olikakan användasDen ävenstora nya
naturligtvistillämpningar. Vilka dessa kan bli kan inte med säkerhet

ligger i teknik upphov tilli dag. sakensDetsägas natur att ny ger nya
affärsmässiga möjligheter och dessa inte kankonstnärliga och att

Några användningsområdenpå har föreslagitsförhand. somanges
emellertid i det följande.skall nämnas

tidsläggningAlternativ

i olika ordning för tillgodoseInslagen i sändsTV-program attett
normalt sänds kvällenmed olikatittare Program sentsomvanor.

på sändningstid" vicesändas "bästa ochskulle kunnat.ex. versa.

utsändningTidsförskjuten

gångerspelfilm, sänds flera medochEtt utt.ex.samma program, en
På så behöver tittaren aldrig längetidsförskjutning.liten väntasätten
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På instantaneousengelska kallas detta "nearpå skall börja.filmenatt
demand".video on

bildvinklarAlternativa

användsfrån eller konsertsänderNär ettsportevenemangett enman
från vinklar.skeendet olika Iavbildarantal kamerorstort som

bild skallvilkenbildproducentenbestämmerkontrollrummet som
tillgång överförings-tillhar godpubliken. Omtillsändas ut man

påsamtidigt.bilder sändas Denflerakapacitet kan ut som ser en
översiktdå villvälja hanfotbollsmatch kan t.ex. avse enom

bollen.spelare harnärbild denellerspelplanen somaven

handlingAlternativ

Även parallellai fleranaturligtvis sändaskanandra utprogram
ochexemplet kanskeenklasteversioner. Det är att ett samma program

sådanaoch medpublik betalartillreklaminslagsänds utan somen
ocksågratis.erhåller Detpublik ärtillinslag programmensomen

versionerspråkversioner eller iolikaisändamöjligt utatt program
olikautformatsdär "känsliga" sätt.scener

TV-tjänsterInteraktiva

interaktiva TV-tjänster. Detockså underlättaDigitaltekniken kan som
påverkapå något detåskådaren kandärtjänster sättär somavses

programkällan viaåskådaren medförbindelseNormalt harsänds.
digitalt kabelnätockså försemöjligtemellertidtelenätet. Det är ettatt

pånågra exempelNedanreturinformation.förmed kanal angesen
tjänster.interaktiva

Beställ-TV

skallspelfilm,visstbeordrarAbonnenten t.ex.att ett program, en
såtillantingenkanfrån central. Dettasändas till honom atten

frånspelasochhos abonnentenlagringsminnetillfilmen sänds ett upp
medan hanmed centralenstår förbindelseieller abonnentendetta, att

på filmen.ser
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Utbildningsprogram

Utbildnings- och instmktionsprogram kan utformas på sådantt.ex.
frågorställer åskådaren/elevensätt besvararatt programmet medsom

hjälp fjärrkontrollen eller telefonens knappsats. Svaret kommerav
direkt i TV-rutan och måsteeleven för gåkunna vidare.rätt attsvara

ocksåEleven kan be ledtrådar för komma framprogrammet attom
till det rätta svaret.

Spelprogram

Spelprogram kan byggas ungefär utbildnings-sättupp samma som
spelandeDen kan sina drag med hjälpgöra fjärr-programmen. av

kontrollen och resultatet direkt i TV-rutan.se

Informationssökning

TV-tittaren kan koppla sig till olika databaser och söka sig framupp
till information olika slag. Om informationen gäller ställ-t.ex.av

påningen innehavarens bankkonton kan tjänsten kombineras med

transaktionsmöjligheter. Den enskilde kan flytta tillgodo-t.ex.
havanden mellan olika konton.

Flera de interaktiva tjänster har räknats här kan byggasav som upp
kring det vanliga telenätet alltsåoch inte beroende tillgångärupp av

till överföringsnät för TV.ett
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digital TVStandardisering5.4 av

komprimering bildstandard förinternationellBeslut avom° I
1994under lmultiplexering fattadesförljudoch samt

MPEG 2.ISO/IEC
satellitsändningsteknik förstandard föreuropeiskBeslut om°

ETSIoch1994. DVBunderfattadeskabeloch
marksänd digital-TVförstandardförslageuropeisktBeslut om°

standard kanformellBeslutDVB.1995underfattades om
ETSI.1996 inomunderfattas

standard förtillförslagfram1995underladesUSAI ett°
förväntasstandardamerikanskEnoch HDTV.marksänd TV

1996.underbli antagen

elektroniskatillgång tillförutsätterteknikendigitalaDen nya
Förenskildaoch i desändarledetbåde i attmottagarna.komponenter

nivå produkternagörhamnakunnaskallpriserna somen
serier.itillverkningkrävskonsumentervanliga storaförtillgängliga

Storaför detta.förutsättningsiniStandardisering är resursertur en
europeiskaellervärldsomspännandeuppnåpådärför attsatsas

tekniken.i dendelarnaviktigasteför destandarder nya
vilketDVB,BroadcastingDigital VideoprojekteteuropeiskaDet

förtransmissionssystemendigitaladeutvecklingenförsvarat av
inomaktörerbredden1993. Helaseptemberibildadesdigital TV, av

programbolag, nätoperatörer,representerade:finnsTV-världen
bildandet harSedanmyndigheter.regulativatillverkare samt

till i dag83från ursprungligenvuxitkontinuerligtorganisationen ca

medlemmar.180
ställsanvändarkravvilkadefinieratsharDVB-projektetInom som

påkravtillhandahålla, speciellakunnavillpå de tjänster man
vadviktigasynvinkelkommersiell är samtmottagarna ursom

Påintroduceras.skall kunnatjänsterfår ochkosta närmottagarna
frekvens-också kravställtsharmarksänd TV attförsystemet

singel-medgeskallgod,skallekonomin systemetattgenomvara
medmottagningportabelmedgevidareskallfrekvensanvändning. Det
frånstörningarrobusthetuppvisa gentemotochenkla storantenner

analog TV.bl.a.
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dessaBaserat årenanvändarkrav har, under 1994 och 1995, s.k.
systemspecifikationer för digitala TV-sändningar via kabel, satellit
och markbundna sändare utvecklats och överenskommits. En komplett
systemspecifikation innefattar rad olika komponenter bildkod-en som
ning, ljudkodning, multiplexering, serviceinformation, åtkomst-
kontroll för varje överföringsmedium optimaltsamt ett trans-
missionssystem. För bildkodningsdelen specificerar DVB bl.a. vilka
delar grundstandarden MPEG-2 skall användas. Service-av som
informationen SI information och andra tjänster,ger om program
s.k. navigeringsfunktioner, för tittaren lättare skall kunna hittaatt
bland det utbudet. funktionerDe specificeras i dagstora som
uppfyller i endast den funktionalitet finns i dagens analogastort som
TV-system. tjänsterNya HDTV och interaktiva multimedia-som
tjänster specificeras f.n. inte DVB-projektet. Standarden förav
MPEG-2 medger dock dessa delar, tillsammans med andraatt nya
funktioner, kan specificeras i såskede tjänster kanett attsenare nya
införas efter hand för den skull behöver bytasutan att mottagarna ut.

alltsåDe kommer i det läget fungera tidigare.sättatt samma som
Även Standardisering bra för TV-branschenär helhet ochom som

för konsumenterna kan enskilda företag dra fördel standarderattav
inte ståndkommer till eller delar inte omfattasatt systemetav av
obligatoriska standardkrav.

Försöken komma fram till standarder har mycket riktigt varitatt
lyckosamma det gäller de delarnär liggermest systemetav som

frånlängst konsumenterna, dvs. för komprimering ochsystemen
överföring, medan det har gått uppnå standard förtrögt attmera
åtkomstkontroll, dvs. det vilket betal-TV-program skallsätt t.ex.

tillgängliga för abonnenten. Sedan standardergöras delvis ävennu
föreligger områdetför det återstår det hur de tillämpas påatt se
marknaden.

kvalitetsnivåer.Komprimering bild Olikaoch ljud.av

Förslagen till de standarder beslutats för komprimering ochsom
multiplexering bildtjänster har lagts fram Motion Picturesav av
Expert Group MPEG, tvåarbetsgrupp har bildats deen som av
internationella standardiseringsorganisationerna International Orga-

653 16-0281
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International ElectrotechnicalStandardisation ISO ochfornisation

IEC.Commission
kallad MPEGbörja med standard,utformade tillMPEG att en

låga motsvarandeöverföringshastigheter,relativtför bildtjänster med

lagring bild-avsedd förstandard"he1nvideokvalitet". Denna är av
på kompaktskivor.program

förslag till standard,ytterligarenovember 1994Under ettantogs
överföringshastigheterTV-överföring med högre"MPEG för2", upp

HDTV-kvalitet.till
variera mellanbildkvalitet kankan väljasdessaInom somenramar

ljud-med"studiokvalitet" kombineratoch"hemvideokvalitet" en
monoljud och femkanalsenkeltvarierar mellankvalitet stereo.som

löpande ochändraskvalitet skall kunnaoch dessasAntalet program
sådanatill föränd-sig automatisktskall kunnamottagarna anpassa

ringar.
möjligtdeti bitströmkombineratsflera har ärNär attenprogram

avkodas.behöverhela dataströmmendel attutanettta programav
tillkombinerasolika bitströmmarformiVidare kan enavprogram

avkodas ochbehöverhela bitströmmenbitström attutanattutanny
på Krypteringkodasavkodas ochsignalerna behöver nytt. av

överföringskedjan.i olika ledkan ske avprogram
så långt möjligtmultiplexeringbildkodning ochför ärSystemet

mark-kabel elleröverföringsmedier satellit,för olikagemensamt
övergång från medium tillenkelmöjliggörsändningar och ettett

annat.
så föralltså kan användasutformad denMPEG 2-standarden är att

avancerademindremed ellerpå bildkvalitet ocholika krav mer
"nivåer"innehåller fyrastandardenDärförkomprimeringsmetoder.

"main"hemvideostandard,där "low"för bildkvaliteten, motsvarar
nivåernatvåde olikastudiostandard medandagens avmotsvarar

Standarden inne-högupplösningsstandard HDTV."high" innebär

komprimeringsmetoderna.för"profiler"också olikahåller fem
denkomprimering medaneffektivanvänder"main"Huvudprofilen

iminneskapacitetlägre krav"simple" ställerprofilenenklaste mot-
inkluderarför digital TV,itillämpning Europa,Standardenstagarna.

upplösningsnivåer till vadför närvarande motsvararsomupp
profile@mainmainfokuseringmedstandard-TVförkvaliteten

4:3 ochBåde bildformatenså för HDTV.intelängelevel, dvs. än
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16:9 skall kunna sändas. Formatet 16:9 innebär i dagligt tal bredbilds-
TV.

Sändningsteknik

december 1993I enades DVB-projektet förslag till europeiskettom
sändningsstandard för digitala TV-sändningar i satellit och kabel.

Förslaget sedan European Telecommunications Standardsantogs av
Institute ETSI europeisk standard under 1994.som

Vidare förslagDVB till standard för digitala marksänd-antog ett
ningar i december 1995. Ett beslut formell standard kommerom en

kunna fattas inom ETSI under 1996.att
tekniska lösningarDe valts för karakterisera respektiveattsom

sändningssystem har för de olika distributionsformernaanpassats
satellit, kabelnät och marknät.

satellitFör används väletablerad teknik påmed modulation en
bärvåg. påBeroende den använda satellitens transponderbandbredd
och den mängd felskydd valts kommer allt mellan 18,9 Mbit/ssom
och 68,5 Mbit/s kunna sändas via transponder i satellitsystemet.att en

hög överföringshastighet förutsätter dockEn högre satelliteffekten
och/eller mottagningsantenner måste användas. 38 Mbit/sstörreatt
brukar typisk överföringshastighet. Man räknar med attanges som en

kommersiella sändningar under början 1996.starta av
För kabel-TV bandbredden maximalt 8 MHz. Sammaär typ av

felskydd i satellitsystemet används. Maximalt kan 38 Mbit/ssom ca
frekvensblock överföras via kabelsystemet. Tidplanen för intro-per

duktion kabeldistribution densamma för satellit.av uppges vara som
Standarden för marksändningar påbaserad modulationär av upp

bärvågortill 000 COFDM inom Två7 bandbredd 8 MHz.ca en
varianter innehållerhar definierats, densystemav samma varav ena

bärvågorfärre antal 2 000 och därför inledningsvisca st kanett
något billigare. andra systemvarianten,Den med detgöra mottagarna

bärvågor,fulla antalet tilldrar sig intresse därför denstörreett att
möjliggör användning singelfrekvensnät,s.k. dvs. där allanätav
sändare använder frekvenskanal.samma
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Bithastighet ProgramRobusthet
och typantal
HDTV ellerMbit/s l24 T.ex.:Normal ~

eller4
16 LDTV4

SDTV eller212 Mbit/s T.ex.:Hög ~
8 LDTV

ellerSDTVMbit/s T.ex.: l6högExtra ~
4 LDTV

valettvå val Detstandarden kantillämpning göras.Vid enaav
bithastighetdärmedrobusthet ochgradvilkensiggrundar av --

bithastighetpå hur dennagrundar sigvaletandraönskar. Detman
Vidkvalitet.tekniskaoch derasgäller antalvadanvänds program

sändningföranvändasMbit/stillgängliga 24kan derobusthetnormal
16eller TV-4TV-programHDTV-program,exempelvis lav

robusthet kangradVid högreVHS-kvalitet. avenprogram av
då tillgängliga data-totaltför deninomvalliknande göras ramen

hastigheten.
förhållanden sändaövrigt likaiundermarksändare kanDigitala

analoga. utbyggnadsmodelldenIeffektlägrebetydligtmed än som
effekten kanutsändafrån denutgår6.1kapiteliskisseras attman

vidareframgår detkommergånger. Som att20reduceras ovanca
sändare.digitalaisända fleramöjligt att sammaprogramvara

därförteknik kandigital väntasmedmarksändningförKostnaderna

sändningar.analogaförlägrebli änavsevärt

2HDTV Högupplösnings-TVTelevisionDefinitionHigh-
3SDTV Standard-TVTelevisionDefinitionStandard-

VHS-motsvarande4LDTV Lågupplösnings-TV,Television t.ex.DefinitionLimited-
kvalitet

68



6 Modeller för digital distribution av

television

6.1 Allmänna förutsättningar övergångför till

digital TV-teknik

När det gäller utvecklingen digital TV-distribution ligger,av som
påpekades i betänkandet SOU 1994:34, initiativet främst hos de olika

företag bedriver området.verksamhet inom Statsmakterna kansom
påverka utvecklingen med lagstiftning ställa allmännaattgenom upp
villkor för användningen distributionsreknik. skerDet delsav ny

allmän lagstiftning, dels lagstiftning specifik förärgenom genom som
massmedieområdet.

fråga digitalaI marksändningar har gåendelängrestaten ettom
i andra fall. tillståndStaten beslutarän använda radio-attansvar om

sändare vilkaoch villkor skall gälla därvidlag. förutsättningEnsom
för digitala marksändningar skall stånd åtminstonekomma till iatt -
någon omfattning torde det fattas politisktstörre beslutatt ettvara—

detta skall ske. politikDen bedriver det gällernäratt statenom som
förmarknätets användning analoga fårsändningar betydelse förstor

möjligheterna införa marksändningar med digital teknik.att
Digitaltekniken innebär, tidigare beskrivits, möjligheternaattsom

sprida TV-program kraftigt.ökar Den ökade överföringskapa-att
medförciteten distributionskostnaderna programtjänst kan bliatt per

lägre med analog teknik.avsevärt än

frågai standardiseringsarbetetLäget har inneburit det varitattom
tekniskt möjligt digitala sändningar i satellit och kabel sedanatt starta
1995. Försök med distribution via marksändare och telenät inlettshar
i begränsad omfattning. introduktion något årförväntas liggaEn

längre fram i tiden. Storbritannien siktet förI närvarandeär t.ex.
inställt på årsändningsstart för marksändningar 1997.

pågårnärvarande studie frekvensbehovenFör för bl.a. digi-en av
tala mark-TV-sändningar. det sammanhanget föreslagitI har det att

Ävenfrekvensplaneringskonferens hållas åreuropeisk skall 1998.en
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kan föreliggaförutsättningarna börja sända redantekniskade attom
för digitala marksändningar TV inteår 1997 talar det attmesta av

få någon omfattning i förränbredare Europakommer kunnaatt
årnågra senare.

sändningsteknikutsikterna introducerabedömningVid att nyav
måsteslå inte baraigenom hänsynmed vilken denna kanoch den takt

också till marknadsmässigatekniskt möjligtvadtill är utantas som
förhållanden. skifte teknik medförEftersominstitutionellaoch ett av

teknikenanvänder den gamlakrävs dekostnader och besvär att som
skallför den tekniken kommaskäl bytafinner övertygande att att nya

användning.till

sändnings-med det ökadedigitalisering ochi hand medHand en
utvecklagår ökade intresseterbjuder detdenna attutrymme nya

Programverksamhettjänster.programtjänster eller andra typer av
utbildningsområdet skisseras i be-det slagexempelvisinom somav

i betänkandet,utbildning jfr. 39ochSOU 1995:20 TVtänkandet s.
och tjänster viaförsäljningspelprogram ellerolika typer varoravav

exempel.kanTV tas som
televi-modeller för hurolika alternativaredovisasdetta kapitelI

i Sverige.till allmänhetendistribuerasskulle kunnasion i digital form

frekvensplaneringsstudierredovisas resultatetavsnitt 6.2Först av
förutsättningar, vilketangivnavissabakgrundmot angeravsom,

skullei Sverige kunnamarknätdigitala sändningarför överutrymmet
också lokala/regionalaför möjligheten tillavsnittet redogörsIvara.

sändningar.
teknikens betydelse fördigitala6.3 beskrivs denDärefter avsnitt

satellit.distribution via

frågairedovisas hur framtiden kan6.4Slutligen avsnitt ut omse
också föravsnittet redogörsoch telenät. ITV-distribution via kabel-

LMDS-tekniken.den s.k.

beredskapsfrågor.behandlas vissaavsnitt 6.5Sist i kapitlet
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Marknät6.2

Inledning6.2. 1

direktiven mitt uppdrag redovisa underlag förEnligt beslutär att ett
övergångeventuell till teknik för marksänddigital TV. Därvidom en

vilka förutsättningarna för bygga riks-skall är att ettuppanges
pådigitala marksändningar med avsikt sikttäckande TVnät attav av

kunna nuvarande analoga sändningar. I det helalägga närmastener
frånbefolkningen skall kunnasvenskaden ta emot programmen

marksändare.

Redovisningen skall i relation till alternativ där marksänd-sättas ett
liksom begränsade till mindre antal analoganingarna är ettnu

påmedan tillkommande TV-tjänster sändskanaler, sätt.annat

studierGenomförda

redovisas resultatet de studier gjorts. Samman-följandeI det av som
i digitalt perspektiv bordevisar dessa detfattningsvis ettatt rent vara

genomförts,nödvändiga frekvenskoordineringarsedanmöjligt att,
analoga sammanlagt 6 riks-nuvarande byggavid sidan de näten, utav

så rikstäckande digitala Sammanlagttäckande eller nät.gott som upp
teknisk kvalitet skulle kunna distribu-programtjänster god24till av

avvecklas i framtidnuvarande analogai dessa. Om de näten eneras
det möjligt bygga ytterligare 4-6 rikstäckandebliskulle kunna att ut

etablerasskulle därmed kunnaSammanlagtdigitala TV-nät. utrymme
för 50 programtjänster.uppemot

digitaltredovisas s.k. grund-studienförstaDen ettavsersom
frekvensplanutnyttja deninnebäralternativ. Detta attatt man, genom

digitaltmarknät, kan byggaför fjärde analogtutarbetats ettutettsom
befolkningenför rikstäckande 98 %kapacitet 3-4mednät av

möjligheterkvalitet hartekniskprogramtjänster med god som samma
nuvarande analoganedbrytningregionaltill nät.som

kunnaskulledigitalaDärefter visas vilka andra nät som
för analogaytterligaredels utnyttjaåstadkommas utrymmeattgenom

60 frekven-t.o.m.UHF-kanal jämtei frekvenskanalersändningar upp
väl digitalt, delsför analogt brukutnyttjasinte alls kan mensomser

61-69.UHF-kanalerna
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avsnitt möjligheter till lokala och regionala sändningarI ett om
lokala, analoga eller digitala programsändningar iredovisas hur

områdenbefolkningstäta skulle kunna etableras komplementettsom
till digitala rikssändningar.

påpekas de nuvarandeSlutligen och analoganär terrestra,att, om
SVT2 och TV4 läggs, frigörs betydligtsändningarna SVT1, ettnerav

ändamål.digital-TV-sändningar eller för andraförstörre utrymme

förutsättning för studiernaAllmänna

genomförts,för de studier särskilt deförutsättningarnaEn somav
frekvenskoor-kostnadsuppskattningar och bedömningargäller avsom

varit befintlig infrastruktur används, dvs.dineringsläget, har attatt
så långt möjligtsändarstationernageografiska placeringenden ärav

Skälen till det delsi nuvarande marknätet.densamma det är attsom
stationer skall byggas, delsblir lägrekostnaderna än attom nya

hushåll inte skall behövasändningarna med takantennertar emotsom
sändningar.dessa förrikta att ta emot nyaom

eller regionalalokalamarksändningar det lättMed är att arrangera
för digitala marksändningar med-Transmissionsteknikensändningar.

mottagningsförhållandenockså underde kan sämreemotatt tasger
Därmed möjliggörs lokal-enkla inomhusantenner.med hjälp av

mottagning.portabeloberoende, s.k.
frånsändningarför digitala mark-Vid utvecklingen systemav

måste gäller för satellit ochandra hänsyn demsändare äntas som
frånpå för störningarrisk andrakabel. beror detDet är störreatt

naturföremål.från byggnader eller Vidareeller reflexersändare mot
hänvisade till den uppdelningi praktikende digitala sändarnaär av

för marksändningar, medankanaler gällerfrekvensutrymmet i som
kanalbredd.möjlighet väljasatellitsändningar harvid större attman

hårt utnyttjat ochmarksändningarförFrekvensutrymmet överens-är
måste träffas mellan olikafrekvensanvändningenkommelser om

länder.
måste marksändningarsamexistera medsändningar kunnaDigitala

digitala sändarnät anläggssker enklastteknik. Detmed analog om
sändningarna och i ställetanalogafrekvensplan deenligt somsamma

eftersom signa-så överföringskapacitetenfall blirför dessa. I stor
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lerna kan sändas med hög effekt. Olika sändare kan sända olikaut
vilket möjliggör lokala eller regionala sändningar.program,

ocksåDigitala sändningar kan emellertid på sådanasändas ut
sekundära frekvenser, pås.k. tabukanaler, grund störnings-som av
risken inte kan användas för analoga sändningar.

Digitala sändningar kan i singelfrekvensnät,även dvs.arrangeras
där alla sändare använder frekvenskanal påochnät det sättetsamma

samverkar. förutsättning förEn singelfrekvensnät skall kunnaatt
sändningarna innehållanvändas har överallt. Teknikenär att samma

med singelfrekvensnät fördelar vid regionala och lokalaävenger
sändningar de frekvensekonomiska vinsterna förstörstamen ger

Ävenrikstäckande sändningar. den portabla mottagningen med enkla

förbättras flera sändare kan samverka.antenner om

digitalt grundalternativ6.2.2 Ett

iSom direktiven framträdande uppgift inämnts attanges en
utredningsarbetet redovisa vilka förutsättningarna förär äratt att
bygga rikstäckande digitala marksändningar TV mednätettupp av av

påavsikt sikt kunna lägga nuvarande analoga sändningar.att ner
iVidare det hela den svenska befolkningen skallnärmasteattanges

frånkunna marksändare satellitsändningarta emot programmen men
förutsätts kunna användas komplement.som

bådadenna bakgrund har i deMot studerade scenarierna en
utgångspunkt varit del i analysen fram rikstäckandeatt ta ettsom en
digitalt möjliggör får tillgångalla bor i Sverige tillnät attsom som
åtminstone TV-programtjänster, dvs. det antal vi har i dag, godtre av
teknisk kvalitet. digitala såDetta kan, beslutas, användas förnät om
parallellsändningar de i dag enbart analogt sända programtjänster-av

såSVT1, SVT2 och TV4. fall förutsättsI parallellsändningarna vara
förhållandevis lång övergångsperiod.nödvändiga under en

nårdag Sveriges TelevisionsI sändningar SVT1 och SVT2 näraav
hela 99,8 % befolkningen, medan TV4 har täckning mot-nog av en

svarande 98 %. de studerade alternativenI har därför förutsätts att
hushållden andel fasta bör kunna de digitala sändning-ta emotsom

konventionellamed takantenner, dvs s.k. stationär mot-arna genom
bör minst 98 %. Om hushållentagning, de resterande skallävenvara
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nås mycket investeringar.kunna sändningarna krävs Förstora attav
påminnas Television iillustrera detta kan Sveriges dag, utöverom

sig drygt 630 mindre,54 storstationer, använder s.k.marknätets av
för sändningar medan TV4 använder drygtslavstationer analoga 20

sådana digitala grundalternativet har därför förutsattsstationer. detI
hushållen2 %dessa knappa sätt.emot annattaratt programmenav

med programsignalerna kan exempelvisstorstationernaMätning av
på för dvs. med satellit, kompletterat medTV4,ske sättsamma som

regionalalokalmatning program.av
för grundalternativet har varit sändning-förutsättningEn attannan

i nuvarandeskall regionalt nedbrytbara sättsamma somvaraarna
analoga nät.

medge lokaloberoende portabelVidare bör sändningarna mottag-
små placerasmed enkla kan imottagningdvs.ning, antenner som

den befinner sigoberoendenärheten TV-mottagaren, av varav
byggs in i Förutomhus, ellerinomhus eller mottag-mottagaren.som

alltså tillgång exempelvis särskildainte tillningen krävs antennuttag,
också kunnabefintliga utomhusantennernaturligtvis kommer attmen

för huvud-mottagning bör möjligLokaloberoendeanvändas. vara
täckningsområdet, också innebärhushållen vilketinomdelen attav

förmedling kabelnät.hushåll signalernadessa kan utanta emot genom
iutredningsarbeteför detInom presenteratssomramen

för ytterligareTekniskt TV-SOU 1994:34betänkandet utrymme
fram för analogtpreliminär frekvensplansändningar, etttogs en

årfrån till 80 ko-plan 1994 %kallat M4.fjärde marknät, Denna är
återståendede koordi-grannländerna och flertaletordinerad med av

dåvarande ha goda utsikterTelestyrelsenbedömdesneringarna attav
accepteras.

sändningar.för digitala Deför M4 kanFrekvenserna ärutnyttas
snabbaredet bedömsför analog TV,visserligen planerade attmen

koordinera andratilldelningartill digitalaomkoordinera dessa än att
frekvenser endastDärtill andrafrekvenser. kommerhelt äratt avnya

säker-färdigkoordinerade. Om det skalltilldelningarenstaka att
riksnät börförsta digitalt M4-utbyggnadställa snabb ettaven

ytterligare analogtför etablerainte användasfrekvenserna ettatt
digitala sändningar kan 3-4stället används förOm de imarknät.

så vill, digitalaåstadkommas därmed,ochprogramtjänster om man
TV-programtjänsterna.nuvarande analogadeparallellsändningar av
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bakgrund harMot denna plan för första digitalt riksnät, häretten
frambenämnt M4D, tagits tilldelningar för samtliga 54 storasom ger

stationer 22 mindre stationer, tillsammans 76 stationer. Sändar-samt
effekterna jämförelsehar i med den analoga genomgåendeM4-planen

faktorsänkts med 20 för storstationerna. innebärDet flertaletatten
någrastorstationer skulle sända med effekten 50 kW. För deav

effektnivåndenmindre stationerna har relativa höjts för förbättraatt
möjligheten till portabel mottagning. Totalt innebär dock digitaladen

tekniken avsevärd energibesparing. Vissa ytterligare justeringaren av
effektnivåerna eller ned kan komma visa sig lämpliga.attupp vara

figur 6.1 bild täckningenI hos M4D-nät. Täckningenettges en av
för stationär mottagning, dvs i princip förden TV4, medanges

färg föroch täckningen lokaloberoende mottagning med rödorange
färg.

På några ställen har regionala singelfrekvensnät bildats, dvs. flera

två område dåminst stationer i har tilldelats fre-samma samma
för storstationernakvens. gäller Malmö-Helsingborg-Hörby,Det

Halmstad-Varberg,Karlshamn-Karlskrona, Uddevalla-Trollhättan,

Östhammar-Uppsala.Nässjö-Jönköping, Sunne-Karlstad och Dess-

antagitshar det generellt sändarna de mindre stationernaattutom
frekvens sändarna moderstation.kan använda samma som resp

fråninnebär frekvenssynpunkt kanDetta nätetsammantaget att
46 olikaned i maximalt regioner. befintliga region-brytas Den

såvälindelningen i det nuvarande SVTZ-nätet TV4-nätet kan där-som
På några någramed realiseras. ställen kan dock slavstationer behöva

tillkomma för komplettera den regionala täckningen. fre-Innanatt
måste ocksåi brukkvenserna kan antal befintliga analogatas ett

slavsändare byta frekvens.
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såvälområden stationärrödaM4D-nät. I ärpreliminärtförTäckningenFig 6.1. ett
mottagningstationärområden enbartmöjlig. I ärmottagningportabel orangesom

möjlig.
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Utgående från täckningsbilden har beräknats hur del befolk-stor av
nås sändningarna.ningen kan stationär mottagningFör mot-som av

hushållentäckningen 98 de fasta för% och lokaloberoendesvarar av
mottagning den 65 %. förbättradEn täckning, framförmotsvarar ca

åstadkommasallt gäller den lokaloberoende täckningen,det kannär

någraeffekthöjningar de befintliga slavstationernamed ochav
områden.komplettering med ytterligare sändare i vissa förbätt-En

frågaring princip kostnader för stationer.i endast Förär extraen om
såförbättra täckningen hos digitalt bedöms dock inte fulltnätettatt

många sändare behövas i analogt Om förbättringnät.ettsom en av
sådanden lokaloberoende mottagningen angelägen, kanär en

områdenområdenexempelvis ske i befolkningstäta och i med fritids-

bebyggelse.
frånPreliminära uppskattningar det totala prisetTeracom attanger

påför sändningar i digitalt riksnät bygger M4-planen,ett som som
överföringskapacitet motsvarande TV-programtjänsterhar 3-4 aven
PAL-kvalitet medger sändningar tio regional-ordinär och översom

TV-områden, årskulle bli 160 miljoner kronor inklca per
exempelvis utnyttjas för distributionsatellitkostnader. Om nätet av

såledesfyra programtjänster skulle priset programtjänst bli 40per ca
år.kronor Priserna angivna exklusive mervärdes-miljoner ärper

skatt.

såi fall de analoga sändningarna nuvarandeOm och TV-när av
lång övergångsperiodförhållandevisefterprogramtjänster en~ -

avvecklas, kan de naturligtvis inte längre med ochkommer att vara
infrastruktur formbära kostnaderna för marknätets i master,av

Å sådantelkraft andra sidan kommer det i lägebyggnader, etc. ett
programtjänster eller andrasannolikt finnas andra typeratt av

infrastrukturella kostnaderna.tjänster kan med och bära desom vara
förutsättningarna för det iavsnitt 6.2.3-6.2.5 i det följande kommerl

nätutbyggnadsmöjligheter redovisas.form möjliga attav
helt genomförd inomM4D-nät bör kunnautbyggnadEn ett varaav

två år efter beslut.
förövergångsperiod, innan det finnsdvs TV-apparaterUnder en

på vidbehöver tittaren,mottagning i handeln,digital sättsamma som
till6.3 6.4, ha tillsats sinjfr avsnitt ochdistributionssättandra en

de digitala,top-box, för kunnas.k.TV-mottagare, att ta emotseten
till inter-tittaren vill ha möjlighetprogramtjänsterna. Ommarksända
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någotaktivitet, kan det vanliga telenätet eller mobiltelefoninätenav
användas för tillgodose behovet returkanal.att av en

Andra digitala6.2.3 nät

grundalternativet med första, rikstäckande digitalt marknätUtöver ett
möjligheterna till andra digitala riksnät medhar studerats utrymme

för programtjänster vardera ordinär PAL-kvalitet.3-4 av
för sändningarutnyttja analoga i frekvens-Genom att utrymme

frekvenserkanaler -kanal 60 jämte inte alls kanUHFt.0.m. somupp
digitalt, ytterligareutnyttjas för analogt bruk, väl kan digitalatremen

effektnivåerstationerfram. utnyttjar ochDessanät nättas samma
och ungefär möjligheteri grundalternativets M4D-nät ger sammasom

också ned regionalttill lokaloberoende mottagning. Näten kan brytas
på sätt.samma

våraBefolkningstäckningen hos dessa beror bl.a.nät av grann-
störnivåeffektbegränsningar och vilkeneventuella kravländers

tillåts på befintliga analoga sändare i Sverige. preliminärEnsom
få täckning vidberäkning visar dock borde kunnanätenatt ett av en

hushållen bådamotsvarande 98 och destationär mottagning % av
lokaloberoende täckningentäckning 90-95 %. Denövriga näten en

förutsätt-60-65 kan ökas de ekonomiskabedöms bli % ommen
ningarna medger det.

singelfrekvensnät kan bildasregionalaDe avser samma om-som
råden och stationer M4D-nätets motsvarande nät.som

iför .utbyggnad de beror hög gradTidsplanen nätentreav aven
eftersomfrekvenskoordineringsarbetet kan genomföras,hur snabbt

fråga undantagsvis koordinerade sedanfrekvenserna i inte äränannat
måste befintliga analoga slavsändare bytatidigare. Vidare antalett

ska kunna realiseras.frekvens för de digitala nätenatt
någotkan bli högreför de digitalaKostnaderna näten ännät treper
kan kommadel s.k. riktantennereftersomför M4D-nätet, attnyaen

behövas.
-kanalernaalternativ har studerats. Det UHFYtterligare ett avser

Radio Regula-internationella radioreglementet61-69, vilka i det

mångai länderandra tjänster,för TV-tjänster ochtions avsatts men
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har ofta militär användning. SverigeI i dag samtligaärannan,
kanaler kanal 69 tillgängliga för användning.utom

detta frekvensområdeI finns goda möjligheter införaatt stora
singelfrekvensnät. Det innebär i detta fall och frekvensatt en samma
kan användas i hela landet, vilket den frekvens-ärt.ex. mest
ekonomiska lösningen. singelfrekvensnätI det dessutom lättareär att
skapa sammanhängande lokaloberoende täckning.en mera

säkraFör utbyggnadsmöjligheterna digital, marksänd TV iatt av
Sverige, för lösa del de problemäven med frekvens-attmen en av
ändringar befintliga analoga slavstationer uppkommer vidsom
införandet digitala det vikt kanal 61-69nät, är istörsta attav av
Sverige för TV. finnsEn i andra ländersträvan även attreserveras
frigöra kanal 61-69 för TV-användning. En bedömning de svenskaav

måstemöjligheterna därför hänsyn till grannländernas önskemålta
TV-tilldelningar eller skydd för andra tjänster. slutligaDenom egna

sådanaredovisningen önskemål och krav kommer troligen inte attav
ske förrän i samband med den internationella frekvensplanerings-
konferens för digital förutsesTV kunna åranordnas under 1998.som
Konferensen kommer troligen diskutera samtliga UHF-kanaler,att

Ävensåväldvs under kanal 60. bilateralaöver överens-som om
kommelser har träffats före konferensen riskerar dessaattman
kommer behöva rivasatt upp.

kapacitetsstudierDe genomförts visar Sverige i kanalernaattsom
få60 borde kunna tillgång till frekvenser tvåöver motsvararsom

rikstäckande med, i övriga digitala förnät 3-4nät, utrymmesom
programtjänster vardera. Befolkningstäckningen bör för dessaäven

nåkunna till 98 % vid stationärnät mottagning och till 65 %upp ca
för lokaloberoende mottagning. singelfrekvensnätJu kanstörre som
användas, desto frekvenseffektiva lösningar erhållaskan ochmer
desto lättare bedöms det realisera Singelfrekvensnätennäten.attvara
skulle kunna täcka hela landet eller antal län grupperade till störreett
enheter.

Kostnaden bedöms i storleksordning M4D,nätper vara samma som
årligen.dvs. 160 miljoner kronorca
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lokala/regionalaMöjligheter till sändningar6.2.4

Tekniskt för ytterligarebetänkandet SOU 1994:34I TV-utrymme
tvåsändningar, redovisades sändarnätet M4, andra alternativutöver

nämligen dels dels s.k.för analoga sändningar, MS-nät, tätorts-ett ett
jfr avsnitt 2.2. denna bakgrund med beaktandealternativ Mot samt

belysa möjligheterna bedriva lokal ellerutredningsuppdraget attattav
redogörs i det följande för möjligheternaregional TV-verksamhet,

områden, i detaljsändningar i befolkningstäta vad gällertill lokala

översiktligt bedömning vad gälleranaloga sändningar och som en
digitala sändningar.

sändningarAnaloga

lokala alternativatagits fram för det analoga,preliminär plan harEn
olika Sändarnassändningsmöjligheter 23innebär större orter.som

baserad stationärkm. totala täckningenräckvidd 20-30 Denär
60 Kostnaden för drivaberäknats till %.mottagning har nätetattca

år exklusive60 miljoner kronor mervärdes-uppskattats tillhar perca
skatt.

på fram förbaserad de planerFrekvenstilldelningen är togssom
i det tidigaretätortsalternativ beskrevsdetdet s.k. M5-nät somresp

påUtgångspunkten effekthar varit utsändbetänkandet.nämnda en
genomföras fördetaljerade studier börytterligare25 kW, attmen

påslå effekter och kanalernågorlunda fast vilkasäkerhet kunnamed

fråga grad frekvensbytenbli i vilkenplats det kanrespektive samtom
på flertaletmåste befintliga slavsändare. Detgöras stora av

grannländerna.koordinering medsändningsmöjligheterna kräver

huvudsakligen hur snabbtutbyggnad bestämsTidsplanen för aven
genomföras, inte själva utbygg-kanfrekvenskoordineringsarbetet av

går byggai lika snabbtnaden sändarnätet. Det att ut ettstort settav
byggaför 3-4 programtjänstermeddigitalt utnät attutrymme som

analogt nät.ett
etableras har dettätortssändaremed lokala analogaalternativetOm

beskrivits i avsnitt 6.2.3digitaladetill konsekvens nätatt ett somav
reali-60 inte kantill kanalutnyttja frekvenserskulleoch uppsom

måste anspråk.då ifrekvensutrymmeeftersom det nätets tasseras,
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Digitala sändningar

medI likhet de möjligheter till analoga sändningar 23 orter, som
föregående,redovisats i det kan alternativ motsvarande lokalaettsom

sändningar etableras i digital form. det digitalaI fallet kan, som
tidigare beskrivits, 3-4 programtjänster inrymmas inom samma
frekvenskanal.

På för de analoga sändningarna skullesätt digitala,samma som
fålokala sändningar givetvis konsekvens de digitalaatt ettsom av

riksnät beskrivits i avsnitt 6.2.3 inte kan realiseras.som
Någon utredning sändarnas räckvidd inärmare och vilkenom

utsträckning de kan realiseras andra eller antal harstörreett orter
inte gjorts inom för detta utredningsarbete. dockDet rim-ärramen

åtminstoneligt täckningsområden vid analogaatt anta att samma som
erhållassändningar torde kunna i digitalt alternativ och deett att

frekvensmässiga begränsningarna blir mindre i analogtän nät.ett

Utfasning6.2.5 nuvarande analoga sändningarav

övergång till digitala marksändningar påEn med inriktningen siktatt
lägga ned de nuvarande analoga sändningarna programtjänsternaav

ÖvergångarnaSVT1, ochSVT2 TV4 skulle kunna ske i faser.tre
faserna blir givetvis flytande.mellan

hushålleninte skall tvingasFör omedelbart köpaatt att mottagare
för digital teknik kommer det naturligtvis låtanödvändigtatt attvara

såvälsändningar programtjänsterna ske analogt digitalt underav som
övergångsperiod. den första fasen anläggs därförI rikstäckandeetten

marknät vilket utnyttjas för distribution de digitala sändningarnaav
programtjänsterna. den fasen hushållenI andra anskaffar utrust-av

ning för kunna de digitala den tredje fasenIatt ta emot programmen.
läggs de analoga sändningarna ner.

införandeviktigt statsmakterna vid digitalaDet sänd-är att ett av
långningar inte alltför tid därefter, klargör föreller allmänheten om

såoch i fall de analoga sändningarna kommer upphöra.när att
övergångmedekonomiska vinsterna kommer under denDe en

två förstatredje fasen, medan kostnaderna under de kommer att vara
teknik.högre enbart sänder med analog Räkneexempelän om man
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övergång fråni samband medoch intäkterkostnaderavseende en
iredovisas kapitelmarksändningar kommerdigitalatillanaloga att

sändningarnagenomfört och de analogateknikskiftetNär är av-
samhällsekonomisk vinst vissauppstår avsevärdslutas attgenom aven

för analogt sända deanvändsi dagsändningsfrekvenserde att utsom
för använd-kan frigörasTV-programtjänsternamarksändatre annan

ning.
föreslås initieradei den CEPTvadmed vadenlighetI avsom

DSI-utredningenl frekvensanvändning-framtidadenaktuella s.k. om
frigörasbehövaoch framgentVHF-banden I IIIkanGHz,under 1en

ifrekvensutrymmedetbetyderanvändning. Detför att somannan
stå till för-skulleinte längreför SVT1disponerashuvudsakligendag

televisionen.fogande för

övergång från till digitalanalogbedömerDSI-utredningen att en
inklu-radiosystem,princip allaför isketeknik kommer typeratt av

sive TV.
sändningarföri dag användsUHF-kanalersamtliga deOm avsom

övergångsådan kanefterTV4:soch ävenSVT2:s enprogram
digitalarikstäckande4-6ytterligareTV-sändningar börföranvändas

för lokala,finnaskan visstrealiseras. Därutöverkunna utrymmenät
sändningar.digitala

scenarioSammanfattande6.2.6

ytterligare marknätutbyggnadgällerscenario vaddigitaltEtt rent av
meddigitalatotaltsammanfattningsvis nätinnebäri Sverige att ensex

realiseras. Fyrakunnapå 90 % börminstbefolkningstäckning av
kanhushållstäckning. Näten98 %minstbedöms kunnadessa nät ge
tillmöjlighetergodaskulleochnedbrytbararegionaltgöras ge

mottagning.lokaloberoende
användertittareräcka meddetfall kommerde flesta attI att

Vidaresändningarna.för kunnaenklamycket emottaattantenner
vidreturkanaltop-box. Soms.k.mottagartillsats,behövs setenen

naturligt.telenätetinteraktivitet, ärbehov av

lDetailed DSIInvestigation. phaseSpectrum
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kan till 24 digitala programtjänsterTotalt distribueras i dessaupp
såförsta det s.k. M4D, kan,Det vill, användasnät. näten,av om man

för parallellsändningar de befintliga analoga markbundnaav pro-
förstaoch därmed avveckling deutgöra steget motgrammen en av

digitalaanaloga TV-näten. Detta kan snabbt byggas till riks-nät ut
två årtäckning och färdigt inom efter beslut.vara

analoga eller digitala för lokala sändningarOm byggs itätortsnät ut
för de övriga digitala riksnätenstället begränsas det totalaett av
möjliga digitala programtjänster med rikstäckningantalet till 15-20

stycken.
Om och de nuvarande analoga avvecklas kan det blinär näten

möjligt realisera ytterligare 4-6 digitala utnyttja denätatt attgenom
då fårfrekvenser frigörs och användas för TV.som

såledesheldigitalt scenario kan sammanlagt 10-12 riks-I ett
täckande, digitala möjliga realisera, dvs. totaltnät att uppemotvara

bildkvalitet.50 programtjänster med nuvarande Dessutom kan visst

finnas för lokala, digitala sändningar.utrymme
Även sådanHDTV-programtjänster kan givetvis sändas. Varje

princip helt digitalttjänst kräver i dvs. kräver fre-nät,ett samma
kvensutrymme fyra digitala programtjänster s.k. standard-som av
kvalitet.

6.3 Satellit

Inledning6.3.1

fårtill denna utredning andra tänkbaraEnligt direktiven även sce-
marknätsalternativ redovisats före-beskrivas de i detnarier än som

därpågående. följande 6.4detta avsnitt 6.3 och det kommerI

distribution via satellit distribution via tele- och kabelnätdärför resp
behandlas.att

Satellitsändning6.3.2

flera satellitens s.k.satellit utnyttjas ellersändning viaVid aven
tilltransponder normalt möjlighet sändningVarjetranspondrar. ger
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innehållersignalTV-programtjänst eller digitalanalog en somav en
flera TV-programtjänster.

fall överföra digitali de flestatransponder kommerEn att en
Överföringskapaciteten falli givet30-50 Mbit/s.signal ettom ca

också hur robusta störnings-konstruktionsatellitensberor men
Om överförings-tåliga sändningarna skallönskar att vara.man
bli vanligt, deMbit/s, vilket torde ochexempelvis 38kapaciteten är ca

Mbit/s, det möjlig-använder sig 4-8enskilda gerav caprogrammen
satellittranspon-TV-programtjänsteroch 9mellan 4het sändaatt per

ungefär6 Mbit/s kanstandardkvalitet camed s.k.sändningder. För
såledesinnebärdigitala teknikenöverföras.programtjänster Den6 att

höjas radikalt.satellit kan Detöverföringseffektiviteten hos ären
konkurrensenskärpakapaciteten kommerökadetroligt den attatt

satellitföretag.olikamellan
olika programtjänstermellankan delassignalendigitalaDen upp

också möjligt vid andragår vilketmånga dessutom ärDettasätt. -
sänd-Därmed detdynamiskt.distributionsformer göra attatt avses-

i transponderdisponerarprogramföretagningsutrymme, ett ensom
fördelas mellananvändas, kantillfälle kangivetvidoch ettettsom

eller mindreteknisk kvalitetlägreprogramtjänsterantal ettstörre av
På kankvalitet. dethögreprogramtjänster sättetantal t.ex.av

sändningen.del Detparallellt undersändasregionala en avprogram
transponderprogramsignalerpåpekas samtligadockbör att som en

digitaltillbehövaförmedla kanskall sättas en gemensamsamman
tilllänkasmarkstationen,aktuelladenden, viasignal innan upp

satelliten.
sändningarnafråga införi ärprogramföretaget gör attDet

programanknutenljud, text-TVsammanställa bild, samt annan
programsignal.digitaldvss.k.information till programström, enen

ellerförbindelserfiberoptiskaviaöverförs sedanProgramströmmen
fråga.imarkstationenradiolänk tilldigital

eller fleratillupplänkning skemarkstation kanFrån varje en
enklastesatelliter.olika Dettill fleraellersatellititranspondrar en
placeradcentraltmarkstationenupplänkningssynpunkt ärfrån är om

från samtligaprogramförbindelserdigitalafinnsdennadet tilloch att
regionalaeventuelladerasprogrambolagaktuella samt program-

itranspondervisstillProgramsignalernaproduktionsorter. enen
Transport-s.k.till transportström.då sammanflätassatellit kan en
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således den digitala informationströmmen utgör sänds isom en
satellittransponder.

Med satellitsändningar går åstadkommadet mycket godatt en
förhållandevisyttäckning till låg distributionskostnad. Täcknings-en

områdena dock inte geografiskt nedbrytbara,är det sätt ärsom
möjligt vid marksändningar. Vid regionala sändningar sänds därför

samtliga regioners programtjänster hela det täckningsområdeöverut
satelliten har.som

de programföretagFör i dag sänder satellit skulleöversom en
övergång till digital sändningsteknik innebära transponder-att
kostnaden för den befintliga verksamheten skulle minska avsevärt.
Den minskade transponderkostnaden programtjänst ocksåskulleper

möjligtdet introducera tjänster,göra "near videoatt t.ex.nya on
demand.

måsteSamtidigt programföretag hänsyn till deett ta att tarsom
måste betala inträdesbiljett i formemot utrust-programmen en av

ning för digitala sändningar.att ta emot

6.3.3 Satellitmottagning

Satellitmottagning kräver fri sikt söder. En riktningskänsligmot
måsteparabolantenn riktasutomhus och in satelliten.monteras mot

områdenBla. i stadsbebyggda svårt åstadkommakan det ofta attvara
sådan placering. Tillgång till kabelnät eller formen annan av gemen-

många gångerantennanläggning där nödvändig komple-ärsam som
På detta möjliggörs förenklaseller mottagningen försättment.

tittarna. Ungefär hälften fårSveriges befolkning i dag sina TV-av
via kabel eller form antennanläggning.program annan av gemensam

fristående komplett distributionsform, ingårUtöver att vara en
såledessatellitsändningar ofta led i distributionskedjan mellanettsom

tittare.programbolag och delFörutom programutbudetatt storen av
ocksåi kabel via satellit,TV-nät kan markbundna sändarematas

sådantpå det exempel mätningenEtt TV4-sättet. ärmatas av
ocksåtittaren innebär givetvissändarna. För detta förenklasättett att

satellitsändamottagningen av program.
åren mångakommer satelliterInom de sändasnärmaste attnya

sådant exempel SES har för avsikt under deEtt är attupp. som
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avsedda för digitalsatelliteråren antalskjuta ärnärmaste ett somupp
skall skjutas 1997. Försådan satellit, Siriussvenskteknik. En upp

antalet möjligakraftig ökningbetyder dettaSveriges del aven
år kommer deninomRedansatellitdistribuerade TV-program. ett par

täckningsområde sannoliktnordisktkapaciteten medsammanlagda att
mångasändningsmöjligheter. Hurdigitalahundraflera avmotsvara

programsändningar ochutnyttjas förpraktiken kommeridem attsom
svenskai sin kommermånga dessahur att tas emottur avsomav

svårt bedöma.hushåll dockär att
troligtdetsatellit-TV-tittarenvanlige svenske ärden attFör en

tillräckligfulltmonterad parabolantennoch fast ärrelativt liten om
bl.a. desatellitposition kanfrån vissmed denna ta emotenman

önskemålet kunnafalldeprogramtjänsterna. I ärnationella att ta
satelliter behövsfrån olikafleraprogramtjänster merenemot

sådan anläggning kanMedmottagningsanläggning.komplicerad en
behöver,programutbudtotala utöversittutformasjälvtittaren men

digitala signalerna,demottagningförtop-boxs.k. enset aven
sändaanalogteventuellaförsatellitmottagarespeciell emotatt ta

program.
från krävs sätttittare önskas,returkanalOm att, somsammaen

återgångsnät disponeras,kanmarksändningar, t.ex.för separatett
telefonnätet.

idistributionsform ellerSatellit6.3.4 ensamsom
marksändningarkombination med

ellerdistributionsform,på satellitsigförlitaheltAtt ensamsom
förförmedlarekabel-TV-nät,medkombinationisatellit avsom

beredskapsskäl min-TV-programtjänster, ärangelägnasamhället av
därför ibörDistributionenbilaga 2.avsnitt 6.5 ochjfrlämpligtdre

sändarstationermarknätetsMatningenmarknät.viafall skedessa av
ellersåsom radiolänkmarkförbindelserviadå sannoliktsker

förbindelser.fiberoptiska
hushållenexempelvis 98 %innebärtäckningOm marknätets att av

frånsändningarnahushållresterandenås sändningarna kan emottaav
i förstasålunda täckningföranvändsSatellitdistributionsatellit. av

slavsändareantalkan detområden. Därmedbebyggdahand glest stora
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minskas skulle behövas för uppnå fullständigattsom annars
yttäckning. Vidare kan kostnaderna för utsändningen reduceras sam-
tidigt visst frekvensutrymme frigörs. Portabiliteten och möjlig-som
heten till nedbrytning till regionala eller lokala går dockprogram
förlorad områdenai de endast betjänas satellitsändningarna.som av

6.4 Kabel- och telenät

6.4.1 Inledning

detta avsnittI beskrivs främst möjligheterna till distribution delsav
i kabelnätTV-program och komplement via cellulära rund-ettsom

strålande högfrekvenssändare, dels via telenät.

6.4 .2 Kabelnät

får,I dag tidigare, ungefär hälften dennämnts svenskasom av
befolkningen sina TV-program via kabel eller formannan av gemen-

antennanläggning. Kabel-TV-abonnenterna erbjuds viss mixsam en
programtjänster och Övriga villkor. Denna mix varierar mellanav

olika kabel-TV-operatörer. Operatörerna dock skyldiga distri-är att
bådabuera Sveriges Televisions kanaler SVT1 och SVT2 TV4samt

hushållen.särskild avgift för Kabel-TV-operatörerna ocksåkanutan
erbjuda abonnentema digital-TV-tjänster varken satellit- ellerärsom
markdistribuerade finnsendast i kabel-TV-nät.utan

Digitala marksändningar kommer sannolikt minska kabelnätensatt
betydelse för de programtjänster förmedlas i marknät, eftersomsom
endast enkel kommer fullgodnäraantenn, mottagaren, atten ge
mottagningskvalitet för del tittarna jfr avsnitt 6.2.2 ochstoren av
6.2.3.

finns iKabel-TV-nät regel endast i med relativt koncen-tätorter
trerad bebyggelse. förutsättning för distribution viaEn kabel-TV, till

flerfamiljshus eller gruppbebyggelseboende i det be-är attannan
fintliga fastighetsnätet relativt modernt.är

kabel-TV-nät kan med tämligen enkla medelEtt bestyckas för

signalertransmission digitala och kan via marksändare,matasav
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Frekvensmässigtfiberoptiskadigitala transportnät.viasatellit eller
analog, dvs. 8platskanal i kabelnätdigitalupptar som ensammaen

digitalatill 6-8transmissionmedgerochMHz, program-av upp
för marksändning-förutsättskvalitettekniskatjänster somsammaav

programtjänsterdigitalamöjligaantalet ärrelativtDet stora enar.
likainte kräversignalerdigitalakabeldistributionföljd ettatt avav

robust system.
alls sändaexempelvis inteväljaskullekabel-TV-företagenOm att

eller endastabonnenternatillsatellitprogramdigitalt attmottagnaut
skulleanalog form,idigitaltenstakasända mottagnaut program

förutanför marknadenhushållen lämnassvenskadedelenstörre av
kabelhushållen skallTV-tjänster. Fördigitalasatellitdistribuerade att

kabelbolagentjänsteutbud krävsökatväsentligtfå delkunna attettav
till den enskildeändadigital formiframföraväljer att program

tillgång top-box fördå få tillmåsteAbonnenternaabonnenten. seten
sådan hanterarEn ävendigitalademottagning programmen.av

elektronisk programguidetillhandahåller s.k.åtkomstkontroll och en
nöjer sigkabelbolagOmvid valhjälpa tittarenför ettatt program.av
fortsätterform ochi digitalprogramutbudetdelöverföramed aven

både digitalform kani analogdelöverföras set top-enatt en annan
sådanbehövas. Endekodermottagartillsatsanalogochbox en

betal-TV-utbudetdet krypterade, analogamottagningförtillsats av
kabel-TV-hushåll.mångai dag ifinns redan

åtkomst-omkonverteringhanterakan samtKabel-TV-operatören
distribution i kabel-vidareförsignalerdekontroll emottassomav

signaler ochkodadeomkodaordmed andrakanOperatörennätet.
Därmed kani sina operatörenutbudetfå kontroll nät.så översätt

avgiftertillhandahållsprogramtjänstervilka extradefiniera utansom
regi.ibetalkanalerdrivsvilkaeller egensomsomsom

åtkomstkontrollförinkompatiblaolikaTroligen kommer system
satellit.viaochi marknätsändningarmedsambandiförekommaatt

endatillkabeloperatörkan system.ettDessa ensasenav
för.påkan, sätttjänsterinteraktivaerbjudaFör somsammaatt

telefonnätetreturkanalmarksändningar, överochsatellit- an-en
fördelsammanhangeti deterbjuderKabeldistributionvändas. en

Enkabel-TV-nätet.i självaförläggasreturkanalen kanattgenom
såfrekvensdelningåstadkommas ettattreturkanal kansådan genom

används i back-5-25 MHz,frekvensbandetfrekvensband,visst t.ex.
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iHuvuddelen de kabel-TV-nät används dagriktningen. ärav som
i riktning och med signal tillkommunikationbyggda för sammaen

retursignalering.dock delvis förberetts förharalla Demottagare.
måste byggas eller modifierasemellertid i regelFastighetsnäten om

åstadkommas.skall kunnadettaom

rundstrålande högfrekvenssändare, s.k.Cellulära6.4.3

LMDS

Service radiobaseratDistributionMultipointLMDS Local är ett
årnågot förfrån inom kan användasuppgift Teliaenligtsystem som

då för interaktiva tjänster. LMDSochdigital TVdistribution ävenav
kabelnätsdistribution-kompletteraanvändas förkunnaskulle attt.ex.

svårekonomiska skältekniska ellerpraktiska,denna ärdär attaven
genomföra.

siganvänders.k. cellulärtLMDS är attsystemett man avgenom
radie.cell med 5 kmvardera hanterarbasstationerantalett caensom

sinLMDS hacellsstrukturen kommerdenföljdSom täta attaven
finns detförorter. Därmedi ochtillämpninghuvudsakliga tät-

hushållnå befolkningen. Fördelmöjlighetertekniska storatt aven
på mindrekort siktLMDSförorter däremotutanför och ärtät- en

lösning.lämplig
finnasenligt TeliaLMDS-sändning beräknasförUtrustning

år 1996.i slutetframme av
MMDSihar sinaUtvecklingen LMDS rötter systemetav

i börjanSedanDistribution Systems.MultichannelMicrowave av
internationellutsträckningi begränsadförekommer1980-talet an-

MMDS.TV-distribution i formmikrovågssystem förvändning avav
till frekvensbandförlagdaanalogahittills varitharDessa samtsystem

frekvensbandbegränsad kapacitet. DessamycketmedGHz2,5
tillgängliga förinteTelestyrelsenochenligt Post-kommer att vara

Sverige.iLMDS
för svenskLMDS-sändningarvarit aktuellahittillsDe system som
GHz. Ombandet 40,5-42,5iutnyttjar frekvensersådanadel är som

GHz-området, utnyttjas, kankani 29exempelvisfrekvenser,lägre
och 20från till mellan 155 kmökassändningarnaförräckvidden ca

km.
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Användandet LMDS-system för direkt hemmamottagning TVav av
kräver med dagens radiolagstiftning tillmedgivande rundradio-att ett

tillståndsändning innanlämnas enligt lagen radiokommunika-ett om
lagrådsremisstion kan utfärdas. Enligt den radio- och TV-lagom ny

på tillståndbeslutats skallnyligen dock kravet slopas försom
sändningar frekvenser 3 GHz. Syftet underlätta MMDS-över är att
sändningar.

för digital videodistribution kan skeSpecifikationer hur med hjälp
På såfram inom DVB-projektet. kanLMDS LMDSsätttasav nu

delvis utnyttja teknikbas andra distributionssätt för digitalsamma som
TV.

6.4.4 Telenät

Generellt

Så hushåll allmännavarje i Sverige anslutet till det tele-ärgott som
stamlinjer förbinder telefonstationerna itelenätet har deInätet. som

överföringskapacitet. ledningarlandet mycket hög Deolika delar av
går enskilda abonnenterna dock imellan stationerna och de ärsom

koppartrådsledningar med begränsadvanliga dubblaallmänhet

kapacitet.
år förmedla enklaretiotal det varit möjligt rörligaSedan har attett

bildtelefoni. Tidigare antagitbilder telenätet, s.k. haröver attman
fiberkablarabonnentledningen skulle behöva bytas ellerut mot

kapacitet rörliga bilder bättre kvalitetkoaxialkablar med hög om av
utveckling digitaladistribueras i telenätet. Denskall kunna av

på tid,bildkodningsmetoder skettmodulations- och görsom senare
börja överföra bilder med tekniskmöjligt via telenätetdet att en

några årfrån hemvideokvalitet till inomvarierar s.k.kvalitet som
överföringskapaciteten hos den sista led-beroendestudiokvalitet,

fram till abonnenten.ningslängden
för överföraskall kunna användasvanliga telenätetdetFör attatt

abonnentledningenkrävs kanenskilda abonnentertillTV-program att
hastighet samtidigtdigital signal med högför sändaanvändas att en

också telefonsamtal. För det krävsanvänds för vanligaledningensom
telefonledningen ochmellan TV-särskilt modem placerasatt ett

apparaten.
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inte trafik såVanliga AXE-växlar klarar koppla med hög data-att
för TV-överföring. generationhastighet krävs En växlar medsom ny

kapacitet, s.k. ATM-växlar Asynchroneous Transferhögre Mode
införas i telenätet börjanhar börjat med 1995.

distribution digital via telenäten finns teoretisktTVFör settav
teknisk begränsning vad gäller den möjliga geografiska täck-ingen

alternativa möjligheter finnsdel de dockningen. För ärsomen av
såför för itekniken under utveckling eller dyr bruk iännu att tas

så hushåll åstad-anslutning till samtliga kanskala att gottstor en som
fall tekniken för introduktion.kommas. andraI är mogen en

påfördelasInvesteringskostnaderna kommer antalatt ett stort
kostnadsfördelningen tillmultimedietjänster där relateras hur delstor

anspråk.kapaciteten tjänsten i Utbyggnadstaktenden totala tarav
kundbehov och intäktsmöjligheter.kommatorde att styras av

påbrytas ned ända nedDistribution via telenätet kan tekniskt sett
såindividnivå, enskilde kan utforma sitt programpaketden egetatt

tillhandahålls.utbud Via telenätet skulle dethjälp detmed somav
beställ-TV-tjänster.möjligt erbjudaattt.ex. vara

På satellit- kabelalternativen kanför mark-, ochsätt som ensamma
Bådeerbjuda interaktivitet. symmetriskadistribution via telenätet

lösningar medMbit/s lösningar, dvs.25/25t.ex. över-samma
båda asymmetriska Mbit/sriktningarna, och 50/2föringskapacitet i

från finnas tillgäng-uppgift Telia börjaenligtlösningar kommer att
Ävenår "video demand, dvs.möjlighet till äktaefter 1997.liga on

erbjudas.begärd tjänst, kommer kunnafördröjning attutan av
ingen portabilitet. Om delösningar erbjuder givetvisKabelanslutna

dock lokal portabilitetmed radiolösningar kankompletteras en
för mottagningen.inomhusantenn kan användasvarviderbjudas, även

internationellt och bedömsutvecklastekniska alternativantalEtt nu
bredbandig symmetrisk kommunika-portabilitet ocherbjudakunna

den lokala portabi-gång 2000-talet, vad gällernågon i börjantion av
ekonomiskapraktiska ochnågot tillhörandetidigare. Deliteten

bedömninginnan kanmåste dock studerasfaktorerna närmare, en
kan anspråk i skala.iteknikenhurgöras stortasom
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Optisk fiber

år.funnits i 20 Under denna tidFiberoptisk kommunikation har ca
till informationskapaciteten fiberteknikutvecklingen letthar att per

gånger.från Gbit/s, 70 FibernsMbit/s till 2,5 dvs.ökat 35 ca
den kan erbjuda mycket bandbreddviktigaste egenskaper är storatt

transmissionsteknikstörningsfrihet. Fibertekniken den haroch är som
kunna den informationsbredden.tekniska förutsättningar störstaatt ge

förbindahuvudsakligen används tillhar hittillsFiberlänkar att
företag i alltbörjartelestationer med varandra. Nu störreäven

till varandra med fiber.anslutas till telenätet ochutsträckning kunna
hushållför för enskilda skallemellertid dyrTekniken ännuär att

någon omfattning.ianslutaskunna större
Fiber thefiber till hemmen FTTH,bedömningTelias är toatt

så ekonomiskår och3-5 kommerHome att vara en pass mogenom
bredbandstjänster tillgår hus-börja introduceradetteknik attatt
bandbredd flera hundradå erbjudahållen. blir möjligtDet att en
till del abonnenter. Entill och med Gbit/s, hemkanskeMbit/s, en

hushåll,så samtliga dock för-skala, tillutbyggnad i ärgottstor som
delenkostnader.mycket höga Denenad med största utgörs av

optofiberkabel.för dragningkostnader av
beståendehybridlösningarkostnaderna harminskaFör att av en

utvecklats. Idén härkoaxialkabelmellan fiber ochkombination är att
kommunikationskanal mellanbredbandigutnyttja fibern ensom en

och lokalt kabel-TV-nätför kabel-TVdistributionscentral ett som
hushåll.antal hundrasammanbinder ett

Kopparnät

möjliggör distributionteknikutvecklingsnabbdag skerI av somen
via befintligatelefoni och datakonventionelltjänsterandra änav
jämfört meddistribution TVskiljertelefonledningar. Det avsom

betydligt frekvens-TV-signalen krävertelefonivanlig är att mer
telefonisignalen kräver.vadänutrymme

utnyttja kopparkabelnsutvecklas byggerteknikDen attsom nu
till kHzsig de 4stället för begränsabandbredd ianvändbarahela att

distribuerasbandbredd kanHur högtelefonitjänsten kräver. somsom
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första hand varje kabels längd. längreberor i Juvia kopparnätet
bandbredd kan utnyttjas.mindrekabel desto

indelning olika telenätssystem kanförekommandeoftaEn av som
TV-överföring de följande.föraktuella ärvara

Digital Subscriber Line utnyttjandeAsymmetricADSL av——
befintligt kopparnät.

Subscriber Line utnyttjandebit-rate DigitalhighVDSL Very --
med längder under 1 km.nätdelar Framkopparnätets ytterstaav

fiber.optiskpunkt drastill denna

dåoptisk fiber dras ändaThe CurbFTTC/koppar Fibre To --
Sista bitentrottoarkanten.punkt kanfram till motsvarasomen

kopparkabel.under 100till abonnenten,fram ärm,

Sveriges befolkning, dvs de90 %ADSL kanfalletI än sommer av
kabellängd under cirka femmed totaltill telefonnätetanslutnaär en

inteAbonnenterna kommererbjudas programtjänster.kilometer, att
tvåfår väljasamtliga programtjänster,samtidigt kunna utanemotta

finnsantalprogramtjänstersamtidiga störrestycken ett somur
tillgängliga.

kunna distri-dock intekommerHögupplösnings-TV HDTV att
digitala bandbreddenpå begränsadegrund denvia ADSLbueras av

6 Mbit/s.2, 4 eller
enbart ii fysisktinvesteringkräver inte nät-ADSL nätnytt utan

på marknaden.Tekniken introduceradabonnentterminaler.och är

kapacitet, ibetydligt högreutnyttjas kommerVDSL-teknikOm
distribueras. högaMbit/s, kunna Denna25-50storleksordningen att

samtidigadistribution 5-20utnyttjas förkanbandbredd av ca
distribution l-2 HDTV-program-förprogramtjänster, även avmen

i befintligtinvesteringarflesta falli deVDSL krävertjänster. stora

nät.
påkapaciteterkopparkabel kankombination mediFTTC uppge

frihet för distributionnaturligtvis skaparvilketMbit/s,till 155 stor
högför detta konceptKostnadenoch HDTV. ärbåde vanlig TVav

utbyggnad fibernät.delentilloch ligger största av
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Tidsperspektivet

Teknisk utrustning för distribution bredbandstjänster via telenätetav
finnasberäknas börja tillgänglig under perioden 1995-1997. Utrust-

påförning distribution via kopparnätet till 2 Mbit/s och förupp
distribution via optofiber finns framme.redan Utbyggnadennu av

hushållenoptofibernät till de enskilda dock, i högär nämnts,som
kostnadsfråga.grad Tekniska lösningar för bandbredder 50störreen

årMbit/s beräknas enligt Telia finnas framme 1997.

tekniska och ekonomiska förutsättningarna förDe med olikaatt
telenätslösningar skapa bredbandiga och varieraraccessnättransport-

påberoende vilken infrastruktur och investeringar operatörensom
finnsredan har gjort. del tekniken framme. Utbyggnads-En stor av

takten kommer till del marknadsbehoven.stor att styras av

beredskapsfrågor6.5 Vissa

genomgång beredskapsmässigahar gjorts de aspekternaEn av av en
TV-sändningarna. i bilagadigitalisering Denna Därpresenterasav

också radio-den nuvarande planeringen och TV-verk-presenteras av
krig och krigsfara, det utredningsarbete församheten under när-som

genomförs Kommittén 1994:8 för utredningvarande Ku omav
krigsfara vissaradion och televisionen vid krig och bedöm-samt

ningar i gjorts FOA.bl.a. det sammanhangetsom av
genomgång följandebakgrund denna har allmänna slut-Mot av

dragits.satser

från fleraberedskapssynpunkt fördel det finns olikaDet är en om-
går inte ställadistribuera television. Det denvägar att att ena

någondistributionsformen den andra med inriktningenmot att av
från beredskapssynpunkt onödig.dem är

från beredskapssynpunkt angeläget de programföretagDet är att-
har avtal verksamheten vid krig och krigsfaramed vilka staten om

sådana distributionsformerutnyttjar hela den svenska allmän-att
nås fråga.sändningarna iheten kan av

från fördelen digitaliseringberedskapssynpunktDen största av en-
möjligheter teknik tillmarknäten med de denna lokal-drar ger
minskning energiberoendetoberoende mottagning, och enav
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motståndskraft inmatning falska signaler ibetydligt större mot av
näten.

sårbarheten och ökaberedskapsåtgärder för minskaFrågor attom
kabelburen televisionsatellitburenmarkbunden,hossäkerheten resp

frågor därför inte här.Kommittén. Dessabehandlas tas uppav
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Regleringsbehov7 och särskilda

frågor

7.1 Nuvarande lagstiftning och avtal med

programföretagen

7.1.1 Programverksamhet

Public service m.m.

ljudradiosändningarNär till allmänheten etablerades i början dettaav
sekel valde nationerna i Europa och lätvästra ellerväg ettsamma
några få nationella programföretag erhålla till sändningar.ensamrätt
I gengäld skulle programföretaget stå i allmänhetens tjänst. Sändning-

i inleddes dåvarandeSverige RadiotjänstAB till-ar av som ensam
ståndshavare. Tillkomsten televisionen ändrade inte detta mönster.av
Alla sändningar ljudradio och television till allmänheten sköttesav
med Sveriges Radio AB.ensamrätt av

anledningarna tillEn nationella radio- och TV-företagattav gavs
faktiskt monopol sändningarna inom länderna tillgångenett attvar

till frekvenser inom rundradioområdet ansågsbegränsad. Detvar
nödvändigt påvidare ställa vissa krav programverksamhetenatt

eftersom påverkanskraft.sändningarna hade stark Möjligheten atten
nå mångasamtidigt kunna människor gjorde mediet till kraftfulltett

instrument kunde brukas eller missbrukas i politiskt ellersom
kommersiellt syfte. tredje skäletDet sändningarna ansågsattvar
kunna ha viktig uppgift i folkbildningens tjänst. Sändningsrättenen

förbehållasskulle dessa skäl företag med vissa förpliktelser motav
det allmänna, tillhandahålla programutbud präglatatt ettsom av

mångfald,kvalitet, respekt för den personliga integriteten och

hänsynstagande till särskilda i samhället. Vidare förutsattesgrupper
nåsändningarna skulle hela befolkningen. Förpliktelser dennaatt av

brukar sammanfattas i begreppet public service.art
Sverige harI regeringen, enligt § radiolagen5 1966:755 ärsom

tillståndgivare för rikstäckande radio- och TV-sändningar till allav

97



SOU 1996: 25

tillstånd träffat avtal med Sverigeslämnat till och Tele-mänheten,

UtbildningsradioSveriges Radio SR, Sverigesvision SVT, ABAB
med TV4Nordisk Television AB.AB nuAB UR namnetsamt

skall förekomma i sändning.programbolag vadDessa avgör som
på två delsprogramverksamhet dock regleradDeras sätt,är genom
åtagandendels i de avtalbestämmelser i radiolagen,vissa genom som

tillståndshavarna tecknat medhar staten.
pågrundläggande förpliktelser i form kravfinnsradiolagenI av

vid utövande sänd-saklighet skyldighetopartiskhet och samt att av
informationsfrihetochvidsträckt yttrande-ningsrätten beakta att en

skallProgramverksamheten där-råda ljudradio och television.skall i

principendemokratins grundidéer ochpräglastill helhet omavsom
frihet och värdighet.den enskildesmänniskors lika värde och

ytterligare vill-programföretagen harochavtalen mellanI staten
respektera den enskil-villkor skyldighetuppställts.kor Dessa rör att

mångsidigt programutbud, hänsyn tillprivatliv, sändades taett me-
genomslagskraft det gällersärskildadiernas ämnennär programmens

dessa, sända myndig-tiden för sändningutformningoch samt av
sända vissaberiktigandengenmälen ochhetsmeddelanden, sända samt

granskningsmyndighet.beslut av
åtaganden sändningarnas tekniskainnehåller ocksåAvtalen om

den för public servicetill uppfyllandemottaglighetkvalitet och av
geografisk rättvisa.principenviktiga om

Etableringsfrihet

omprövningår orsaker skettfleraharUnder av mo-enavsenare
TV-området.radio- ochmonopol inomstatligt skapadedellen med

och kabel-möjliggjort satellit-tekniska utvecklingenDels har den
svåratill allmänheten varitoch televisionsändningar radio attsomav

ifråga-ordningenden tidigarestatsmakterna. Dels harkontrollera för

etableringsfrihet.åberopande yttrande- ochundersatts av
radio- ochetableringsfrihet inom TV-om-grundprincipEn omny

yttrandefrihetsgrundlag YGL trädderådet uppställts i denhar som
tillförsäkras varje svensk§ YGLjanuari 1992. 3 kap. likraft den l I

radio- .och tele-juridisk sändasvenskmedborgare och rätt attperson
tillståndskravtråd, innebärande inga längrevisionsprogram attgenom
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sådanaförkan ställas sändningar. Enligt 3 kap. 2 § YGL kanupp
trådsändningar skerdock reglerassätt änannatsom genom genom

tillståndinnehållerlag föreskrifter och villkor för sända,attsom om
allmänna skall efter frekvensanvändningvarvid det sträva en som

yttrandefrihet informationsfrihet.leder till vidaste möjliga och

påprinciperna har hittills främst inneburit förändringarDe nya
ljudradiosidan. Redan i början 1980-talet innebar närradions till-av

mycket antal juridiska möjlighetkomst, ett stort attpersonersom gav
till allmänheten, betydelsefull uppluckring det sedan längesända en av

frånrådande årKabellagen och satellitlagen 1992 förut-systemet.
får tillstånd.sändningarna bedrivas Den kommersiellasätter att utan

årenlokalradions etablering under 1993 och 1994 kan dock betraktas

väsentliga genombrottet för tankarna etableringsfrihetdet omsom
frångrundprincip. allmänna avstod beträffande lokalradionDetsom

programinnehållnågra förkrav praktisk betydelseställa störreatt av
tillståndbedrivande. antal har med-eller verksamhetens Ett stort nu

televisionen har underVad gäller den eterbumadelats. terrestra sena-
bedriver sändningarår tillkommit det programföretagendast somre

företag verkar lokaltbeteckning TV4 och antalunder ett som genom
sändningsrätt.det företagets

således såväl i praktiken formellt inneburitUtvecklingen har som
ifrågasättande den verksamhetförändring roll och ettstatens avaven

service-företagenmonopolställning de s.k. publicbedrivs i avsom
frånsärskilda kravunder staten.

ändamålen regleringarna och till-de ursprungliga bakomFlera av
TV-området ocksåpå förloratståndsgivningen radio- och hasynes

något sin bärkraft.av
såvälerbjuderinte minst den digitala,tekniska utvecklingen,Den

antal alternativautnyttjande frekvensutrymmeteffektivt ettett somav
samtidiga sändningar kan därmeddistributionsformer. antalEtt stort

tillstånd förytterligare antalmöjligt lämnaoch det äräga ettattmm
Regleringar ocheterbuma sändningar.mindre rikstäckandeellermer

området visserligen förtillståndsgivning behövsinom att styra an-
hävdatsofta har detfrekvensutrymmet,vändningen att enmenav

utifrån tekniska kri-till skesådan tillståndsgivning kan begränsas att
terier.

i dengenomslagskraft finns otvivelaktigt kvarsärskildaMediets

möjlighet till stark psykisktelevisionradio ochbemärkelsen att ger
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påverkan på individen. flödet mediaDäremot detär storaav genom
såvältillgängliga radio-antalet och TV-kanaler, nationella inter-som

tillgångennationella, och till alternativa källor för kunskap och för-

några årtiondenströelse mycket för bara sedan.änavsevärt större
Även någotför tittandet utökatstiden har antaletnärom program-

enskild sändningtjänster ökat torde betydelsen varjeav vara propor-
tidigare.tionellt mindre än

svårareTill det bli allt för statsmakternadetta kommer att attsynes
förhindraregleringar programmaterial olika skälattgenom som av

når distributionsformer.oönskat allmänheten andraär genom
Ändå visar sammanställning remisser rörande den kultur-den av

skrift givits radio idepartementets En och TV allmän-namnetsom
statligthetens tjänst 1994:76 tanken ansvarstagande inomDs att om

TV-området stark. Majoritetenradio- och lever mycket remiss-av
bör för radio- och TV-verk-instanserna att ta ettstaten ansvaranser

fåttfortsatt statligt därvidsamheten. Tankarna haansvar synesom en
dimension vid sidan traditionell public service, i det att statenomny

för till medborgarens och samhälletsskall bästagarantvara en en
liggerfungerande medieverksamhet I detta bland motverkaannat att

förägarkoncentrationer och konkurrensbegränsning och verka denatt
råder ocksåfrån möjligheten. Enighetvill sända inte utestängssom

TV-sändningar blirför radio- och riks-bör attatt staten svaraom
fortsättningentäckande iäven

Även det betänkande i detradiolagsutredningen, avlämnat somsom
utgått ifrån ocksåredovisas, har iföljande kommer att statenatt

möjlighet frekvensanvändningenfortsättningen skall ha att styraen
önskemål,betingade innefattande till-efter massmediepolitiskt en

ståndsgivning innehållsärskilda villkor rörande sändningarnasmed

m.m.

och TV—lagstiftningRadio-

på flertal lagarradio och splittradLagstiftningen rörande TV är ett
tillfällen. lagstiftningändrats vid olika Entillkommit och ärnysom

riksdageninom kort kunna underställasutarbetande och börunder

myndighetsorganisationen inomändringför antagande. En om-av
myndigheters uppgifterrådet genomförts. mindrenyligen Fyrahar
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sammanfördes tillskapandet Radio-renodlades och och TV-avgenom
för Radiooch Granskningsnämnden och TV. Verket harverket som

tillståndsgivning förhuvudsaklig uppgift eterburna lokala sändningar

lokalradio och till lokalaradioprogram närradio och program-av
kabelsändarföretag.utnyttjar kabelnätet lokalaföretag Nämn-som

för efterhandsgranskninghuvudsakligenden av program-svarar
innehållet. redovisas de centrala lagarna och derasskall kortHär

innehåll.väsentliga
innehåller reglerRadiolagen 1966:755 noteratssom ovan om

tillståndsgivning trådlösaför rikstäckande ljudradio- ochregeringens
och vissa grundläggande kravtelevisionssändningar till allmänheten

demokratibestämmelsen,sådan bland den s.k.sändningar,för annat
regering och programföretagbemyndigande i avtal mellanattettsamt

sändningsrätten. reglerar enbartytterligare villkor för Lageninta
från sändare här i landet. Sändningarsådana skersändningar som

från inte under lagen. Enligt radiolagen finnssatellit fallerdirekt

sponsringi avtal reglera annonsering ochmöjlighetäven att m.m.
för Radio och skall efterhandsgranska deGranskningsnämnden TV

överensstämmelse med gällande regler ochsända av-programmens
ocksåinnehåller sanktioner ochbestämmelsertalsvillkor. Lagen om

censuringripanden. Vite dentvångsmedel, förbudliksom ärett mot
sanktionen.förekommande

påtill vilarkabelsändningar allmänheten1991:2027Lagen om
trådlösaetableringsfrihet gäller förprincipen i YGLden angivna att

Tillstånd för kabelsändningar.krävs intesändningar till allmänheten.
når 100sändningar till allmänhetentillämpasLagen änmersom

förstadganden skyldighetenKabellagens viktigastebostäder. rör nät-
tillhandahålla rikstäckandeanslutna bostäderna dedeägarna eter-att

SVT2 och TV4 s.k.televisionsprogrammen i SVT1,sända must-
programsändareföretagkanal för lokalacarry samt att reservera en

tillstånd sådanaerhållit sändningar Radio- och TV-verket.till avsom
såväl vidaresändningarförekommerkabelnätenI av program, exem-

egensändningar, sänd-s.k. dvs.satellitsändapelvis somprogram,
Innehållsbe-i kabelnäten.bara förekommerningar program somav

innehåller reklam ochbegränsade. reglerLagenstämmelserna är om
påbjudandeväsentligen vites-sanktionsbestämmelser,sponsring samt

omständigheter dockvissa graverande kanförelägganden. Under

fråga för egensändningar.komma i s.k.sändningsförbud
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1992:1356 satellitsändningar televisionsprogram tillLagen om av
allmänheten vilar den europeiska gemenskapens TV-direktiv som

EES-avtalet införlivades i svensk TV-direktivetredan rätt.genom
satellitsändningar till till-omfattar bland allmänheten. Lagen ärannat

på sändningar via satellit till länder bundnalämplig de ärsom av
för tillämplighet satellitprogramföre-nämnda avtal. Vidare krävs att
alternativt sändningen till satellit skerhar hemvist i Sverige, atttaget

från frånsändningen satellit skersändare här i landet eller medatt
satellitkapacitet svensk juridisk för-användningen som en personav

dock intefogar alternativa förutsättningarna tillämpasDeöver. om
hemvist inom EES.satellitprogramföretag har sin i land Lagenannat

tillstånd enligtsamtidigt sker med radio-gäller inte sändningar som
Tillstånd satellitsändningar.erfordras inte för bedrivalagen. att

Innehålls-registrering.vissa krav anmälan förfinnsDäremot
demokratibestämmelse och ifinns bland i s.k.mässiga krav annat en

genomslagskraftsärskilda rörandebestämmelse mediets samten om
Sanktionsmöjligheterna begränsade.europeiskaandelen ärprogram.

föreläggas vid vite fullgöra lagenSatellitprogramföretaget kan att av
föranletts gransk-sända beriktigandenskyldighetstadgad att avsom

Även vid överträdelse reklambe-fällande beslut.ningsnämndens av
vitesföreläggandekanstämmelser ges.

1993:120 regle-1982:454 och LokalradiolagenNärradiolagen
till allmänheten.två lokala ljudradiosändningarformerrar av

organisatio-föreningar och vissa andraNärradiolagen ideellager
sändningstillstånderhålla avgift, eller förochmöjlighet utanattner

innehåller reklam, sändalåg sändningstidsavgift sändningarnaomen
område, därgeografiskt aldrig kommunenmindre större änöver ett

tillstånd låga,erhållaför sed-sändningarna Kraven äräger attrum.
påkravtillräcklig.vanlig föreningsverksamhet Lagensär program-

förproduceradeinnehållet sig till skallinskränker att varaprogram
Sändning centralt producerattillståndshavarens sändningar. avegna

tillåtet.således inteprogrammaterial är
efterjuridiskafysiska ochmedgerLokalradiolagen attpersoner

reklamfinansierade sänd-erhålla tillauktionsförfarande ensamrätt

regionalti detinomviss frekvensningar större, närmasteöver ett
programinnehållet tredjedel skallpåområde. krav änAnnat att en

finns bestämmelserlagarnafinns inte. I bäggelokalt produceratvara
sponsringochreklam m.m.om
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radio- och TV-lagNy

radiolagsutredningens betänkande SOU 1994:105 "Ny lagstiftningI
föreslås tvånuvarande lagar blirRadio- och TV nio lagar. Enattom

TV-sändningar till allmänheten radio- ochrörande radio ochlag
koncessionsavgifter lag koncessions-TV-lagen och lag om omen

för radio och de tidigare nämnda lagarna skallavgift TV. Förutom

två lagen 198623 rundradiosändningarlagarnade ersätta om avnya
radiotidningar,lagen 1981:508finländska televisionsprogram, om

pårundradiosändningförbud i vissa falllagen l966:78 motom
koncessionsavgift televi-1992:72havet och lagenöppna om

område.sionens
bestårföreslås igälla för verksamhetLagen sättaattsom samman

låtaeller sända dem tilloch sändaoch televisionsprogramljudradio-
också vidaresändningbestämmelserfinnsallmänheten I lagen om av

satellitentreprenörer.skyldigheter förvissasamt omprogram
lagstiftningen.etableringsfrihet avspeglas i denPrincipen nyaom

mikrovågs-sändningar via satellit, kabel ochTillståndsfria blir

speciella sändningar tillsökbarsändningarsändare, text-tv samtav
påsändningar frekvenser 1 GHzAllahörselskadade. äreller översyn

tillståndsfria. vissa denstället ställs kravIföreslagna attatt vara
Radio- och TV-verketanmäla detta tillverksamhet skallbedriversom

ansvarig för viss verk-fastställasdet skall kunnaför äratt vem som
föreslås gälla för satellitentre-Anmälningsskyldighetensamhet. även

prenörer.

tillståndsmyndighet för televisionssändningarRegeringen skall vara
till utlandet, eftersomi landet ellerljudradiosändningar helaoch för

förknip-tillståndsbeslut få betydelseblidessa väntas samtstoravmen
tillståndsvillkor olika i varje enskilt fall.utformasmedpade som

tillståndsmyndighet för närradio ochTV-verket skallRadio- och vara
lokalradio.

tillstånd fåinteregeringens skallsker med stödSändningar avsom
begränsad delså endastutformade de kan emottasatt en avavvara
tillståndet, vilketsändningsområde ibestämsi detallmänheten som

sändningarna.krypteringförbudinnebär motett av
innehålletföreslås i alla slags sändningargälla förreglerDe som

regering-sändningar sker medlagbestämmelser. dei För somanges
olika slag, vilkettillstånd får dessutom villkorregeringen ange avens
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innehållernuvarande ordning med avtal. Lagen uppräk-ersätter en
villkor. Villkoren kan blandning möjliga gälla sändnings-annatav

omfattning och skyldighet använda vissverksamhetens sändareatt
eller sändningsteknik.

programinnehållTvå allmänna regler för har uppställts i lagen.
våldsfram-i television sända medDels förbud attett mot program

sådan sådanttid ochpornografiska bilder underställningar eller

andelDels stadgande vissbarn kansätt ettatt programmen. om ense
satellitsändningar eller sändningar skereuropeiska i somprogram

tillstånd vissa krav avseenderegeringensmed stöd samt programav
språket.svenska

sändningar bedrivs medtelevision och andramarksändFör som
regeringstillstånd föreslås regeringen skall kunna uppställastöd attav

enligt den s.k. demokratiregelnmotsvarande de gällervillkor som nu
saklighet, beaktandeopartiskhet ochi radiolagen, dvs. krav av en

ocksåkaninformationsfrihet villkorenyttrande- och Ividsträckt osv.
särskilda genomslagskraft, kravanledning medietsmedställas krav av

ochskyldighet sända genmälenpå mångsidigt programutbud, attett
beriktiganden m.m.

beteckningar,regler sändningarsfinns vidarelagenI omom
försäljningsprogram ismygreklam ochsponsring,reklam och omom

TV.
beståskall in-föreslås s.k. carry-reglernadeVidare mustatt men

kabelnät skall tillInnehavaretelevisionsprogram.skränkas till seav
för självakostnadmarksändade TV-programmen mottag-utanatt

föreslåshushåll gällatill Regelnanslutnaningen kan nätet.tas emot av
Nätinnehavarens skyl-tio bostäder.omfattarredan ännätetnär mer

tillhandahålla för de lokala kabelsändare-kanalutrymmedighet att
bestå nåri 100 bostäder.skallföretagens sändningar ännät mersom

redan gäller efteri desammaMyndighetsrollerna blir stort sett som
föreslås.för olika sanktionerRegleromorganisationen.den angivna

frekvensanvändningSändningsteknik och7.1.2

radiokommunikationLagen om

radiokommunikation1993:599började lagenjuli 19931Den attom
för frekvensanvändningenövergripandeStaten hargälla. ett ansvar
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tillgången på frekvenserinternationellt eftersomnationellt och även

radiovågorna breda sigbegränsad och har egenskaper överär att ut
ändamålsenligaochsyftar till modernanationella Lagende gränserna.

för Sverige till-den begränsandeför fördelningregler resurs somav
tillståndspliktpåRegleringen byggergängliga radiofrekvenser utgör.

tekniska anordningar för sänd-användandeinnehav ochvad gäller av
också för nationelladenTelestyrelsen,ning. ochPost- som svarar

Utgångspunktentillståndsmyndighet. förfrekvensplaneringen, är
tillstånd beviljas ochtillståndsgivning börmyndighetens är attatt

så Tillståndför kan ske.olika har verkamyndigheten sätt attatt
föreligger,särskilt angivna hindervissainteskall som exem-ges om

oförmågaradioanvändning ochskadlig inverkanpelvis attannan
förRadioanvändning betydelse yttrande-tekniska krav.uppfylla av
behövs inomradioanvändningdeninformationsfrihetoch samt som

förhållandei tilloch ha företrädebeaktas särskiltskallförsvaret

användning.annan
tillståndsplikt för önskardensåledes dubbelgällerDet somen

till-i landet. Dels krävseller televisionljudradioeterburensända ett
från antingen regeringen ellerprogramverksamhetstånd bedrivaatt

tillstånd från ochPost-och dels krävsTV-verketRadio- och ett
sänd-tekniskt förverkligaradioanvändning förTelestyrelsen attom

friståendetillståndet dock meddelaskantekniska ävenningarna. Det

programföretagets sänd-tillhandahåller förteknikenoperatör som
utredningen. tek-intresse för EttNågra särskiltreglerningar. är av

tillståndspliktiga ljudradio- och tele-tillstånd till sändningarniskt av
programtillstånd erhållits.får förstmeddelasvisionssändningar när

radioanvändning ochbestämdtillståndsbeslutet gällaskallVidare en
beskaffen-radiosändarensochfrekvensinnehålla villkor,de t.ex. om

användningen.förgällerhet, som
återkallelse meddelade till-bestämmelserfinnslagenI även avom

sådana åtgärder kantillstånden. Skäl förstånd förändringaroch av
ochradioteknikeninom använ-förändringarbland attannat nyavara
utgångspunktenmedemellertid skrivenLagen attdare tillkommer. är

påförlitandeverksamhet isininrättatillståndshavare skall kunnaen
tillståndet. bak-dennaMotskyddadanvändninghans äratt genom

förändringar formule-återkallelse ellertillmöjligheternagrund är
restriktivitet.vissmedrade
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åtagandenInternationella

omfattande internationelltEtt samarbete bedrivs. Den internationella
innehållertelekonventionen ITC överenskommelser och regler

radiokommunikationsområdet.tele- och Sverige har ratificerat kon-
ventionen. Med konventionen förekommerbas internationelltettsom
samarbete inom den internationella teleunionen ITU. Konventions-

bestämmelserna har främst karaktären attav vara gemensamma
frånavsiktsförklaringar de deltagande Det inne-närmarestaterna.

hållet de särskilda tillämpningsbestämmelserna, kalladeges genom
reglementen, kompletterar konventionen. konventionenIsom anges
bland medlemsstaterna skyldiga till konventionenärannat att att attse

sådana fått tillståndföljs radioanvändare för radiotrafikav som som
påverkan.innebär internationell Enligt grundläggande bestäm-en

melse i konventionen skall medlemsstaterna efter begränsasträva att
antalet tilldelade frekvenser och frekvensutrymme till vad behövssom

påför tillfredsställande tillgodose nödvändiga tjänster.sättatt ett
Därvid skall tekniska framstegen såde utnyttjassenaste snart som
möjligt. konventionens radioreglementeI central del denutgörs en av
s.k. frekvensfördelningstabellen fördelar frekvensspektrumet försom
olika slags radiotrafik. radioreglementet finnsI procedureräven

angivna länderna skall följa frekvensanvändningplanerad kansom om
orsaka störningar i land.annat

årmarkbundna TV-sändningar gäller 1961För sedan interna-en
tionell frekvensplan, den s.k. Stockholmsplanen. Planen uppdateras
fortlöpande tilläggsöverenskommelser rörande enstaka fre-genom
kvensanvändning, koordinering. nationells.k. En svensk frekvensplan
finns upprättad.

Även konferenseninom den europeiska för och telekommuni-post-
frågor frekvensanvändning.kation CEPT hanteras Samarbeteom

på nåsikte fram och överenskommelser olikamed standar-att ta om
ider för digitala sändningar har bland MPEG Movingägt annatrum

Digital VideoPictures Group och DVB Broadcasters.Expert
EEG-rättslig reglering i särskilt avsnitt nedan.tasm.m. upp
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och .sändarnätOperatörer

för betjänaSändarnätet anlades ursprungligen Sveriges Radio ochatt
Sveriges Television. Televerket svarade fram till 1992 förensamt

tillståndshavaresteknik samtliga sändningar.sändarnät och runtannan
bolagiseringInför Televerkets bildades TERACOM Svensk Rund-

från den juli 1992 och förradio Teracom 1AB övertog ansvaret
Samtidigt närradionsprogramdistribution och sändarnät. till-gavs

ståndshavare sändarleverantör, för-möjlighet välja ettatt annan
ocksåhållande gäller därefter etablerade lokalradion. vissden Isom

tillståndshavare valt andra sändarleverantör.utsträckning har dessa

fortfarande dominerande Vaddock denTeracom operatören.är
behållit ställningentelevisionssändningar har Teracomgäller av

operatör.ensam
ingåråtaganden sändnings-programbolagensI gentemot staten att

gäller för TV4skall Teracom. Detta AB. Itjänsterna köpas ävenav
ålagda partsförhållande skyldighe-har Teracomdetta ävenstatenav

till självkostnads-exempelvis utföra sändningarnaBolaget skallter.
avgifts-i propositionen Densammanhang kanpris. dettaI noteras att

1993-1996verksamheten mm. prop.radio och TVfinansierade
Rundradionätet bör,bland uttalat1991/92:14O 82 finns annat att:s

behållasinfrastruktur, i hel-grundläggandedel samhälletssom en av
ägandettalar för detta. statligaBl.a. beredskapshänsyn Detstatlig ägo.

konkurrensneutralitet inom radio-också garanti förbör ses som en
inte kon-priserna i den verksamhetoch förverksamheten, äratt som

blir oskäligt höga.utsändningstjänsterna, intekurrensutsatt,

någotoperatörsförhållande kommenteras ikommerDetta att av-
snittet 7.3.1

7.1.3 EU

uppmärksamhet i denbetydandetelevision haraspekterOlika röntav
ochi handlingsplaneroch resulteratgemenskapenseuropeiska organ

direktiv.

programinnehåll och sänd-tillfrågor anknytningmedVad gäller
gränsöverskri-89/552/EEGdirektivEG:sningsverksamhet är om

innehållerDirektivetdokumentet.det viktigastetelevisiondande ett
Vissahar beakta.medlemsstaternareglerbetydelsefullaflertal attsom
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såsomprinciper har redan berörts, hemlandsprincipenovan som av-
i satellitsändningar,speglas i juristdiktionsregeln lagen reglerom om

språkpolitiskeuropeisk programandel, hänsyn skydd församt
våldminderåriga och pornografi. Vidare skalloch barn reklam,mot

målsättningframhållas uttalade fri rörlighet fördirektivets tele-om
tjänst enligt det nämndavisionssändningar, betraktas som ensom

framhållsinledning skyldighetdirektivet. direktivetsI staternas att
artiklarna finnsför den fria rörligheten och blandolika verkasätt

vidaresändning televisionssändningarförbud begränsamot attett av
från direktivet samtidigtEmellertid lämnarandra medlemsstater.

möjlighet den kulturen ochmedlemsstaterna viss värnaatt om egna
innehålletspråket. i gällande kanOlika tolkningardet rättavegna

sådan konflikt mellan nationelladärför hävdas. Enkomma att
antydas nedan i avsnittet 7.4.2.och EG-rätt kommerintressen att

Även frågor television har förekommit antali tekniska rörande ett
rådet antagit direk-överenskommelser. Under 1995 hardirektiv och

standarder för sändning och televi-tillämpningtiv 95/47/EG om av
innehåller artiklar betydelse förDirektivet radsionssignaler. en av

TV-teknik.digital
monopol finns inombakgrund med statligt lämnadeDen som om-

Någonfrågorrådet särskilt vanskliga.konkurrensrättsligagör mot-
direktiv konkurrenstelekommunikationssidanssvarighet till om

beträffande radio-90/338/EEG finns inteför teletjänstermarknader

pågår radiokommunikations-Utredningar hurkommunikationen. om
kommissionens direktoratfungerar.mediemarknaderna Ettoch av

jämviktenför undersökningnyligen infordrat anbudhar en om
för offentlig och privat televisionoch skyldigheter,mellan rättigheter

bland i Sverige.i antal länder, annatett
betydelse i vissaportalstadganden kanGemenskapens vara av

etableringsfrihet Romför-principenExempelvis kanhänseenden. om
tillståndsgivning och,vikt viddragets artikel 52 nämts,somavvara

fördrags artikel 59tjänsterfri handel med sammaregelnutgör om
TV-direktivet.för s.k.bakgrund deten
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Införandet7.2 teknikav ny m.m.

framförhållningaktiv statlig mediepolitik kräverEn i tekniska

frågor. måste ställning till digitalStaten sändningsteknik.ta
Ställningstaganden och regleringar beroende beslut inomär av

den gällande medielagstiftningen finns ingenEU. I uttalad

övergångförberedskap till digitala sändningar. snabbaDenen
tekniska utvecklingen multimedia kan medföra behovettav av
helt lagstiftning.ny

förhållande dels till tekniskaSynen roll, i den utveck-statens
digitaliseringsprocessen inom radio och television, tilllingen och dels

innehåll,programföretagen och sändningarnas bestämmer till delstor
måstede legala problem lösas.som

passiv roll, med överlämnande teknikförändringar enbart tillEn av
låga innehåll,sändningarnas innebärkrafter och kravmarknadens

får efterhand olikalagliga övervägandena problem krä-de görasatt
sådannågon Delvisform lösning. kan äga utanprocess rumav enver

utifrånlägre myndigheter givnalagregleringar, att agerargenom
det exempelvis och Telesty-allmänna ramlagar, Post-sätt som

radiokommunika-frekvensanvändning med stödrelsen reglerar av
dock allmän risk med passivttionslagen. bör anmärkasDet att etten

svårigheterförhållningssätt utvecklingendetta kan medföraär att om
återreglera område fritt harbedöms oönskad. Att ett somsenare som

fått tillstånd vissa villkor kan iutvecklas eller där givna underär vara
praktiska skäl eftersom tekniska vägvaldet omöjligt. Avnärmaste

därför partsförplik-gjorda, formella skäl harredan är att statenav
lokalradion.jfr exempelvis den privatatelser

till samhällsnyttaaktiv statlig syftar medrollEn att somsommer
främjaändamål påverka tekniska utvecklingen,och forma den ett

programinnehåll till konkurrenssynpunkt väloch bidraönskat en ur
mått framförhållning. del iEnfungerande verksamhet kräver ett av

övergången till digital tekniksådan främjastatlig roll kan attvaraen
teknik ochsystemskifte, villkor förbeslutpolitiska nyomgenom

företag konsumenter.subventioner till och

till radio- och TV-förutsätter i förslagetRadiolagsutredningen ny
vilja ställa kravframtiden kommerilag statsmakterna även attatt
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mångfaldviss kvalitet och ochskall hade sända attatt programmen
särskild allmännyttig ställ-haprogramföretag kommervissa att en

ifrågasätta slutsats, särskiltdennaanledningfinns intening. Det att
fortsatt statligtförväntanfinns allmändetinte eftersom omen

givits kultur-de remissvardömaansvarstagande överatt somav
tjänst. Stateni allmänhetensradio och TVskrift Endepartementets

åtminstone vad gälleraktiv roll,spelasannolikt önskakommer att en
områden.vissa

delområden inte alldelesolikainomregleringar ärBehovet av
förutse.enkelt att -

svåra nationelltsvårbedömda ochmängd faktorer ävenEn är att
utveckling ochinternationellberoendepåverka deeftersom är av

lösningar ochnivå. tekniskaSärskilt gäller dettapå överstatligbeslut
måsteställningstagandenmediepolitiskastandarder. Statenstekniska

europeiskafattas inom denbeslutmed deharmoniserasdärtill som
gemenskapen.

förändrarsnabbtutvecklingentekniskadenkommerTill detta att
Förändringarna kaninformationsteknologin.ochmedielandskapet

förutsättningardefinitioner ochså debetydandeblikomma att somatt
områdeinaktuella.blir Ettlagstiftningennuvarandeför degäller nytt

lagstiftning.heltkan krävamultimedia en ny--

förutsättningarLegala7.2.1

programföre-medavtalenmedielagstiftningen ochgällandeDen
eller dessinförandedigitala teknikensbehandlar inte dentagen

kanoch TV-lagenradio-föreslagnaEnligt denproblem. nya
förvillkorsändningsteknikbestämmaregeringendock somom

principiellt tillämp-radiokommunikationtillstånd. ärLagen om
området kräverRegleringar inompå digital teknik.lig även

yttrandefrihet.beröreftersom delagformnormalt

mått bered-finns ingetmedielagstiftningen störregällandedenI av
perspektivet hardigitalateknik.övergång digital Dettillförskap en

planering där be-frekvenstekniskmedsambandifrämst diskuterats
förut-rundradio hardigitalframtidaförfrekvensspektrumhovet av
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Möjligheten till digitala sändningar i framtiden föranleddesetts.
ingaheller särskilda regler i den genomförda lagre-störresenast

området,formen inom lagstiftningen rörande kommersiell lokalradio

åtföljandemed förändringar närradion.av
avtal har träffatsDe mellan regeringen och de programföretagsom

tillståndvilka har till rikstäckande innehållersändningar ingen regle-
ring vilken sändningsteknik skall användas.av som

försöksmässigEn verksamhet med digitalanärmast ljudradiosänd-
ningar har dock inletts efter ändringar i radiolagensmärre prop.
1994/ 952170 och träffandet tilläggsavtal mellan regeringenettav
och Sveriges Radio AB. Denna verksamhet skall vad gäller lokala

sändningar kunna utvidgas omfatta andra intresseradeävenatt pro-
gramföretag.

radiokommunikation såLagen utformad tillståndspröv-är attom
ning föranledd digital utveckling bör kunna äga utan attav en rum

genomgå någonregelsystemet behöver förändring.större Lagen
de grundläggande förutsättningarna för tillståndsgivning ochanger

har avsiktligt formulerats alltför hög detaljnivå för medgeutan att
följsamhet till den tekniska utvecklingen.

Allmänt frekvens- och sändaranvändning för radio- och TV-ges
ändamål företräde radioanvändning. Vid tillämp-ett gentemot annan
ning lagen skall radiokommunikationens betydelse för yttrande-av
friheten och informationsfriheten beaktas särskilt tillstånd1 § och
kan sökande radioanvändningen kan kommavägras hindraatten om
sådan radioanvändning särskilt viktig med hänsyn tillärannan som

åsiktsbildningenden fria Tillstånd9 § 1 st3 enligtp.. lagen om
radiokommunikation kan förknippas med olika tekniska villkor vad

gäller radiosändarens beskaffenhet ll §. vilkenI utsträckningm.m
tillståndsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen, med dennaärsom
bestämmelse stöd påkan ställa krav digital teknik osäkert.ärsom
Däremot införandet radioteknik under vissa förutsätt-synes av ny

återkallelseningar tillräckligt skäl för eller förändringarettvara av
tillståndtidigare givna frågor13 och 14 §§. någotDessa kommerav

kommenteras nedan.att
föreslagna Radio- och trådlösaDen TV-lagen beträffandeger

marksändningar ljudradio och television, för vilka regeringen ärav
tillståndsgivare tillståndsvillkormöjlighet särskilda föreskrivaatt som

viss sändningsteknik skall användas eller olika sändningsteknikatt att
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på-Någon möjlighet intemotsvarandeparallellt.användasskall synes
tillståndsgivning för närradio ochTV-verketsRadio- ochförtänkt

lokalradio.

regleringsåtgärderdet ställs kravDet värt attär attatt notera
frekvens-regleringeftersomområdet viss dignitetinom är avav

yttrandefrihet och sändagrundlagsskyddad rättberöranvändning att
och 3 kap 2 ochregeringsformen§television 2 kap lljudradio och

Tillståndsgivning vad gäller sänd-yttrandefrihetsgrundlagen.3 §§
begränsningarrundradioanvändning utgörregleringochningsrätt av

särskiltnödvändiga vik-yttrandefriheten accepterats avsomsomav
regeringsformen.§ 1kap 13enligt 2tiga skäl st

lag ochskall skenormaltregleringarföljerdetta attAv att genom
berördatill denormgivningsmaktendelegeramöjligtdet inte är att

tredjedock iharbestämmelsennämndadenI.myndigheterna ett
Föreskrifter inteföreskrifter.förvisststycke lämnats utrymme anses

påavseendedeyttrandefrihetenbegränsningar utanomavsom
sprida ellervisstinnehåll reglerar sättyttrandets mottaganärmare att

bedömdesradiokommunikationtill lagenpropositionenyttrande. I om
tillämpningsföreskrifterlitet. Dedock detta somutrymme som

får karaktärendärförutfärdaha behovkanmyndigheterna att avav
karaktär.administrativråd blirochallmänna närmastav
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7.2.2 Lagen radiokommunikationom m.m

radiokommunikationLagen medger inte Post och Telesty-attom
relsen initiativ till införa digital teknik. möjliggörLagentar att

frågoremellertid hantering kring tekniken denna välnären av
införts. Som följd digital teknik uppståkan det fördel-en av
ningspoblem, rörande vilka lagen inte tillräcklig ledning ochger

behövakan lösas lagstiftning eller vid givandetsom genom av
sändningstillstånd. Regeringen och Radio- och TV-verket har

tillståndsgivningdärför vid tillståndeni vilken gradövervägaatt
åtföljasskall givna tekniska förutsättningar. Lagen saknarav

procedurregler för de anbudsförfaranden interna-typer av som
förekommertionellt inom radiokommunikationsområdet och

eventuellt kan bli påaktuella i framtiden. Bristen inter-som
nationella överenskommelser frekvensanvändning för digi-om

TV-sändningartala osäkerhetsmoment.utgör ett

Såväl områdeinom lagen radiokommunikationdet regle-som om
i gränslandet till den lagstiftning själva medietrörrar som som

frågeställningar.aktualiserar digitaliseringen antalett
statsmakterna aktivt vill verka för digitaliseringOm behövs lagliga

beskrivitsinstrument. Ovan har regeringens möjlighet enligt den

angåendeföreslagna radio- och TV-lagen ställa villkor sänd-att upp
ningsteknik konstaterats Radio-och och TV-verket inte haatt synes
sådan fråganbefogenhet. föranlederDetta Post- och Telestyrelsenom
självständigt, enbart med stöd lagen radiokommunikation, kanav om

digitalbesluta sändningsteknik förutsättning för tillstånd attom som
använda radiosändare och det introducera användandetsättet av
digital teknik.

förarbetena till lagen teknikval vid etableringI har noterats att av
fråga utifråni riksdagensändarnät bör behandlas poli-ärnya en som

utgångspunkter frågantiska och faller utanför för lagenatt ramarna
tillståndsvillkorradiokommunikation. Visserligen kan enligt ll §om

beskaffenhet utifråni lagen innefatta krav radiosändarens2 typ-p.
förhållandetgodkännanden, internationella standarder och i tilläven

tekniken hos mottagaranordningen, med denna bestämmelseattmen
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låtabaraställa krav digital sändarteknik torde siggrund görassom
blivit etablerade.digitala användningarvälnär

tillståndsmyndighetönskarOm samhället änävenatt annan rege-
såledesverka för digitalisering krävsbeslut skall kunnaringen genom

Radio- ochlagstiftning den föreslagna TV-lagen.ytterligare utöver
tillståndgivna eller ändringarför återkallelse redanPrinciperna av

ändringarna i radioteknikengrundfrekvenstilldelningi ärav
§ i lagen radio-restriktiva enligt 14huvudsakligen mycket om

Tillståndshavaren skyddad i sin etableringskallkommunikation. vara
ändring förutsätterinvesteringar.medfört betydande Enkan hasom

synnerligaradioanvändning finnseffektivtillmed hänsyndetatt en
myndigheten skallåtgärd. förutseende hossådan Bristandeskäl för en

tillstånd för radioanvänd-tillståndshavaren. Enskildagåinte överut
bör dock kunnaeffektiv teknik tillämpasförhindrarning att nysom

effektivallmännas intressemellan detavvägningefterändras aven
enskildes skada.denomfattningenfrekvensanvändning och av

principenrundradioanvändning lättas dockgäller justVad upp
frekvenstill-ändringmedgeri lagen,14 § 2betydligt st avsomav

användare skall kunnaförbehövligändringendelning är att nyaom
därtill moti-flexibilitetsärskildsådan verksamhet. Enbedriva anses

följd interna-ändringar uppkommerbehovverad när en avsomav
åtaganden.tionella

frekvensspektrum i vilketdetändringar inomtillMöjligheterna
för underlättatillräckligatorderundradiosändingar bedrivs attvara

teknik.digitalinförandet av
frekvensfördelning och prioriteringTelestyrelsensochPost- av

frekvens-myndigheten fastställdfrekvensanvändning vilar dels av
utifrånråd, interna-allmännakaraktärplan med ytterst antagenav

likaså förankradeinternationelltoch denradioreglementetionellt

på radiokommunkationslagens reglerdelsStocholmsplanen, som ger
åsiktsbildningyttrandefrihet ochförbetydelseradiosändningar av

företräde.

frågor blirhär behandlasdeinledningsvisskallDet nämnas att som
ställningbetydelse Teracoms operatörmindre reell som ensamomav

marktillstånd bibehålls. fallet kandet TeracomsIriktstäckandeför
medföra och Telestyrelsensregulator Post-ställningfaktiska attsom

rundradioområdet betydligt förenklas. Iställetpåmyndighetsutövning
förverksamhet och dettaför Teracomsgivandet sättetblir normerav
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fråga.central Normgivningen kompliceras Teracoms bolags-en av
ställning.

Genom digital sändningsteknik och interaktivitet kan paradoxalt
uppstå fördelningsproblematik. digitaliseringEn kommer attnog

medföra möjlighet och skyldighet fördela tillståndantalatt etten nya
till radioanvändning eftersom spektrumutnyttjandet kan effektiviseras.

Detta kommer emellertid ske i läge för vadnär gränsernaatt ett som
ljudradio och television mindre klara vad de tidigareär är varitän

och digtalteknikens ivrigaste tillskyndare syftar till olika grad av
interaktivitet eller specialiserade tjänster, exempelvis HDTV,som
vilket i sig utrymmeskrävande.är

Fördelningen frekvenser kan förväntas komma ske tillattav an-
vändare vill olika former betaltjänster inomutöva ett avsattsom av

tjänsterspektrum, kan eller mindre lika traditionellasom vara mer
televsionssändningar.

därvidMyndigheten kan prioriteringsskäl ha anledning att taav
ställning till vad skall definieras televisionssändningar enligtsom som

begreppsdefinition, framgårgällande exempelvis den som av nya
tillämpningsområde.radio- sådanoch TV-lagens Emellertid kan en

inte alltid förväntas tillräckliganalys ledning för myndighetensge
Motståendebeslut. intressen kan exempelvis finnas hos innehavare av

rättigheter.sortssamma
Vidare torde det särskilda skydd för sändningar bety-som ges av

åsiktsbildningdelse för yttrandefrihet och vila föreställningen om
sändningar ljudradio och television sådannormalt har betydelseatt av

därför förtjänaroch särskilt skydd. Framtiden kommer troligtvisett
såvisa inte alltid fallet. i förekommerRedan dag antaläratt att ett

företeelser definitionsmässigt televisionsprogramde ärtrots attsom
framstår affärsverksamhet i form, exempelvis shop-snarare som ny

ping- och spelkanaler.
uppstårfördelningsproblem praktikenVilka i dels beroendeärsom

vilken ställning i framtiden, dels rundradiosänd-Teracomav ges om
ningar kommer multiplexering digitala signa-ägaatt rum genom av

lagstiftning troligenler. det fallet blir nödvändigI separatsenare en
framtida ställning. avsnitt de legalaITeracoms ett separat tasoavsett

multiplexering till behandlingkomplikationerna med avsnittupp
7.3.1
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uppmärksammaTelestyrelsen har enligt förarbetenaochPost- att
uppkommande fördelningsproblematik.lagstiftaren anmälaoch till

självklart förebyggas redan vidkan och börPrioriteringsproblem
tillståndsgivningen de fall regeringentill programbolagen. I agerar

tekniska villkortillståndsgivare regeringenkan att angegenomsom
uppstår.fördelningsproblemförebygga att

två tekniska förutsättning-hantera deskildaexempelEtt sätt att
tillståndsgivningTV-verkets förRadio- ochför sändning lämnararna

närradiotillståndshavare lämnaslokalradio. Tillrespektivenärradio
tillstånd närradio i viss kommun. Sänd-sändatekniskt naket attett

med formtillåtna räckvidd regleras endastningarnas maximalt en av
fårsändningarnabestämning, oftastgeografiskungefärlig att vara

däremot till varjegäller lokalradion"kommuntäckande". Vad är ut-
tillståndetbestämningteknisksändningsrätt knutetauktionerad aven

Tillståndens olikatänkt antennplaceringfrekvens,vad gäller m.m.
mellan myndigheterna.samarbeteförbereds isidor ett

tillstånd någon kommersiellt intresseformmedlämnandeVid avav
tillståndfleraföredra, särskiltmetodensannolikt denär att omsenare

aktuella.verksamhetkonkurrerandetill är
teknisktväljer lämnaalternativtänkt öppnaI staten attattett

påtillståndshavarenprogramtillstånd och helt överlämnar att en
nödvändigt. inte minst förblir detsändningarna,förverkligamarknad

osund situation,konkurrenssynpunkt övervägaförebygga attatt en ur
myndigheten. De problemför tekniskaledning denlagstiftning tillen

multiplexoperatörer,i avsnittetantydsbehöva lösaskan omsom
7.3.1.

innehållerradiokommunikation intelagenbörDet attnoteras om
iblandanbudsförfarandenför dennågra procedurregler typ somav

frekvens-radiokommunikationsområdet begränsadeinom näranvänds
radioanvändningar till-ellerutdelas till näroperatörer nyaresurser

befinnsde allmännafördelningslösningarsådanaOmkommer. av
lagstiftningsåtgärder initieras.önskade bör

intefrekvensanvändning innefattarförStockholmsplanens.k.Den
därförStatsmakterna börsändningar.för digitalafrekvensanvändning

ställande beaktavillkorstekniskadigitalisering ochinför beslut om
internationellnågongrunduppkommakanproblem attavsom

alternativt intedigital TV,beträffandegjortsfrekvensplanering inte
stånd.tillsådan kommithandla innan en
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7.2.3 Avtalen med programföretagen

Avtalen med programföretagen beaktar inte den digitala tekni-

frågor. råderOklarheter bland gäller initiativkens vad tillannat
digitalisering, programföretagens möjlighet till betaltjänster och

alternativa distributionsformer.användandet digitalaDen tek-av
frågeställningar måste vidnikens behandlas kommande omför-

handling/tillståndsgiving.

programföretagen förutsätterAvtalen med Teracomzs sändarnätatt
för programföretagens sändningar. Avtalen reglerar inteanvänds tek-

förutsätter endast sändningarnaniken Tera-äger överattutan rum
innehållerEftersom avtalen kravet programföretagensnät. attcomzs

rikstäckande nuvarande formuleringsändningar skall torde ut-vara
hinder för programföretagenprincipielltgöra attett utan stats-

i digitala marksändningar sända vadmaktens änannatacceptans som
samtidigt utsänds i det analoga nätet.

Likaså ifrågasättasskulle det kunna avtalsbrott dessaettvara om
påprogramföretag programverksamhet distribuerasstartar en som

befintligadet marknätet. Formuleringarnasätt änannat genom av
långt ifrånåtaganden ioch rättigheter respektive avtal dock klara iär

torde rörande avtalets tolkning kunna hänvisadetta hänseende. TV4

etableringsfrihet erbjuder,till den allmänna grundlagen alter-som
låta sändningar iutföra andra former dotterbolag. SVTnativ genom

låstfinansieringsformen och avtalsformu-är är, oavsettmergenom
sådanatill sändningar.lering, beroende statsmakternas inställningav

försöksmässiga digital ljudradiosändningarDe ägersomav rum
år 1995 med stöd tilläggsavtal mellansedan slutet sker statenavav

Sveriges Radiooch AB.
nuvarande avtalProgramföretagen kan heller inte enligt avgränsa

någotinföra betaltjänster,sändningar i marknätetsina att somgenom
påeftersom avtalen bygger allatekniken underlättar,den digitala att

del sändningarna.skall ha möjlighetmedborgare att ta av
avtalsförhållandeå kunnasida inte i nuvarandesin tordeStaten

åtgärdernågra syftar till digi-krav programbolagenställa somom
talisering.
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införande digital teknik innebär avtalen mellan ochEtt att statenav
måsteprogramföretagen Emellertid kommer avtalen omför-över.ses

då1996 och 1997, och antagligen förvand-handlas inom kort, under

tillstånd med radio- och TV-lagens bestämmelserlas till nya som
teknikfrågor, såsom spörsmålutgångspunkt. Därigenom kommer

provsändningar i teknik, samsändning i analog och digitalrörande ny
geografisk täckning, möjlighet förteknik, principer program-om

tillhandahålla betaltjänster och dylikt naturligt till be-bolagen att upp
då inte kan villkor, teknisk ellerhandling. Om parterna enas om av

tilllstånd avtalsförhållandenaför fortsatta kan upphöranatur,annan
övergå tillståndspliktiga distributions-till ickeoch programbolagen

något sig hypotetiskti dagsläget kanformer, ettte som resone-som

mang.

Tekniska standarder7.2.4

standarderbeslut tekniskabehovetuppenbart ärDet år stortatt omav
verkningarnade allmänna ekonomiskamed hänsyn tillinte bara av
för konsumenterminskade kostnaderstandardiseringar, i bemärkelsen

hushållning infrastruktur och frekvensermedoch producenter, samt
Även och ljudradiobeträffande televisionkonkurrens.gynnande av

åtkomligt medium med de värdefulla egenskaperochöppet somsom
nödvändig.service-tanken standardiseringtillvaratagits i public är

övergripande standardiserings-gagnlöst söka lösaDock det attsynes
måste bedrivas interna-lagstiftning. Arbetetfrågor nationellgenom

frånutgålagstiftningen vadnationellationellt. Möjligen kan den som
nationellt sökaöverenskommelser ochefter internationellaratificerats

standardiseringsproblem, be-begränsadelösningar t.ex.somegna
beslutade marksändningaråtkomstkontroll till regeringenträffande av

jfr avsnitt 7.3.2och dylikt.

övergångsregler-ing7.2.5

övergångssituation och digitaldär analogispeciella problemOlika en
skältidigare redovisadeförväntas.används kan Avteknik samtidigt

därförlagform.problem kräva Detlösandet ärkan smärreäven avav
övergångs-förutse och beaktaförsökermyndighetervikt berördaatt
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problematik tillståndgivningenredan vid månoch i den detta kan ske,
formuleringar tillståndsvilkoren söka lösningar.genom av

Även lagändringar kan för underlätta övergångs-övervägas att en
exempelvis i lagen radiokommunikation och de lagarprocess, om som

Radio- TV-verket har tillämpa.att

frågor7.3 Särskilda

7.3.1 Multiplexoperatörer

digitalaDen multiplexeringstekniken innebär legala komplika-
tioner. Med digitaltekniken följer frågeställningarantalett som
inte besvaras gällande lagstiftning. frågorDe aktualiserasav som
faller under flera olika departement och myndigheter. En regle-
ring torde nödvändig. Den utformningen berornärmarevara

fleradock övergripande ställningstaganden. sådantEtt rörav
kontrollen sändarnäten. Det kan finnasöver skäl för
bibehållande statlig kontroll, antingen tillståndsgivningav genom
eller Teracom. Det torde i dagsläget inte formelltgenom vara

låtauteslutet behålla sinTeracom ensamställning.att

Bakgrund

Digitaltekniken möjliggör flera olika kan blandas iatt program en
frånsignal och sändare och sedan densorteras mot-en samma upp av

tagande utrustningen. Vid sändningar med digital teknik det därförär
möjligt flera frånprogramtjänster, eller flera programföretag,att ett
kan dela frekvensutrymme och sändarutrustning. Detta ärsamma en

de fördelarna digitalamed den tekniken och möjliggörstora ettav
antal samtidiga sändningar med den den analoga tekniken.större än
tekniska förDe digitala sändningar harsystem presenterats ut-som

märks därtill flexibilitet. Olika överföringsutrymme kanstor stortav
påanvändas för olika beroende deras karaktär. Digital-program

tekniken inte heller specifikt föranpassad radio eller TV, kanär utan
för innehållanvändas sända vilket helst.att ut som
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multiplexering. Vid multi-signaler kallasblandaProceduren att
eller andrarundradioprogramde tjänsterbestämsplexeringen

överföringsut-signalen och hurskall bärastjänster stortavsom
tjänsterna.de olikaskall tilldelasrymme som

rundradio regleras indirekt,förmarksändarnätUtbredningen av
tillståndsgivning.dubbel Program-beskrivits,tidigare genom ensom

tillstånd för sändningsverksam-där villkorenerhållerföretaget ett
ingå,bestämningar kanbegränsade tekniskaVissaheten t.ex.anges.

ställslokalradiotillstånd. deInomdet sigrör ett ramar somomom
tillståndfår sändarentreprenörentillstånd sedani dessa att an-upp

radiokom-prövning enligttekniskefterradiosändarevända en
munikationslagen.

Någon skallkedja.tillför länk i dennaMultiplexeringstekniken en
programföretagkonkurrerande,från flera, kanskesignalerblanda

utsändning.före
be-legala problem. Denmultiplexeringstekniken följerMed som

får rollsändningsverksamhetentekniskadriver den egen som av-en
den rollför,samtidigt bestämmerfrån, gränsernaviker sommen

kontrollerarde företagspela. ellerDetprogramföretagen kan som
påverka vilkadirekt kanbeslutfår ställning där derastekniken en

risk föruppkommernår enskilde. Därigenomden ensomprogram
reglera,också kan kommateknikenkontrollerar ettden attatt som

vilkaoönskatkonkurrensmässigt sätt,ellermediepolitiskt program
flerai sändning. Närkommerprogramföretagoch ut program-som

intehellerpå signal kanskall delaföretag styrasom numanen
programföre-regleraindirektutbredningsändarnätens attgenom

tagen.
självklara instrumentingalagstiftningen harnuvarande attDen

ochradio-föreslagnaförväntas. denkan Iproblemdehantera som
62 § p.bestämmelse 3 kapgivitshar dockTV-lagen att rege-en

användavillkorföreskrivatillståndslämnare kan attringen omsom
motiveratsuttryckligenbestämmelseradiosändare,viss avsomen

sändningar iprogramföretagskonkurrerandesammanförabehovet att
signal.samma

tillräckligkonkurrenslagstiftningen ärenbarttroligtinteDet är att
prägladOmrådets speciellamissförhållanden.motverkaför naturatt

och önskanfrekvenshushållningshänsynmonopolstrukturer, omav
verksamhetenföröverväganden talarmediepolitiskaför attutrymme

120



FRÅGORSÄRSKILDAREGLERINGSBEHOV OCH

TV-området framtidenknappast inom denradio-ochinom närmaste
enbart konkurrenslagstift-fungera väl med stödbringaskan att av

frågeställningarnamånga redovisadede nedanVidarening. är avav
inte kan besvarasyttrandefriheten desådan betydelse för annatatt

lagstiftning.sätt än genom
för multiplex-tillståndskrav behöva uppställasskäl kanAv samma

allmänna endast kunnaetablering riskerar detVid frioperatörer. att
frågor, statliga till-så i vissa centralabegränsade kravställa t.ex. om

konkurrensbegränsande ochtillgång tillståndshavares näten, att
uppstår.effekterhindrandemediepolitiskt

därigenommultiplexeringstekniken och dentordeSammantaget
särskild reglering.nödvändiggöraoperatörsrollenförändrade en

frågorpå liggersådan mycketberor iOmfattningen somav en
såsom exempel Teracomsuppdrag besvara,utredningensutanför att

genomgång antaldockkommerställning. Nedanframtida ettaven
problemrelevanta göras.att

Regleringsbehov

ellermotståendeså intressenkomplicerasregleringEn att som merav
måste söka till-konkurrensfrihettillståndgivning ochexklusivmindre

struktur.godoses inom samma
partsförhållanden.följandeförväntas berörareglering kanEn tre

multiplexoperatörenstaten --
programföretagetmultiplexoperatören --

programföretag.programföretag --

frågorantalvarierandepartsförhållande finnsrespektiveInom ett
frågor följande:väsentligaNågra övergripande ärdignitet.olikaav

pågaranteradtillstånd medföragivnastatligt ettSkall utrymmeett-
så hurfalloch idigitalt sändarnät

multiplexoperatörerhålla ställningskall företagPå vilket sätt som-
krite-efter vilkaförsorg,samhälletsskeskalldetoch, genomom

utsesfleraskall eller operatörerrier en
överkapacitetfå denregleraskallaktörernavilkaellerVilken av-

sändarnätendigitalai definnaskommerflexibilitetoch attsom
principerefter vilkaoch
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det följande partsförhållande,I problemen eftersorteras ett syste-
matiskt inte nödvändigtvis kommer deatt motsvaragrepp som

förhållandena.verkliga företagEtt kan mycket väl komma verka iatt
dubbla roller, allt tillåter. Tillståndsgivningberoende vad reglerna
för multiplexanvändning kan exempelvis riktas till befintliga pro-

sådangramföretag. ordning ifrågasättasEn kan dock mindresom
Utgångspunktenlämplig konkurrenssynpunkt. för deur resonemang

förhållandeförsnedan där intar självständigär operatörenettsom en
förhållandeställning i till programföretagen.

Staten multiplexoperatören-

Om tillstånd måstemultiplexoperatörsskap skall förutsätta regle-en
ring innefatta urvalskriterier för hur elleroperatören operatörerna
skall lämplig myndighet och under vilka villkor de skallutses av
verka.

frånAlternativen auktionsförfaranden till anbudsför-spänner rena
faranden. Vill ställa antal villkor för verksamhetensstörrestaten ett

anbudsförfarandebedrivande kan eller s.k. entry-för-ett ett open
farande föredra. förfarandet kan finansiering,I ägarskap,attvar
nätuppbyggnad, geografisk täckning och möjlighet till lokala sänd-

ningar viktiga delar bedöma.attvara
någonOm ställningen skall innebära form avgiftoperatörsom av

till beror mängd faktorer. betydelse kanAv hurstaten av en vara
tillåtsexklusiv dennes ställning blir, denne fri prissättning ochom en

hur tillåtsdenne använda eventuell Överkapacitet. Etableringen ettav
förväntassändarnät kan innebära investeringar till förstora nytta

ändamålallmänna t.ex. public service-verksamhet vilket kan tala

avgifter.emot
Sändarnätens förhållandenutbredning typiskt måsteär ett som reg-

leras nivå.denna Eftersom och skall kunna användasnätett samma
flera olika programföretag kan utbredning inte bestämmasnätensav

utifrån önskemål. Frågorenstaka programföretags nätensett ut-om
formning, exempelvis s.k. singelfrekvensnät, för bästa kombina-som
tion nationell och lokal täckning ocksåhör till denna kategori. Detav
måste finnas legal konstruktion harmoniserar med lagenen som om
radiokommunikation vad gäller den tekniska regleringenrent om var

fårsändare eller skall inrättas. Hur i frågadennastort utrymme som
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skall överlämnas marknadsmässiga bedömningar och i vilken om-
fattning mediepolitiska överväganden skall bestämmande måstevara
övervägas.

Nätoperatörens rättighet till nätanvändning frågaärannan en av
central betydelse. Digitaltekniken kan inte bara användas för radio-

ocksåoch TV-tjänster för personsökning, dataöverföringutan m.m.
Även utsända radio- och TV-tjänster i gränsområdet till vad som
innefattas i radiolagens föreslagna televisionsbegrepp kan bli vanligt.

måsteRörande detta önskvärdhet till effektivt frekvensutnyttjandeett
ställas risken för rundradiosändningar övergår tillmot att utrymme
andra användningar.

Tidigare erfarenheter talar för bör hanätoperatörenatt ettvunna
för programverksamhetens laglighet för undvikaatt t.ex.ansvar en

situation där beroende partsförpliktelse enligt ingångaoperatören
avtal eller skäl drivs fortsätta sändningar för vilka till-annat attav
stånd saknas.

sådantOmfattningen inte givet. Emeller-operatörsansvar ärettav
tid i fallbör krävas skall kontrollera det förnätoperatörenvart att att
programverksamhet finns tillstånd eller registrering detta krävsnär

enligt lag. Vid vidaresändning från utländskaav program program-
åliggaföretag kan det förvissa sigoperatören programföre-att attom

sändningsrätt enligthar hemlandets lagstiftning. förefallerDettaget
rimligt låta för tillstånd finns föroperatörenatt attsvara program-
verksamheten föroch sändningarna sker i överensstämmelse medatt
eventuella villkor teknisk kanDäremot knappastoperatörennatur.av
åläggas för innehåll.sändningarnasansvar

Den i praktiken myndighetsliknandenärmast ställning kansom
komma erhållas eller begränsat antal multiplexoperatöreratt ettav en
väcker frågeställningarallmänna hur ansvarsfördelningen mellanom

och Post- och Telestyrelsenoperatörerna skall bestämmas, liksom hur

myndighetsuppgifter, tillsyn och sanktioner skall utformas.m.m.
Frågan tillståndsstatliga bereda tillträde till nätenstatus attom

aktualiseras omedelbart eftersom måstedet allmänna överväga nu-
varande programföretags ställning vid övergång till digitala sänd-en
ningar. Kan saken överlämnas till sändarföretag och programföretag

träffa avtal eller skall lösningen ske tillstånds-lag elleratt om genom
villkor Som uppdragsgivare och avtalspart i förhållandennuvarande
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tillfredställandeför problemetha verkatorde attstaten att ges en
lösning.

frågormåste beredskapsfrågor tekniska standarderochVidare om
radiokommunikationslagen stödkanVisserligen utgöraövervägas. ett

torde självastandard tidigaretekniskför krav nämntsmen somom
Omfattningenpåkalla i form. parallellabeslutteknikskiftet avannan

teknik torde i första hand regleras vidoch digitalsändningar i analog
ocksåkanregering och programföretagtillståndsgivning mellan men

förhållande tillaktuell i operatören.vara
eventuella statligateknikskifte ochuppenbartDet är att ett nya

tillnågon ställningstagande ord-marktillstånd fomnödvändiggör av
för rikstäckandedemedningen Teracom entreprenörsom ensam

ställning bruten vaddennatidigareSomsändningarna. ärnämnts

radiosändningar.lokalagäller
såväl ii medlemskapetkonkurrensfrihet vilartankeallmänEn om

förekommiti avregleringardeeuropeiska gemenskapenden somsom
år. betydelsen kon-områden ökadeunder Denpå rad avsenareen

lagstiftningi nationellmanifesteratsytterligarekurrensfrihet har ny
övervakande.till desssärskild myndighetbildandetoch av en

Å monopolliknandeeller mindredekansidanandra attnoteras mer
rundradion harbetjänarsändarföretagde ännuställningar somsom

några egentligaeuropeiska ländernabestår flestai de samt att
förhållande inte träffats inomdettalämnaöverenskommelser attom

propositionstextdet iharTidigaregemenskapen. attnoterats en
rundradionätet olikaangivitsverksamhetrörande Teracoms att av

aktiebolagställning kanbehållas i helstatlig Teracomsbörskäl ägo. av
Legitimiteten i denkomplikation i detta hänseende.något av envara

månnågon bolags-förringas ioperatörsställningenexklusiva av
statligförsvårar bolagsformen i praktikenSamtidigtformen. styr-

ning.
behålla infrastrukturen under-strikt kontrollGenom överatt en

fort-mediepolitik och motverkaför föranaturligenlättas attstaten en
Risken medägarkoncentration inom massmedierna.internationellsatt

distri-området konkurrerandeetablering inomfri är ägareatt aven
marknäten.kontrollenbutionsformer överövertar

frågan framtidaställning till Teracomsskäl klarlegalaAtt ta omav
får frågacentral betydelse dennalåter Omroll sig inte göras. än av

sidan. det legalaaspekter här lämnas Iallehanda per-rymmersom
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i praktiken betydelse eftersomkan den visserligenspektivet vara av
påverkas antalet aktörer och derassannoliktregleringsbehovet av

utgångspunktenförhållande i falltill Dock bör allaställning i staten.
så långt möjligt skall utformaslagstiftningen sättatt som somvara

många förfaktiskt verksamma aktörer det tillfälletför hurneutraltär
finns.

programföretagetMultiplexoperatören -

utgå ifrånutredarenradio- och TV-lagtillförslagetI attsynes enny
i fortsättningen vad gällerskall gällapublik öppenhetprincip ävenom

marksändningar lämnastillstånd rikstäckandetillde som av rege-
måsteprogramföretagens nättillträdeprincipen följerMedringen. att

avtaltill lösadetta överlämnasintresse. Omägnas parterna att genom
tillstånd förregeringen lämnatde sändningarriskfinns att somen

tänkbara lägetförverkligas. detI nät-inte kommer sämsta attatt -
ändamålfår överkapacitet till andraanvändafritt änoperatören

står andrakontrollerad intressenterrundradio och/eller är somav
några sänd-innebäraskulle detta kunnaprogramföretag nära att-

nårstånd bara be-eller sändningarnatillaldrig kommerningar att
befolkningen.gränsade delar av

multiplexoperatörs-för det falltill handsliggerDet nära att, att
tillstånd, föreskriva villkoruppnås statligtställning somgenom

programverk-tillståndshavare för sinnätplatsstatligagaranterar
skulle i falltillståndsreglering operatörskapetsamhet. En annatav

meningslös.tämligenvara
tillstånd lagreglermed tordeinte förbindsoperatörsskapetOm om

nödvändiga.icke-diskriminering vara
tillåtas konkurrerandebedrivabör inteOperatörsbolag program-

Ökad medieområdetkoncentration inomintegration ochverksamhet.

uppmärksammatsprogrammaterial harsåväl äganderörande somsom
Även införsdenna karaktärbestämmelseproblem.ett avom en -

kringgå olika bolags-enkelför övrigt kanvilken att genomvara
proble-liggandedjupareknappastlöser dettakonstruktioner en——

förleda tillfall kanproblematik imatik. En värsta attatt staten,som
för oberoendenättillträdeochkonkurrensbehovettillgodose av

måste behålla kontrollenägande överprogramproducenter, genom
sändarnäten.

125



SOU 1996: 25

Den flexibilitet vad gäller utnyttjande frekvensutrymme denav som
digitala tekniken erbjuder kräver ställningstagande inte bara till vilka
tjänster skall upplåtaskunna för, frågannäten tillävenutan om vem

fåskall reglera överkapacitet.som
tillståndI med reglering operatörsrollen kan det inlednings-ett av

vis bli aktuellt programföretaget minsta överförings-att garantera en
kapacitet. Därefter uppkommer frågansannolikt fåskallom vem som
reglera eventuell Överkapacitet. Om uppståröverkapacitet i själva

frågatorde detta mellannätet ochnämnts operatörstatsom vara en
fårhur disponera den kapaciteten det finnsoperatören dock antalett

programanknutna tjänster rörande vilka programföretagensäven
önskemål kan behöva in. Om överkapacitet uppstårvägas attgenom
programföretaget inte utnyttjar hela sitt garanterade överförings-

önskemålkan det finnas från programföretaget självt fåutrymme att
upplåta Sådetta länge detta sker tillfälligtvis och tillutrymme. annat
programföretag sändningstillståndmed borde lagstiftningen inte hind-

sådana lösningar det tekniskt och praktiskt möjligt.är Merra om
tveksamt programföretagen tillåtasskall sälja sitt överförings-är om

ändamåltill andra rundradio.änutrymme

Programföretag emellan

förhållandeDe överväganden nödvändiga i detta har redanärsom
något såledesoch behandlats. Detta gäller främst möjlighetennämnts

tillståndi hänvisa konkurrrerande programföretag tillatt samma
sändare, bestämmande överföringskapacitetminsta och möjlighetav

överlåta kapacitet. Om inte den minsta överföringskapacitetenatt
regleras kan konflikter uppstå mellan programföretagen natur-som
ligen efter kvalitets- och fåkonkurrensskälsträvar att störstaav
möjliga frekvensutrymme för de sändningarna.egna

lagstiftningEn

reglering operatörsrollen till följdEn multiplexeringsteknikenav av
kan sammanfattningsvis kräva ställningstaganden rörande dels för-
hållande mellan och dels själva verksamheten. detoperatör, Istat

partsförhållandet frågornaförsta blandrör annat:
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fleraeller operatöreren-
Teracom-
urvalskriterier-

utbredningsändarnätets-
nätanvändningprinciper förallmänna—

myndighetsansvar-
ställningprogramföretagsnuvarande-

beredskapsfrågor-
frågortekniska—

aktualiseras blandsjälva verksamhetenRörande annat:

definitioner-
tillstånd registreringoch-
tillståndsvillkor—
programverksamhetens laglighet-
programtillståndshavarnas nättillträde-
konkurrensfrågor-

storleköverföringskapacitetensbestämmande av-
kapacitetsöverlåtelsenätanvändning och-

flera departement ochfrågeställningar aktualiseras berörDe som
områden.olikamyndigheter inomantalett

krypteringoch7.3.2 Dekodrar

Bakgrund

och förutsättereffektiv krypteringDigitaltekniken möjliggör
åtkomstkontroll. bolagDeinnebär s.k.dekoderinnehav. Detta

på be-stärkt sin ställninginfrastrukturen harkontrollerarsom
Åtkomstkontrollen kanprogramföretag.traditionellakostnad av

denkonkurrensbegränsningar. Inflytande övermedföra en-
behärskarde bolagprogramutbud kanskildes utövas somav

programkvalitetkonkurrensfaktoreråtkomst. Andra äntittarnas
når denprogramutbudbestämmande för vilketblikan som

enskilde.
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teknikskifte medförEtt konsumenterna under övergångs-att ett
måsteskede använda dekodrar för omvandling digitala signaler tillav

analoga. digitala TV-signalenDen lätt kryptera kvali-är att utan
tetsförluster. Krypteringen medger kontroll tittarens åtkomst.över
Tillsatser för avkryptering kan integreras med eller anslutas till den

nödvändiga dekodern. digitalaDen tekniken påunderlättar detta vis
olika betal-TV-arrangemang, vilket väsentlig drivkraft förutgör en
digitaliseringen. Samtidigt åtkomstblir kontrollen tittarnasav genom
dekodrar och krypteringen s.k. conditional access allt viktigare.
Tillsammans med kontroll eller inflytande distributionsnätetöver
kanske viktigare programinnehålletsjälva konkurrensfaktor.än som

Utvecklingen inom åskådliggörden satellitbaserade televisionen de
olika konkurrensbegränsande verkningar användande dekod-som av

få.och kryptering kanrar
företagDe kontrollerar infrastrukturen, i form satelliter,som av

erhållitkabelnät, dekodrar och kryptering har mycket stark posi-en
tion. företag har stärkt sin ställningDessa bekostnad de tradi-av
tionella programföretagen producerar och sättersom samman pro-

Programföretagen utnyttjar satellit och kabelnät ärgrammen. som
nåför framgång med sin verksamhet helt beroende vilka förut-att av

uppnåssättningar kan avtalen med företagde kon-som genom som
åtkomst.trollerar infrastruktur och

Redan idag televisionssändningar bara tjänsterdeär en av som
satelliterna kan bära. framtiden kan i kabelnätenI ske utveck-även en
ling fråntjänster skiljer sig dagens television blir alltmot att som

sådanvanligare. förändringEn blir dock möjlig först efter digita-en
lisering Utveckling kan komma ytterligare försvaga denäten. attav
traditionella programföretagens fårställning. tjänsterDeras konkur-

med andra tjänster i näten.utrymmetrera om
viktigasteDen programreglerande rollen kan härigenom besättas av

infrastrukturens istället för programföretaget eller konsumen-ägare,
från såledesUtbudet olika programföretag kanten. av program

komma bestämmas den kontrollerar konsumentensytterst att av som
åtkomst. områdetintegration och koncentration finns inomDen som
har medfört ofta åtkomstkontrol-det finns ägarsamband mellanatt
lerande företag och programföretag. Möjligheten regleraatt pro-
gramutbudet kommer därför till användning konkurrens-ettsom
medel.
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förhållandet kan ytligt betraktatbeskrivnaDet väsent-synas vara
rått i de traditionelladetsamma marknäten. Staten harligen som

nåvilka via skall den enskilde.kunnat välja Dennätenprogram som
tvåi fallen drivkraften.skillnaden de Staten haruppenbara är tra-
sin roll regulator förditionellt önskat använda änannat attsom

möjliga ekonomiska vinst, vilket torde detstörsta varagenerera
kommersiell aktör i roll. Staten har vidarenormala för sammaen

både skyldighetanledning och motverka konkur-regulator attsom
kommersiellt bolag däremot efterrensbegräsningar. Ett strävar att

möjligt eliminera konkurrens.om
digitalisering kommer vad gäller satellit och kabelnätenEn

färre okodademedföra ökad kryptering ochsannolikt program.en
ägarkoncentrationer kan kommatill programreglerandeTendensen

programföretag finnasviktigare förblirförstärkas. Det än ett attatt
infrastrukturenssortiment, bestämti attraktivtmed ägare.ett av

minska.oberoende programföretag kan kommaförSpelrummet att

EU

pågår fullständigstandardiseringsarbete. EnEUInom stan-ett
nå. kan behöva ha olikasvår enskildedardisering Denär att

programtjänster. Etablering digitalaför olikautrustningar av
standard-programföretag ochoberoendemarknät kan gynna

lösningar.

pågår arbete med standar-europeiska gemenskapendenInom ett
främja konkur-Syftet blandi olika avseenden.diseringar är attannat

rensfrihet.
nå standardiserade lösningar vadförsamarbeteteuropeiskaDet att

resulterat idekodrar harkryptering ochdigitala sändningar,gäller ett
televisions-sändningförtillämpning standarderdirektiv om avav

överenskommelser. Röran-vissa frivilliga95/47/EGsignaler samt
dock ingaåtkomstkontroll finnsförbetydelsefullade de systemen

tillåtna. innebärDettaSlutnaöverenskommelser.bindande ärsystem
förutrustningarolika tekniskabehövaskandet för konsumentenatt

programtjänster.krypteradeolikaavkodaatt

129



SOU 1996: 25

Enligt direktivet skall alla konsumentdekodrar klara omvandlaatt
återgedigitala signaler och okodade signaler. Signalerna skall sändas

enligt standard godtagen erkänt europeiskt standardiserings-etten av

organ.
tillgång, åtkomstkontrollEn del direktivet s.k. villkorad denrörav

uppnås dekodrar och kryptering. Vad gäller försystemensom genom
åtkomst upplåtelse påskall enligt direktivet ske lika, rimliga och icke
diskriminerande villkor. Diskrimineringsförbudet förhållan-delsrör

programföretagendet mellan och den kontrolleraroperatör som
åtkomstsystem, förhållandetdels mellan den har immateriellasom
rättigheter till och den önskar tillverka utrustningen försystemen som
systemen.

Genom överenskommelser har metod för krypteringen gemensam
signaler Vidarebestämts. har överenskommits standard förav om en

de kort s.k. smartcards konsumenten skall använda, vilket möj-som
åtkommaliggör utveckling flera programtjänstermot atten genom

mottagarutrustning.samma
praktiken emellertid flera förI de programföretagen ochär av

konsumenterna relevanta problemen olösta. gällerDettaännu t.ex.
frågor standardiserade krypteringssystem, hur programföre-om om

skall vinna tillträde med sina programtjänster i de slutnatagen
i dekodrar ingåeget kort andras eller i isystemen upptas systemen

åtkomstbolagens såledesprogramsortiment. För konsumenten kan

olika sändningar kräva olika mottagarutrustningar.
inte realistiskt sig lösningar påDet i alla dessa delarär väntaatt

satellitsidan eftersom de kontrollerar infrastrukturdenna knap-som
villiga såsin position länge de intressenhar iärpast att ge upp

företag producerar tjänster bärs näten.som som av
Etablering digitala marknät mångamed kapacitet bäraattav

programföretags sändningar erbjuder alternativ och konkurreran-en
de distributionsform. kan oberoende programföretag.Detta gynna

uppnå på standardfrågortorde enklare lösningar iDet attvara
åtminstone såmarknät, länge marknäten kontrolleras staten.av

Enbart förekomsten konkurrerande marknät kan försättaettav en
programföretagkonsumenter och de kontrol-gynnsam press som

åtkomstenlerat i satellit- och kabelnät vad gäller Standardisering,
sådana uppnåsSjälvfallet för positiva effekter skallgäller att attm.m.
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tillåtstillser till satellit- och kabelnät inte kontrolleraägarnaattstaten
eventuella digitala marknät.även

publika öppenhetenDen

marksändningarnas publika öppenhet kan behövaPrincipen om
sändningstillståndmånga beviljas i digitaltomprövas ettom

efter marknäten i teknisktStaten bör hän-marknät. sträva att
tillgänglighet.högsta möjliga grad Regeringen börseende ges av

tillåtamöjlighet krypterad betal-TV i marknätet.attges

lagstiftning med direkt förSverige finns ingen nationell betydelseI
åtkomstkontroll.frågor Konkurrenslagstiftning indirekt be-är avom

uppstår.otillåtet effekterkonkurrensbegränsande Utveck-tydelse om
åtkomstkontrollen inom satellitsänd televisionlingen har skett ochav

fråga.internationellblivit Problem relaterade tilldärigenom en
åtkomstkontroll måste inomprimärt lösas EU. Om väljerstaten ett

fortsatta analoga marksändningar i nuvarandealternativ med om-
någottillskott ytterligarefattning, eventuellt med torde detnät,av

tillräckligt verka i det europeiska samarbetet. Etableringatt avvara
digitala marknät förutsätter dock nationella ställnings-nationella

taganden.
tradition gäller princip publik öppenhet för ljudradioAv en om -

Radiolagsutredningens förslagtelevisionssändningar. till radiooch ny
upprätthåller princip. 3 kap. 6 § 2 de-lag denna ITV st attanges-

tillståndmarksändningar lämnar till skall kunnaregeringensom
således tillåtetenligt förslaget inte medoch Det ärmottagas av var en.

radiolagsutred-krypterade marksändningar. bör dockDet noteras att
utgått från den analoga tekniken. Med analog teknik det,ningen är

förelåg förslagetsutredning vid lämnande, möjligtenligt den som
rikstäckande programtjänster.eller ytterligare Enmed ett paren
framtidasålunda för teknik kunde föranledareservation attgavs

ställningstagande sändningarnasutredningensomprövning omav
fick betydelse för den s.k.ställningstagandeöppenhet. Ett ävensom

bibehållande.carry-skyldighetensmust
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vidhållande påkravet alla sändningar i marknätetEtt skallattav
okrypterade problematiskt. Principen publik öppenhetärvara om

från service-tanken. Emellertid kan inte förväntashärrör public om-
också skall etableringsfrihet idigitalt marknät ocheternett gynna

tillstånd tillståndshavarealla skall underkastasmedföra flertal attett -
public service-villkor. Alla tillkommande marksänd-kvalificerade

ochkunna finansieras med reklamningar torde inte helt sponsor-
blir lidande.programkvalitetenintäkter utan att

införas detta först ställnings-marknät skall kräverOm digitala ett
för sändningar skall utnyttjas.det skapade Itagande till hur utrymmet

fåtal programföretag skall beredas plats ifall enbartdet nätenatt ett
service-villkor, krypteringsförbud och carry-skyl-publickan must

Ävenbehållas. krypteringsförbudeti det fallet tordeeventuelltdighet
ändåprogramföretagen troligtvisdiskussion eftersomtillkomma upp

sin verksamhet med betal-finansiera delarintresseradeär att avav
TV-arrangemang.

riktlinje marknäten skall habör allmänFör attstaten envaraen
och tittare. Själva tek-för programföretagtillgänglighethög grad av

åtkomstkontrollsystem skall med andrasändarnät ochniken i form av
möjlighet förfå bör dock finnasbegränsande. Detord inte verka en

betal-TV-användning itillståndsgivare medgeregeringen attsom
näten.

flertal programföretag krävsskallOm marknäten ettettrymma
dåkan blipublic service.omfattningen Detställningstagande till av

fåtal tillstånds-service-uppdraget tillpublicbegränsaaktuellt ettatt
sådan begränsningförhållande bestämmatilloch ihavare omen

viddenkryptering ochöppenhet betal-TV,publik must carry-av
imånga skallprogramföretagskyldigheten. Hur ettrymmassom

fråga. ställningstagandetpolitiskfrämst ärdigitalt marknät är en
avsnitt ochunder 7.5aspekter nedanlegala seförbundet meddock

ställa villkormöjlighetregeringensförbetydelsekan attvara av
nämndaoch för denattraktivitetmarknätetsföravsnitt 7.4.2, must

avsnitt 7.3.3carry-skyldigheten m.m.
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Sändningstillstånd åtkomst.och

tillgångenpraktiska tillförutsätter denmarknätEtablering attav
förut-dekodersystemfungerandelöst. Ettsändningarna ärär en

dekodrarnaförhar verkasättning. Staten öppna system, attatt
utformning och hante-möjligabästaför konsumenterna attges

konkurrensfaktor. rörandeKravinte blirdekodrarringen enav
tillståndsgivning.samband medställas ikandekodrar

hur denlösamarknätdigitalautvecklingen ärdel i attEn en-av
förverkaharsändningarna. Statendelskall kunna attattskilde ta av
mångasåkanenkelttekniskt sättmarksändningarna tas emotett av

förekommerbetalsändningarkrypteradeOavsettmöjligt. omsom
öppenhet kommapublikprincipenså tordemarknätieller ett om

befintligade idagEftersomprogramtjänster.antalförgälla ettatt
förutsättningdekoderteknikmed analogarbetar ärTV-mottagarna en

sändningar.digitaladelkunnaför taatt av
gällaskallöppenhetpublikprincipenutgångspunktenMed att om

tillgången till sänd-praktiskamåste densändningaråtminstone vissa
marksändningar kandigitalatillstånd förlöst innanningarna ges.vara

fungerandeordandramed systemTillståndsgivning förutsätter ett
skall ställastekniska kravsåväl vilkaomfattandedekodrar,med som

tillhandahållas.skalldekodrarnahurpå dessa som
de dekodrarnödvändigtkonsumentsynpunktminst attinteDet är ur

standardisering. Enmöjliga graduppnår högstaanvändasskall avsom
förförutsättningpraktiskkanlösningeuropeisk utgörafärdig en

sådan kangradvilkeniosäkertdetEftersomtillståndsgivning. är en
avvaktaskallnationelltavvägningsfrågauppnås blir det manomen

utfrån denlösningtekniskamöjliga stan-med bästavidareeller
direktivet.nämndadetdardnivå som ges av

omvandlabara kunnaskall intemarksändningförDekodrarna
ocksåmåsteDesändningarna.från designalerokrypterade öppna

enskildedenmedgemöjligapå attenklast sättförutformade attvara
konsumentensUri marknätet.betalsändningareventuelladelta av

förverkardessutom attnaturligtvis bästsynvinkel det statenär om
distributions-andrasändningar ibedriverprogramföretagäven som

tillgängligablircardssmartmöjligapå enklast sätt genomformer
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Någotmottagarutrustning. tillspetsat skulle visserligen kunnasamma
kanske inte har anledning konkurrerandesägas att staten att gynna

distributionsformer, särskilt inte dekodrarna subventionerats ochom
till konkurrerande former själva inte visat viljaägarna verka föratt

enkla standardlösningar. Staten har också åliggandedock allmäntett
påverka för konkurrensfrihet marknad.öppenatt en

inteStaten skall bara vad gäller standardiseringen. Detta ett ansvar
viktigt skapa ordning för tillhandahållandet de-är även att en av

kodrar, förhindra dekoderhanteringen blir konkurrensbegrän-att en
Målet måste åtminstonesande faktor. den enskilde i marknätetattvara

åtkomstkon-skall välja hindras ikunna sitt valutan attprogram av
faktorer.trollerande

åtkomstenförefaller naturligt ställning tillDet i samband medatt ta
tillståndsgivningen. Regeringen kan ställa villkor sändare ochom

Åtkom-sändningsteknik enligt den föreslagna radio- och TV-lagen.
del den digitala sändningstekniken,kan alternativtsten som en avses

sådan Frågorfår lagen tillföras villkorsmöjlighet. rörande dekod-en
fall tillåtsoch kryptering, för det betal-TV-arrangemangäven attrar

i skulle kunna behandlas villkormarknät, som
subventionera dekodrar förStaten kan överväga att att genom

nålösningen möjligainflytande den tekniska öppenhet förstörstaöver
anslutande programtjänster s.k. gränssnitt.öppet

Vidaresändning must carry7.3.3 i kabelnät -

svårigheter upprätthålla carry-skyldighetenLegala att must upp-
mångastår vid etablering digitala marknät med program-av

måstenuvarande sändningspliktentjänster. DenDen omprövas.
sådigitala blir effek-skulle kunna avskaffas de sändarnätenom

enklare inomhusantenn blir möjlig.tiva mottagning med Ettatt
fåtaltillsändningsplikten begränsasalternativ är ettatt program-

Även fåtaltilli fall skyldigheten begränsastjänster. det ett pro-
möjliggör godsändarnätenbör eftersträvasgramtjänster mot-att

med inomhusantenn. Underövriga marksändningartagning av
behållas.behövaövergångsskede carry-skyldighetenkan mustett
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riksstäckande radio- och TV-verksamhet hittills bedrivitsDen som
tillstånd från regeringeni Sverige med stöd har beaktat principav en

publik öppenhet.om
vidhållitsTanken publik öppenhet har radiolagsutredningenom av

fått i förslagetsitt uttryck till lagtext, beskrivits i före-och även som
tillståndgående sker med stödavsnitt. Sändningar som av av rege-

förskall tillgängliga ochringen en.vara var
utbyggnaden kabelnät iden kraftigaGenom ägtsomav rum

erhållabefolkningen kommit sittmajoriteten TV-Sverige har attav
hushållenförmedling. anslutnautbud kabeloperatöremas Degenom

televisionssändningar blivit hänvisademöjlighethar attutan seannan
till kabeloperatörens utbud.

åläggabakgrund har lagstiftaren funnit motiveratdennaMot att
vidaresända de marksändaskyldighetkabeloperatörema att pro-en

hushållen för dessa skall kunna detill de kabelanslutna att segrammen
för sändnings-tillgängliga och Dennavara var en.program som avses
6 § kabellagen alla degäller enligtplikt, s.k. must programcarry,

tillstånd radiolagen, gäller televi-enligt 5 § vadsänds medsom
således Sändningsplikt omfattarSVT1, SVT2 och TV4.sionsprogram

rikstäckande radioprogrammen därformellt de äräven men av
eftersom dessa kanpraktisk betydelsemindre sätt.annatmottagas

vidaresändning har sedan lagens tillkomst i mittenSkyldigheten till

illa sedd kabeloperatörema den1980-talet varit ansett attsomavav
ägande- och dispositions-oacceptabel inskränkning i derasutgjort en

härifrånTillämpning carry-regeln, undantagentillrätt näten. mustav
tillhandahålla för s.k.skyldigheten kanalden liknandeoch att en

kabelsändarföretag upptagit del de berördaharlokala storen av myn-
tid.digheternas

såUpprätthållandet carry-skyldigheten har nöd-ansettsmustav
ålägga för nätinne-lag skyldighetvändigt möjligheten attatt genom

för vissa i den utsträckning dethavare att utrymme programge
tillgångintresse till allsidigtill allmänhetensbehövs med hänsyn av

yttrandefrihetsgrundlageniupplysning inskrivits 3 kap l § 2 st. som
etableringsfriheten.begränsning aven

området bibehållsförslag till lag inomradiolagsutredningensI ny
föreslås för tillkommandeoch gällacarry-skyldigheten ävenmust

innehålls-regeringen ställermarksända TV-program oavsett om
på dockeller inte. Det skallmässiga villkor noteras attprogrammen

135



1996:SOU 25

i Kulturdepartementets betänkandedet, Ds 1994:105 Reglersenast
och villkor för marksänd TV, upphäva skyldighetenövervägts att att
upplåta förplats s.k. lokala kabelsändarföretag. Beträffande ljud-

föreslår radiolagsutredningenradiosändningar bestämmelsen skallatt
avskaffas.

remissomgångarna,har i deKabelbolagen rörandeäven senaste
utredningen SOU 1994:34 tekniskt för ytterligare TV-utrymmeom

radiolagsutredningens haftsändningar och betänkande betydande erin-

ringar skyldigheten till vidaresändning, särskilt i tänkt situa-mot en
övergångtion med till digitala och samtidig tillkomstsystem av nya

marksända kanaler.

carry-frågan hushålletinte bara vikt för det enskildeMust är av
också för programföretagen.och kabelbolaget utan

digitalisering marknäten vidaresändnings-Inför eventuell bören av
ånyoplikten övervägas.

digitala marknätI

utifrånproblemet redovisas perspektiv meddet följande kommerl ett
övriga alternativdigitala marknät. kan vad gällerKort sägas att om

teknikövergång låtaförhållaväljer sig passiv till ochattstaten en
fortsätta i sin nuvarande analoga form till-marknätsändningarna utan
så bestå.skott digitala borde carry-skyldigheten kunnanät mustav

någongäller det alternativet det tillkommerDetsamma även att en-
tillståndshavare särskilt skyldighetenstaka sänder analogt attsom om

försörja kabelsändarföretagen med avskaffas.de lokala Ettutrymme
ålagdförutsättningar.satellitalternativ mycket annorlunda Enger

public service-sändningsplikt för satellitsända programtjänster av
svåraretordekaraktär inte formellt uteslutenär attvara mo-men

tivera.

övergång till digital teknik. digi-Kabelbolagen Denöverväger en
kanaler och inter-möjligheter i form antaltala teknikens stortettav

bli förutsättning för kunnaaktiva betaltjänster kan komma att atten
distributionsformer. Kostnaderna för tek-med andrakonkurrera ett

från frånochoch varierar tillniksskifte dock mycket nätnätär stora
bolag till bolag.
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carry-skyldigheten i det för kabel-kanAllmänt sägas ettatt must
genomförd digitalise-alternativet bolagetföretag gynsammaste av-

såbehöva be-få inte skullecarry-kanalerochring must vara-
genomförasemellertid inte självklartdigitalisering kantungande. En

ekonomiska be-tekniska ochalla eftersomialla nätoperatörerav
kan genomföras kandigitaliseringen intefinnas. Omkangränsningar
Även digitaliseradebesvärande. imycketcarry-skyldighet blimusten

betungande iblicarry-skyldigheten över-kankabelnät ettmust
befintliga kanalertäckningställsfall kravgångsskede, i vart avom

både digital teknik.analog ochtillståndshavare itillkommandeoch
vinning beroen-verksamhet ochkabelföretagens ärsärskiltDetta som

utrustningarsina analogavilja bytade konsumenternas motattav
sådana.digitala

Även föreliggautrymmesbristkankabelnätdigitaliserati välett av
tillhandahålla utrymmeskrävande be-önskarskäletdet operatörenatt

interaktivitet.formellertaltjänster avannan
kabeloperatörenställa krävahellergivetvis intekanStaten att

bärandeunderlättafördigitaliseringpåbörjar näten ettatt avaven
digitalise-subventionerafall intecarry-kanalerna. I attutanvartmust

lämpligt.mindrekanolika skälvilketringen varaav

utökadBibehållen must carry

digita-vidkommercarry-skyldighetenbibehållandeEtt must enav
förbördautökadinnebärarealitetenimarknätenlisering enav

tillståndshavaresdubblering ochpå grundkabeloperatörerna nyaav
utnyttjamaximaltväljerfalldet ut-sändningar. För attstatenatt

bildningsändamål specia-ochförkanaler,för t.ex. annanrymmet nya
vidaresändningsskyl-omfattningenskulleservice,publicliserad av

öka.kommaväsentligendigheten att
tillgäng-sändningarsintresseallmännasdetmellanVägningen av

ivanskligarealltbliräganderättförskyddet operatörernasochlighet
marksändningarnaslångt principenmedielandskap. Hurändrat omett

tillämpningmotiveramed ochkorresponderakantillgänglighet av
vidaresändnings-åläggamöjligheteninskrivnagrundlagen attiden

oklart.skyldighet är
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grundlagsgivna möjlighetenDen för föreskriva sänd-staten att
ningsplikt skall "allmänhetens allsidiga upplysning. I lägeettgagna

frånmed flöde olika nationella och interna-ett stort av program
tionella bolag olika distributionsforrner kan det svårt attgenom vara
motivera ytterligare tillkommande marksänd sådankanal äratt en av
betydelse för allmänhetens allsidiga upplysning ägandeskyddetatt

sådantSärskiltskall genombrytas. isvagt ettsynes resonemang vara
programinnehålletfallet inga eller begränsade villkordet ställsatt om

sigregeringen. det utpräglad public service-Först rörav om om en
bärkraftfinns klar i detta motiv. Somverksamhet harnämntsen

frånvaron villkor interadiolagsutredningen dock skallansett att av
påverka vidaresändningsplikten.

fullt beaktat det digitalaRadiolagsutredningen har knappast ut
problem vid detta ställningstagande.perspektivets möjligheter och

förhållandetkomplikationerna ide nämndaTill detta kommer
svårt för motkravkabelbolagen. ochDet är att utanstatengentemot

påsubventioner ställa kravi formersättning operatörerna omav
Vägande skäl talar skalldigitalisering och nätplats. mot att staten ge

blirde marksändasubventioner för att garantera attatt programmen
Subventioner komplicerat konkurrensen,tillgängliga näten.genom

låser distributionsform och skapar ömsesidigtutvecklingen till etten
kabelföretagen.beroendeförhållande ochmellan staten

framförts redansynpunktsärskildEn är att must carry-som
radio-olycklig för konkurrensen inom och TV-skyldigheten i sig är

branschen.

upprätthållande vidaresändnings-kanSammantaget sägas att av
svårigheterbetydandeform förenat medplikten i dess nuvarande är
till publikdigitalt marknät. Alternativainförandetvid vägarettav

Sådana eller legalalösningar kan tekniskaåtkomst bör prövas. vara
bådadera.kombinationeller aven

uppskattningarlaborerats medredovisningarna hartekniskadeI av
i hemmenkanmarksändningarnade digitalai vilken grad mottagas

isådan mottaglighet bedömshemutrustning. Omenklaremed en
kunnaåstadkommas skulle detta väggrad kunnatillräcklig vara en

sändningsplikt.medproblematikenrunt
vissaellerbegränsningarLegalt kan övervägas attmust geav carry
dockoffer. Allmänt börs.k.marksändningar lägre muststatus,en
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efter lösningarlegala inte onödigt komplicerade efter-strävas ärsom
övergångsskedetredan i sig skapar komplikationer.som

Begränsad must carry

förts tal begränsaalternativ carry-skyldighetenEtt är att mustsom
fåtal frånkanaler, har kabelbolag föreslagitstill nuvarandet.ex.ett

skulle innebära kabelföretagensSVT1 och SVT2 Detta bördaatt av.
Även sådanförblir mindre. kriterierna avgräns-must om encarry

vanskliga skulle den bättre harmonisera med denning kan vara
uppståistället i för-grundlagsregeln. Komplikationen skullenämnda

marktillståndenshållande publika öppenhet.till principen Dettaom
till-med effektiva sändarnät medgerkanske kunna lösasskulle som

övriga marksändningar med Enfredställande mottagning antenn.av
attraktionen för ellersådan dock minska det delösning riskerar att

får överhuvudtagetprogramföretag inte attmust carry-statussom
sådanafrån kan följamed de kravvälja marksändningar, staten som

tillstånd.

innebärandeframibland förstanke synsättEn är omväntettsom
få vidaresända de marksändabetala förkabelföretagen skall attatt

principen publiksådan illa medlösning rimmarkanalerna. En om
förövriga kostnaderför sändningsrätten ochKostnadenöppenhet.

enskilde,slutligen falla dendessutomsändningen kommer att
fåmöjlighet del detåtminstone inte hari de fall denne att avannan

sändningarna.aktuella

Avskafiande must carryav

vidaresändningspliktenavskaffandeför heltförutsättningEn ett av
på Omtillgodosespublika öppenheten sätt.dentorde annatattvara

marknät kandigitaltsändningar iskedetta kan mottagasettattgenom
skulleljudradiosändningarna,sker medungefärenkelt sätt, som nu

programföretagenvarefteravvecklaskunnacarry-skyldighetenmust
alla mark-dockförutsättersändningar.övergår Dettatill digitala att

tekniken.analoga Detpå densikt lämnarprogramföretagsändande
teoretiska och harfördade äranmärkasbör att enresonemangennu

olika skäl, ifinnas behovkani detbegränsningpraktisk attettatt av
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övergångsskede längre tid, lokalt eller regionalt, sändaeller underett
därförVidaresändningsplikten kanbåde och digitalt.analogt vara

övergångsskede.behålla undernödvändig ettatt
carry-problemet medsvårigheterna med lösatekniskaDe att must

blandmåste Nackdelar kanvärderas.inomhusantenner annat attvara
går frekvens-ochkostnader för sändaremedför högre överdet ut

täckningen inled-publikanackdel denEn är attutrymmet. annan
svår uppskattadålig. nackdel dockbli Dennaningsvis kan är att

förhållandenmed andrastarkt förbundendeneftersom är t.ex.som
handlande skyl-kabeloperatörernastillgång dekodrar ochtill om

avskaffas.digheten
konkurrenskäl fortsättasannoliktkommerKabeloperatörerna att av

blirtjänstenPrissättningenaktuellaförmedla deatt avprogrammen.
kan nöja sigförhållandet konsumenternapåverkad detdock attav

ellerinomhusantennenerbjuds enbartutbudmed det genomsom
distributionsalternativ.med andrakombinationiinomhusantennen

nödvändigtvisinteaspekterpåpekas det vissaskallSlutligen att ur
med inom-för det allmännanackdelbehöver ett systernomenvara

möjliga kanaler.minskar antalettäckningsgradmed höghusantenner
attraktiviten före-stärkermarknätkanaler iantalfärre attEtt ett

förekommandegodo för däroch kanikomma nätet program-vara av
uppfylla ochmöjlighetdem bättrevilket kanekonomi,bolagens attge

service-krav.publicsigunderkasta

programinnehålletinflytandeStatligt7.4 över

påverkakunnaallmännadetönskan hosfunnitsalltidhar attDet en
till medietsmed hänsyn sär-innehållet sändningarnaikontrolleraoch

bereddeservice-ändamål. Dettapublicgenomslagskraft ochskilda
distributions-endadenmarknätetanalogadetprobleminga när var

alternativamängdtillkomstenexisterade. Genomform enavsom
blivitdet dockharflödeökatochdistributionsformer ett programav

programinnehållet.inflytande översvårare för utövaallt attstaten
på iberoendemycketpåverkan varierarstatligtillMöjligheten

förmedlas, ärinformationen störstellerformvilken programmen
viatelefonät elleriminsttelevisionen,markbundnai denkontrollen
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videogram. Staten har lättast inflytande på programinne-utövaatt
tillståndskravhållet något legitimt upprätthållasskäl kannär förett av

Sådistributionsformen. har frekvensskäl fallet varit med denav
marksända televisionen.

påverkansmöjlighetde följande kommer skillnaderna iI vid olika

Genomgångendistributionsalternativ belysas. någoninnefattar inteatt
den utgångspunktredovisning gällande lagstiftningen. En är attav nu

innehållsreglerde finns föreslagna i den radio- och TV-lagensom nya
i väsentligen oförändrat skick. Den radio- och TV-lagenantas nya

bestårtillämpas verksamhet i ljudradio- ellersättaattsom samman
låtatelevisionsprogram och sända eller sända dem till allmänheten.

två nivåer innehållsmässigAllmänt kan regleringsägas att av
nivå tillståndsfriagäller, lägre för de sändningarna via satellit ochen

nivå tillståndspliktiga trådlösakabelnät och högre för de mark-en
sändningarna.

olika distributionsformerna7.4.1 De

Satellit och kabelnät

inflytandeMöjligheten till statligt litet satellit- och kabel-är över
formellasändningar. kraven verksamheten ochDe program-

innehållet låga. upprätthållafinnsDet problem de befint-är att
liga reglerna.

tillståndkrävs inga för bedriva sändningarDet i dessa former.att
bedriver sändningsverksamhetDen skall dock anmäla sig försom

registrering hos Radio- sådanoch TV-verket. skyldighetEn gäller
också någonför den för räkning bedriver sändnings-som annans
verksamhet satellitöver

programinnehållReglerna harmoniserade med gällande EG-ärom
direktiv sträcker sig innehålls-i vissa delar längre. kvalitativaDemen
reglerna mycket begränsade. Formellt gäller förbud våldsändaär att

sådan på sådantoch pornografi under tid och det finns risksätt att att
barn Vidare finns skyldighet för den sänderser programmen. en som
televisionsprogram satellit beriktiga felaktigaöver att programupp-
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gifter och tillse viss andel programmaterialet äratt en av av euro-
omfattande reglerna för reklam ochpeiskt De spons-ursprung. mer

för former televisionssändningar.väsentligen desamma allaring är av
förbuden barnreklam ochsärskild praktisk betydelseAv är mot

sig längre vad EG-direk-eftersom dessa sträckeralkoholreklam än

fråga minireglerföreskriver itivet om
programinnehålletnivå gällerbestämmelserlägstaDenna omav

tillståndspliktiga marksändningama.deäven
svårt tillsepraktiken kan det över-I attatt programmen ensvara

mininivå EG-direktivet föreskriver.med denenstämmer som
regleringTraditionellt riktasjurisdiktionellt.problemEtt är av

innehåll sänder Dendenderasmedier och mot programmen. nyasom
satellitsändningartillämpligareglerTV-lagensradio- och är som

EES-området, primärt bara deni länder inomkan emottas ommen
hemvist Sverige,via satellit harsändningsverksamhetbedriversom

jurisdiktionen detfallhemlandsprincipen I utövasden s.k. annat av
programföretagethemvist. OmharprogramföretagetEES-land där

satellitentre-tillämpasEES-land kan lagenhemvist inominte har om
programföretagallajurisdiktion.står svensk Inteunderprenören som

hemvist isändningar harmålgrupp för sinapubliksvenskhar som
sändningarför TVProgrambolagetSverige. varsansvararsom
exempelvissvenska regler, harmedvarit förenligdelarinte i alla

England.ihemvist
olikaEG-direktivettolkarregler och sätt.olikaländer harOlika

rikta sigförmågan och viljankanvissa länder motI attsvagvara
tillsändningarbedriverlandet intefinns iprogramföretag mensom

befolkningen.den egna
väljaförhållandenutnyttja dessaProgramföretag kan attgenom

visserligenbekvämlighetsflagg kanformhemvist.lämplig Denna av
inom EU.tillämpningreglering ochsamarbeteförebyggas omgenom

den s.k.svårt eftersomlösaproblemettorde dockrealitetenI attvara
från val-programinnehåll satellit kantill ägaupplänkningen rumav

följaintevinning ifinnerprogramföretagfritt land. De attsom
utanförlandverksamhet isinförläggaväljakanreglerna att gemen-

skapen.
partsproblematiken. LagennärliggandedendilemmaEtt ärannat

sänd-bedriverfaktisktdenhosfrån liggerutgår ansvaretatt som
svårt vilkenbestämmaemellertidkanningsverksamheten. Det attvara
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juridisk eller fysisk ansvarig för vissa sändningarärperson som
eftersom satellit och kabelsändningar inte någotkräver tillstånd. I en
tillståndsfri ordning kan de egentliga aktörerna inför eller under ett

myndighetsingripande låtakalkylerat verksamheten vandra mellan
olika juridiska för i sista hand partsbytegöraatt ettpersoner, som
ställer programverksamheten utanför den nationella jurisdiktionen.

området finnsInom speciellt problem vid utövandet sank-ett av
olikationer. skäl har sändningsförbudAv bör undvikas.ansetts att

Direkta ingripanden för handgripligen avbryta sändningar före-att
Vid satellitsändningarkommer inte. direkt till den enskilde via

finns inte möjligheten.parabol Istället olika former ekono-ärens av
sanktioner instrumentet.miska det Emellertid inbjuder dettagängse

begå utifrånmindre nogräknade aktörer lagöverträdelser kostnads/att
låsai vilka inbegripsintäktskalkyler, möjligheterna myndighets-att

långdragnabeslut juridiskagenom processer.
Sammantaget kan förutsättningarna för statligt inflytandesägas att

televisionssändningar viade satellit och i kabelnätägeröver som rum
mycket begränsade.är

Telefoni

bilder telefonnätetSändningar rörliga i kan komma fallaattav
YGL.medielagstiftningen Sändningar i telefonätutanför och är

svåra övervaka. digitala utvecklingen minskarDenatt statens
förmedlingen bilder.inflytande och kontroll rörliga Ut-över av

medföra lagstiftningvecklingen kan behov helt rörandeett av ny
multimedia.

sannolikhet telefonnätet användas förframtiden kommer med allI

musik med hög kvalitet. det fallförmedla rörliga bilder och I attatt
falla under radio- och TV-lagen gällersändningar i kommernätet att

innehålletnivå på beskrivits.låga för kravden som
vilket redanförmedling bilder telenätet,utvecklingEn genomav av

fråganpå aktualiserar vadsker via Internet,idag möjligt sättär som
television.ärsom
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består iverksamhetomfattarTV-lagen sättaochRadio- attsom
bestämningentill allmänheten. Idemoch sändaprogramsamman

innehåll iskall sändasvisstligger bestämmasammansätta ut,attatt
samtidig utsänd-sigskallallmänheten dettill röras2inda att om en

alltprogramBegreppetkretsobestämdning till avserpersoner.en
förhållande tillneutral isyftar tillsändningsinnehåll. Lagen att vara

bestäm-når enskilde.den Lagensljudbilder ochteknikvilkengenom
massmedium.egenskapertelevisionensning fokuserar ettsom

kompri-digitaladenförväntasallmäntutvecklingDen genomsom
individuelltvisstelefonnätet,försynnerhet ärimeringstekniken, att

betalning till denförmedlaskommerinformation motönskad att
påvillvad hanfrån källorolikasamlaenskilde kanenskilde. Den se

tilluppkoppladkanBildskärmeni hemmet.bildskärm varaen
kabelnätdator,parabolantenn,telefonnät,källor,allehanda egensom

dettilltelefonnätet sättetexempelvis i attkanSändningenosv.
såförstförminneioch lagrasprograminnehållet överförs attett

egenskaperdesamtligaDärmed harspelassmåningom somupp.
gått förlorade. Program-definitionTV-lagensochRadio-grundar

sänderdenintegjordsammanställningen är mottagaren, somavav
obestämdtillinteoch skerindividuellSändningenmaterialet. är en

inteTV-lagenochRadio- ärsamtidig.inteSändningen ärkrets.
television.längreintetillämplig. Det ärlängre

iexistera nätmellanformer ävenradSannolikt kommer att somen
televisiondenlikamindreellerformerinteraktivitet,påbygger mer

alltidkommerEttkänner.vi sammansatt programavmenynusom
isändningarfinnasdetkommersäkertochavsättning attfinnaatt

gradden högaMedTV-lagen.ochradio-underfaller avnäten som
följaförväntasdockkantelefonnät ettåsyftas iinteraktivitet som

sidan.YGLochlagdenna ävenställertjänsterutbud somav
kunnatintematerialförmedlamöjligtformelltblir attDet som

lagar.dessaunderställdadistributionsformer ärisändas som
förmedlinghindrasvårtmycketdet dessutom attblirpraktikenl
exempelvislagstiftning,speciellmotiveratmaterialsådant somav

kantelefonätetexempelvisviasänderdeneftersombarnporr, som
omöjligtintillmaterialet nästoch ärvärldsdelsig ibefinna annanen

Digitaliseringeninformation.flödetväldigadetiupptäcka avatt
dåmåste förLagstiftningen attkryptering.effektivdessutommedger

sådaninformation. Envissinnehavetriktasnågon verkanha mot av
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lagstiftning dock automatiskt i konfliktför kommer medmodell

principer tillvaratas i grundlagarna.demokratiskafundamentala som
yttrande- och informationsfrihetpersonlig integritet,handlarDet om

m.m.
för statligt inflytande be-möjlighetenkanSammantaget sägas att

distributionsformernaökad digitaliseringvidytterligaregränsas aven
bära rörliga bilder.telefonnät kan Denutvecklandetoch ett somav

väljaalltid dettamaterial kansända tveksamtvill göra attgenomsom
statligaskäl omöjliggörpraktiskaformella ellerform som aven

ingripanden.

Marknät

programinnehåll och pub-ställa villkormarknätet kanI staten
följs tämligenreglernatillseMöjligheterna ärservice.lic attatt

goda.

begränsadalltjämtmarknätetetableringsfriheten i ärEftersom av
tillTV-lagenRadio- ochden föreslagnalämnarfrekvenstekniska skäl

trådlösa TV-sändningar itillståndsgivare för allaregeringen att vara
långtgående publicställasmöjligttillståndshavarenPåmarknät. är att

innehåll täckningsgrad.ochsändningarnasrörandeservice-krav
tillstånd opartisk-under villkorlämnamöjligtFormellt är att om

grundideal, sändan-demokratiskabeaktandesaklighet,ochhet avom
medietshänsynstagande tillprogramutbud, sär-mångsidigtde ettav

förvisande respektgenmälen,sändandegenomslagskraft,skilda avav
täckningsgrad.villkor ställaskanprivatliv. Vidareenskildesden om

reklarnfrihetsändningsteknik och m.m.om
upprätthålla givna villkorendemöjligheternatordepraktikenI att

efter regeringensTillståndshavare kangoda.tämligen gott-utsesvara
hemvist imedjuridisknormalttordeochfinnande personenvara

partsproblematikenochjurisdiktion-eliminerasDärigenomSverige.
harpraktikensändningsformerna. Itillståndsfriadepräglarsom

intesanktionsystemetgivitTV4exempeldetvisats att garan-genom
inte förnyaMöjlighetenföljs.alltidvillkorgivna ytterstattterar att

tillstånden lämnasmedtillstånd docktordegivet attsammantagetett
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under för programföretaget realistiska villkor god möjlighet attge en
till efterlevnad.

Inflytande vid olika handlingsalternativ7.4.2

mediepolitik. Om statligtmöjlighetMarknät utövastörst attger
måste marksänd-reell betydelseansvarstagande skall avvara

både programföretag och publik.attraktiva förningarna vara
för dennaönskemål måste varandrabalanserasOlika mot att

önskemåluppnås. Digitalisering kankunnaeffekt skall ettvara
från programföretag.

mediepolitik har detutövandetill inflytande ochmöjlighetStörst av
medprogramföretagmarksändandeStarkamarknät.allmänna i

konkurrenskraftigtochsändningarlättillgängligatekniskt program-
mediepolitiskapåverkan. Omtillmöjlighetreellutbud statensger en

sändningar-någon krävs detbetydelseansvarstagande skall attvara av
för bibe-många förutsättningtittare. Enattraherari marknätetna

finner mark-programföretagenhållandet starka marknät är attav
möjlighet tilltäckningsgrad ochhögDigitalisering,attraktiva.näten

Andraprogramföretagen.attraktivt förtordebetaltjänster vara
dispositionexklusiv ställning,från programföretagönskemål som
begränsadeochöverföringsutrymme, carry-statusöver muststort

motstående statligadeemellertidservice-förpliktelser kanpublic vara
tillståndsgivningVidockså omöjliga.legaltkanintressena. De vara

önskemålenmåstemarknätdigitalaetableringeventuellinför aven
programföretagoberoendeställningStatensbalanseras. gentemot

konkurrerandeeftersomtidigaredärvid änkommer att vara svagare
tillgå.finnsdistributionsformer att

vidhåller analoga marknätet,detpassivtalternativetdetI att staten
det troligenutbyggnad, kommernågon analogmed atteventuellt

behållavidare kantillsprogramföretagennuvarandedeinnebära att
förhållningsätt tordesådantställning. Ettpublikstarkmycketen

vilketbefolkningen,teknik hos görövergång digitaltillockså bromsa
hafortsättertelevisionenanalogakontrolleradestatligt attdenatt

tittarsiffror.höga
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enskilde investera i teknik svårbedömd.Viljan hos den äratt ny
någratillfördigitala tekniken inte egentliga förbättringar förOm den

form bildkvalitet, tekniska finesserkonsumenten i eller utökadeav
låg.systemskiftekan drivkraften för generelltvalmöjligheter Ivara

låg det emellertid naturligt detekniska skäldet fall den ärär attatt av
för digitalisering kommer skapa deönskar verkakrafter attensom
Attraktiva sportsändningar i digital teknik iincitamenten.nödvändiga

och rabatterade abonnemangmed fria dekodrarkombination är ett
sådan lockelse.exempelgott en

innebärvidhållande teknik i marknätet säker-analogpassivtEtt av
proportionellt blir mindrepå marksändningarnasiktligen att av

såuppskattningarProblemet vid dennabetydelse. är atttyp av
digitalisering marknäten.vidskekommer ävenatt aven

Över inflytan-mycket litettelevision harsatellitdistribuerad staten
inflytan-Satellitalternativ begränsartidigare angivits.skälde somav

service-företagen. Mycketavgiftsfinansierade publictill dedet enbart
ocksåfå inflytandeavtalspart kunnaskulle överteoretiskt staten som

erbjudavia satellitsänderprogramföretagandra mustattgenomsom
Såvälförmåner. grundlags-eller andrai kabelnätencarry-status ur

sådan carry-skyldighetkonkurrensperspektiv torde dock mustensom
svår motivera.attvara

Överhuvudtaget svårt laborera med kabelnätenhar staten att som
då måstetilleftersomdistributionslösningar rätt nätendel i ägarnas

betänkligtprincipielltinskränkas sätt.ett

programinnehålletochEG-rätten

tillståndmånga för marksändningarteknik medgerDigital att
uppstå nationella intressenmellankanmotsättningmeddelas. En
tillstånd möjlighetenminskarantalEG-rätten. Ettoch attstort

svensk lag.enligtställa krav

begränsninginnebäraomständighetervissaunderkanEG-rätten en
programinnehåll i nationellavillkorställai möjligheterna att om

detsändningarna. Ijurisdiktion överkanskeochmarknät även öva
motsättningformellttillstånd finnsmeddelasantalfall ett stort enatt
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grundprinciper och möjlighetenmellan EG-rättens natio-värnaatt
kulturella värden.nella

televisiongränsöverskridandeEG-direktivet är antaget ettsomom
syftar till avveckla restriktioner i handeln medarbeteled i det attsom

i Romfördraget. EG-direktivetenlighet med artikel 59tjänster i

tjänster enligt fördra-televisionssändningar normalt ärsettattanger
lagstiftning begränsar rörligheten förNationellinnebörd.gets som

artikel i direktivet skall medlems-avskaffas. Enligt 2.2skalltjänster
återutsänd-får begränsamottagning och intefrisäkerställastaterna

från medlems-andraTV-sändningarterritoriersinaning inom av
således tillDirektivet syftardirektivet.omfattas iskälstater somav

medlemsländerna.mellanTV-programrörlighetenunderlättaatt av
dethemlandsprincipen, dvs. ärvidareDirektivet bygger att

varifrån sänd-i denföljer lagarnasändningarnatillräckligt statatt
detta liggerdenna Ijurisdiktionenochsker utövasningen stat.att av

ytterligare reglerinte skalllandetmottagande sättadetäven att upp
spridning.eller hindra

förbehåller nationernai direktivetinledningssatsentrettondeDen
ansvarstagandetillståndssystem och övertillrätt program-egna

mång-utvecklingen ochkulturellainnehåll till denhänsyn egnaav
emellertidlångt ifrån tordeklar. DetdettaInnebörden ärfalden. av

indirekt kanregleruppställanationernaförinnebära rätt att somen
Åtminsto-försteg.programproducenterochnationella ettprogramge

såsom varit i dedenbegränsad,sändningskapaciteten ärnär ana-ne
marknäten.loga

tillmöjlighetentekniskaredovisats denbetänkande har ettdettaI
kan innebärasändningstillstånd i digitala Dettanät.antalrelativt stort

förbehövsvadöverstigandevidadistributionskapacitet somen
publicupprätthållandeochinhemska TV-programsändandet enavav

förskyddettveksamtsådant fall detservice-verksamhet. I ärett om
allaskäl för krävatillräckligtkulturen attattden är programettegna

pålagstiftning. Kravlandetsfölja denskallmarknäteti pro-egna
kunnaskulleminireglerEG-direktivetsöverstigersomgrammen

ländersandraåterutsändningarbegränsauppfattas sätt att avensom
programmaterial.

frågaproblem. Enformellttänkaskankonfliktsådan ettEn som
sigsträckakanlagstiftningeninhemska utan attlångt denhurom

ställaskanomfattande villkorhurEG-direktivet,strida sommot om
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tillståndshavare EG-direktivetallaflera eller över-attutanen,
träds.

också på stadiumsådan konflikt kan sigEn ettyttra senare som
tillståndshavareexempel kan tänkas. medantal Enreella problem. Ett

från villkor ställts,i sina sändningar dehemvist avvikersvensk som
någotfrån EES-land i hän-programmaterialsändereller annat som

åberopa direktivet tillfrån för sedansvensk lag,avvikerseende att
upplåter sin sändnings-tillståndshavare svensk hemvistmedstöd. En

exklusivt tilltilldelas dennanormalt tordemöjlighet/kapacitet som
når marknätetkontakt medvia satellitprogramföretag,utländskt som

svenskahävda denprogrammaterial, föråterutsänderoch att atteget
Också exempelstår med direktivet.i stridtillståndgivningsreglerna

såledeskani marknätetjurisdiktionsproblemaktualiserar ävensom
står strid med direktivet.iinhemska reglernafall dei detänkas

Säkerligen kommerinte förstoras.problematiken börantyddaDen
för national-förståelse gemenskapensinomfinnasdet att organen

teoretisktfrågan inte baramediepolitiska behov. Att är avstaternas
ochifrågasättandet franskaemellertid visatsharintresse avgenom

anknytning.programinnehåll nationellmedreglerirländska om
marktillstånd beviljas destofärrekanSammantaget sägas att som

regle-omfattandetilldet allmännamöjlighet harlegalstörre en mer
också beskrivasFörhållandet kanminiregler.EG-direktivetsring än

kanske baraminireglerdirektivetsvillkorkvalitativa utöverattsom
sändningar.programföretagspå antalfärreställaskan ett
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Tillståndsgivningens7.5 omfattning.

digitala tekniken innebär frekvensutrymmeDen kanatt ett avsatt
användas för eller fler programföretags sändningar. Detett

måsteallmänna ställning till det skall meddelas färre antalta om
tillstånd vad tekniskt möjligt. Innebörden YGLän ärsom av
aktualiseras. Under vissa förutsättningar torde begränsningar av
upplåtelsegraden kunna ske andra orsakeräven än rentav

sådan förutsättning politisktekniska. En kan bedömningvara en
målyttrandefrihetliga inte obegränsadatt gynnas av en upp-

låtelse.

frånrörelse ordning med statligt tillskapadeEn monopol tillen en
långt gående etableringsfrihet föroch grundlagsskyddad radio- och

tidigare beskrivits. Vid introduktionenTV-sändningar har denav
påsåledes utgångspunkten efterfråganprivata lokalradion blev att

så långttillgodoses detta teknisktsändningsmöjligheter skulle som var
Från etableringsfrihetmöjligt. grundprincipen gjordes väsent-ettom

begränsningar infördes för tidningsföretagsligt undantag. Vissa

ägande.
redovisades inga överväganden det andra skälDet änom av

frekvensbrist fanns anledning eller legal möjlighet begränsa antaletatt
tillstånd. frågan påtidigare dåheller har väsentligInte ansetts men

förhållandenagrund varit de Frekvenstill-omvända.närmastattav
gången kraftigthar begränsa antalet möjliga kanaler ochsagts

bestånd ifrågasätts.monopolens har inte nämnvärt
lokalradiotillståndEtt antal har meddelats. kommitté harEnstort

fått uppdrag lokalradioreformen i antal hänseendenöveratt ettse
ifrågasättssedan utfallet mindre lyckat.som

Digitala marknät teroretiskt för antalett utrymme ett stortger
ytterligare och programföretag. olikaAv orsaker ärprogram

tillståndsgivningen tillståndomfattningen antalet betydelse.av av- ~
tillståndAntalet kan exempelvis indirekt betydelse förvara av

tillståndsgivningenmöjligheten vid påkunna ställa krav blandatt
programverksamheten. I situation med flera möjliga distri-annat en

butionsalternativ kan likt vanlig avtalspartstaten tvungen atten vara
någoterbjuda attraktivt för för kunna ställaär motparten attsom
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krav public service-karaktär. programföretagFör kan tillettav
exempel mindreeller exklusiv ställning önskemål.etten mer vara

tillstånd, tillståndensAntalet innebörd i form täckningsgrad, mustav
och överföringskapacitetgaranterad sannoliktärcarry-status storav

betydelse för tillståndshavamasmarknäts attraktivitet viljaett samt
och ekonomiska förutsättningar bära public service-verksamhet.att

Även frågankomprimeringstekniken lyfter fram tillståndsgiv-om
ningens principer. komprimerad signal kan likaI gärnaen rymmas
flera programföretags sändningar programföretags sändningettsom

högupplösning. Programföretagenmed kommer sannolikt vilja haatt
överföringsutrymme önskemålmed hög mottaglighet,ett stort som

många sändningtillstånd.förminskat utrymmet
eventuell etablering digitalaEn sändarnät nödvändiggör därförav

direkt mångaställningstaganden eller indirekt betydelse för hurav
programföretag kan beredas sändningsmöjlighet.som

Etableringsfrihet har viktig förutsättning föransetts yttran-som en
trådlösadefriheten. Vad gäller sändningar har dock omöjligtansetts

upprätthålla etableringsfrihet eftersom antalet tillgängliga frekven-att
tillåtnaoändligt.inte Genom lag begränsningar enligt 3 kap.är ärser

2 § YGL.1 st
tillstånd följaktligen hushåll-Antalet kan begränsas med hänsyn till

ning med frekvenser vilket kan nödvändigt för bevaraatt ettvara
framtida förhandlingsutrymme tillkommande radioanvändning.

också ståRundradioanvändning kan i vissa lägen behöva tillbaka för

såledesnödvändig radioanvändning. finnsDet förettannan ansvar
frekvensplanering legitimt tillskäl restriktivitet medutgör ettsom
frekvensupplåtelse. perspektiv dock baraDetta vidare ochger en ram

mångaerbjuder till exempel ingen lösning hur kanaler skallsom
inrymmas rundradioändamåli för digitala frekvens. Enavsatten
tillståndsbegränsande faktor finns dock i tidigare direktivnämnt
95/47/EG där det digitala bör medge överföringnätnoteras att av
tjänster i bredbildsformat.

Enligt 3 kap. 2 § YGL 2 skall det allmänna eftersträvast. att
anspråkradiofrekvenser i leder till vidaste möjligasätttas ett som

yttrandefrihet och informationsfrihet. Ideén etableringsfrihet harom
tillförts grundlagen förutsättning för yttrandefriheten. Lag-som en
stiftningen syftar primärt till yttrandefrihet, intevärnaatt garantera
etableringsrätt. Visserligen har etableringsfrihet typiskt sätt ansetts
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mångfald såskapa inte skulleyttrandefrihet att men omgenomgagna
bedriva sändningar begränsas underfallet kanblimisstänkas rätten att

med §3 § YGL jämfört 2 kap. 12 2-5förutsättningar 3 kap.vissa st.
också nämndavarit tanken bakom dehar§ RF. Dettaoch 13

tidningsföretagenslokalradiolagen vad gälleribegränsningarna
nyhetsför-motverka dominanstillkommit för överägande, attsom

Begränsningen haropinionsbildning.medling och accepterats av
lagrådet grundlagsenlig.som

ifrågasättaslokalradioreformen kan kommabakgrundMot attav
ochprogramföretagens antalmellansambandgivetfinnsdet ettom

åsiktsbildningyttrandefrihet,i formerhållna samhällsnyttanden av
tillstånd inteolika orsakerantalmångfald. Omoch ett stort av

yttrandefrihet kaninformations- ochmöjligavidasteleda tillbedöms
tekniskttillstånd färre vadtillbestäms ärantalet änönskas att som

möjligt.
Även ochbildkvaliteterbjudande högskälandra t.ex avsomav

teknikenden digitalamöjligheterandratillvaratagande er-somav
tillstånd.upplåtelse färre antalönskemålföranledabjuder kan avom

denförhållningsätt torde intesådant typEtt ett avanse somvara
tillåtlighet skall3 § YGL vägasenligt 3 kap.begränsning motvars

upplåta intefrekvensfrigöra ellerinteregeringsformen. Att synesen
vilket denyttrandefriheten,begränsarhandlandeaktivtett somvara

uppenbartlokalradiolageniinskränkningenangivna var.
stå konfliktikunnarestriktivitet i sigallmänskulleDäremot en

skallradiofrekvenser2 §målsättningen i 3 kap.allmännamed den att
yttrandefrihet.möjligatill vidastepå lederanspråki sättetttas som
införts förstopplagockså den s.k.remissLagrådet ihar attöver som

lagrådetlokalradiotillstånd vilketupplåtelsevidareförhindra avav —
avstyrktstår outnyttjaderadiofrekvenserledigauppfattats attsom —

Lagrådet dockanmärktesådantutifrånlagförslaget ett resonemang.
ärendet blevdet igodtasskulle kunnamöjligen utrettlagenatt om

skulleinteförankringenlokalamångfalden ocheftersträvadedenatt
Utredningsmaterialtillståndsgivningen.aktuellauppnås med den som

varefter lagenframlades,så falletpå inte antogs.pekade att var
irestriktivitetbehandlasställningstagandeDen typ som nuav -

övervägandengrundassåledes kunnatordetillståndsgivningen av-
angripas.rättsligen Deninteifrågasättaskanpolitisk natur mensom
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på förmånvad till för yttrandefrihetenpolitiska kanärsomsynen
frånändras tid tillnaturligen komma att annan.

det finns visst förkan detSammantaget sägas att ett utrymme
upplåtelsegrad vad teknisktvälja lägreallmänna än äratt somen

frekvenser.andra skäl vämandetmöjligt, änäven omav
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8 Vissa ekonomiska konsekvenser vid
införande digital televisionav

i Sverige

Television i Sverige

Kostnaderna för television kan delas in i delar. En del,grovt tre stor
sannolikt hälften, kan hänföras till kostnaderän förmer program,
administration, Vissa dessa kostnader kan komma på-attm.m. av

övergångverkas till digital teknik, ingår inte i beräkning-av en men
i detta kapitel. Omkring tredjedel totalkostnaden kanarna en av

beräknas hushållensgälla mottagarutrustning och omkring tiondelen
själva sändningen bådaDet bara de sistnämndaärav programmen.
kostnadsslagen behandlas i kapitlet.som

I kapitlet redovisas räkneexempel. Samtliga exempel omfattartre
perioden 1997-2007 beträffande transmissionskostnadema för nu--
varande marksända kanaler perioden 1998-2007 ochtre attavser-
illustrera konsekvenserna 1 inte investerar i digital sänd-att statenav
ningsteknik och de analoga marksändningarna fortsätter, 2 digitala
marksändningar inleds 1998 och de analoga sändningarna stängs av
vid periodens slut 3 digitala sändningar public service-samt av
kanalerna och TV4 satellit/kabel inleds 1998 och de analoga sänd-per
ningarna vid periodens slut. skall betonasstängs Det samtligaattav
resultat bygger på mycket osäkra antaganden bl.a. hushållens be-om
teende och prisutvecklingen på mottagarutrustning. De skall därför

tolkasinte endast räkneexempel.justutansom prognoser som
Alla kostnader årsuttryckta i 1996 prisnivå.allmännaär

förstaI det exemplet, kallats nollalternativet, introducerassom
digitala sändningar i enbart den kommersiella delen TV-sektom.av
Övergången beräknas medföra investeringar i påmottagarutrustning
sammanlagt 6 miljarder elvaårsperioden.kronor undernärmare
Transmissionskostnaderna för public service-kanalema på-och TV4
verkas inte.
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digitalamed 1998, inlederrelativt snabbt,Om terrestrastartstaten
mottagarutrustning fram tillinvesteringar isändningar krävs större

uppgåInvesteringarnaanaloga sändningarnadedess stängs antasav.
miljarder kronor, med viss variation be-10mellan 9 och knappttill

väljs. Sändningskost-på tekniska förutsättningarvilkaroende som
periodenoch TV4 underpublic service-kanalernanaderna för antas

året, förutsätt-under60 miljoner kronoröka med1998-2007 omca
sammanlagt digitalasändningskapaciteten 21den ökadening att

Skulle detta intekan säljas.uppkommaTV-kanaler antas varasom
med 200i stället ökasändningskostnadema närmaremöjligt beräknas

sändning-året perioden. de analogaunder Närmiljoner kronor om
för publicårliga sändningskostnadernadestängts antasavarna

fullmiljoner kronor vidfalla med 550och TV4service-kanalerna
sänd-de markbundnamiljoner kronormed 340utbyggnad och om

kanaler.omfattar 3ningarna endast
sändas viaoch TV4service-programmenpublicslutligen,Skulle,

iinvesteringarnakabelöverföringmedkombinationsatellit i antas
föregåendei altema-desammabli imottagarutrustning settstort som

årliga sändningskost-miljarder kronor. Deoch llmellan 9tiv, dvs.
miljonerbli omkring 701998-2007under periodenberäknasnaderna

analoga sändningarnadärefter, deföri dag,högre närkronor än att
för närvarande.lägremiljoner kronorbli 650 änstängs caav,

frekvenserfrigöranaloga sändningarnadeavstängningEn somav
Påändamål. dengrundför andraanvändaskunnadärmed skulle av

sådan använd-alternativutsträckningvilkeniosäkerhetenstora om
värdet fre-ekonomiskadärmed detochbli möjligning kan avom-

till dessahänsynvarit möjligtdet inteharkvenserna att ta even--
i kalkylema.framtida intäktertuella

på olikafinansieras Förtelevision kanövergång till digital sätt.En
kon-exempelvis kunnafinansieringskällormöjligaskullestaten vara

Finansieringenmottagaravgifter.höjda,cessionsavgifter eller av en
kapitel.inte i dettabehandlas docktelevisionövergång digitaltill

Inledning8.1

ekonomiskamedföraförväntastelevision kanövergång digitaltillEn
frånställningstagandeförunderlagSomi flera led.konsekvenser ett
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investera i utrustning för digitalasida till dels sändningar,attstatens
övergångsperiod de nuvarandeefter analogadels stänga terres-aven

främst slag ekonomiska konsekvensersändningarna är tretra av av
intresse:

dvs. förkostnader för transmission TV-program,Direkta av-
sändarutrustning m.m.

utrustning för digitalaförKostnader att ta emot-
sändningar.

övergång. Exempelvis kandynamiska effekterEventuella av en~
påtillämpningar och andrautnyttjas förteknologinden nyanya

efterfrågan på sändar- ochområden. ökadAndra effekter kan vara
mediaindustrin till följdaktivitet imottagarutrustning ökadsamt

tekniska möjligheterna.de nyaav

för ställnings-betydelseför transmissionKostnaderna är ettav
investeringar ii huvudsakdå statliga beslutettagande det trans-avser

utrustningennaturligtvismissionsutrustning. gällerDetta oavsett om
från mottagaravgifter.intäkterskattemedel ellermedfinansieras

betydelse för hurmottagarutrustningförKostnaderna är storav
demöjligheterhushållen förväntas hakanandel emotatt tasomav

i sin"täckningsgraden. Dennadvs. försändningarna, ärdigitala tur

avgörande för debetydelse, delsmediapolitiskallmän närdels ana-av
kan upphöra.sändningarnaloga

i närings- ellerrelevantaeffekterna kandynamiskaDe ettvara
dockeffekter behandlasperspektiv.arbetsmarknadspolitiskt Dessa

perspektivnäringspolitiska9i kapitelkapiteli dettainte utan om
kapitel 10.isamt

således kostnader förendastkapiteli dettaBeräkningarna avser
ekonomiskatänkbaramottagarutrustning. Andratransmission och

påverkankalkylernasåledes omfattasinte ärkonsekvenser avsom --
BlandTV-bolagmarknadsjämvikt mellanpå TV-konsumtion, m.m.

satellit-försämring deeventuelladensistnämnda kande nämnas av
följ-kan bliresultatkabelföretagensochsändande TV-företagens som

övergångsändningar. Endigitalaövergång tillvidden terrestraen
förändra utbudet TV-också kommakantelevisiondigitaltill att av

förkostnaderna dem.påverkari sinvilket turprogram,
kostnadernanågra räkneexempel visaimed kalkylernaSyftet är att

sändningarmöjlighethushåll haskallallai principför ta emotattatt
mål, vid olikapolitisktvilket i dagservice-kanalerna, ärpublic ettav
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statliga handlingsalternativ. kapitlet redovisasI de beräknade kost-
två sådananaderna vid handlingsalternativ. illustreraFör vilkaatt

kostnader det statliga agerandet kan komma orsakaextra attsom
nollalternativ jämförelsenorm.används I nollalternativetett som

i förinvesterar inte utrustning transmission digital TVstaten av
decenniet. punktformunder det I innebär de alterna-närmaste tre

tiven:

Nollalternativet: statliga digitalInga investeringar i transmission

årdigitala sändningar via det före 2008.Inga nätetterrestra-
analoga kanaler. Skulle analog M4 introduceras tordeInga nya en-

måttligi omfattning.detta dock förändra kalkylresultaten endast
statliga i satelliter dyl. förel. TV-trans-Inga engagemangnya-

mission.
principiella och grunderna förHuvuddelen de resonemangenav
redovisas nollalternativet ställskostnadsberäkningarna här. Mot sedan

handlingsaltemativen. Huvudaltemativetde olika statliga är:

Övergång sändningartill digitala terrestra
Åtta via med börjandigitala kanaler sänds det dennätetterrestra-

januari 1998.1
fyra frekvenserkomplement introducerasSom ett som gernya—-
digitala kanaler.till ytterligare 16 terrestrautrymme

årvid utgången 2007.analoga sändningarna läggs nedDe av-

public service-kanalerna och TV4Digitala sändningar viaav
satellit/kabel

via satellit/kabelNuvarande marksända kanaler sänds digitalt-
januari 1998.fr.o.m. den l

årutgångenned vid 2007.analoga sändningarna läggsDe av-
ungefär politik beträffandescenarier föraallaI antas staten samma

i principför närvarande. innebär bl.a.service-TV Detpublic attsom
tillgång till public service-kanalerna ochbefolkningen skall hahela

hushållbåda handlingsaltemativen andelenstatligaTV4. I de antas
TV4 täckningsgradenpublic service-kanalerna ochkan emottasom

alternativenskillnader mellanDärigenom kommerdensamma.vara
täckningsgrad, vilketframgå kostnader ochskillnader iiatt som

tolkningen resultaten.underlättar av
påkapitel byggerberäkningarna dettastarkt betonas iskallDet att

kan därför tolkasantaganden. Resultaten interad mycket osäkraen
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den framtida utvecklingen, skallöver utansom prognoser ses som
Underlag för antaganden. och volymerpriser harom
frånerhållits utredningens sekretariat ochfrämst knutna tillexperter

utredningen.
Nollalternativet i avsnitt 8.2, alternativet övergångmedpresenteras

till digitala sändningar i avsnitt 8.3 och alternativet i vilketterrestra
sänder digital med satellit/kabel i avsnitt 8.4. KapitletTVstaten av-

sammanfattning kalkylresultaten i avsnittmed 8.5.slutas en av

Nollalternativet8.2

Nollalternativet innebär sändningar digital i Sverige underTVatt av
det decenniet, eller kommer handhas privatanärmaste attmer, av

kommersiella TV-kanalerna. finns ingendäribland de Detaktörer,

snabb spridningen digitalgrund för bedöma hur TVsäker att av
sådant liknande tekniska för-i scenario. Tidigarekommer bliatt ett

färg-TV CD bara be-introduktionen ochändringar geravsom --
fråndå viktiga punkter denledning de skiljer siggränsad nu

övergången Förutsägelser utvecklingentill digital TV.aktuella ärav
anledningen mycket osäkra och nollalternativet därför,bl.a. den ärav

någoninte endast räkneexempel.nämnts, utan ettprognossom
utgångspunkt beräkningarna varje konsuments intresseförEn är att

kostnads/nyttokalkyl. Kostnaderna föriför digital TV bestäms etten
parabolantenn ellerhushåll satellitsändningar medredan emottarsom

top-box omvandlar digitalakabelanslutningvia utgörs set somav en
och utför eventuell dekryp-till analog TV-bild dessutomsignaler

hushåll iavgifter till TV-företaget.Härtill kommer Förtering. som
någotanslutna tillutgångsläget parabolantenn och intesaknar är

inklusive installa-för parabolantennen,tillkommer kostnaderkabelnät
stårPå den ökade bättreintäktssidan för konsumentention. nyttan av

påfortsätta tittakanaler eller möjligheterbild/ljud, fler att attsamt -
demde analoga sändningarnaexisterande kanalernavissa de avomav

telefonmodemutrustninghjälp ytterligareMedstängs m.m.av. av --
tillgångockså få kompletterande tjänsterpå tillsiktkan konsumenten

köpaeller bildvinklar,beställamöjligheter att varorprogramsom
produkter, delta i spelandraoch m.m.
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övergångVid till digital TV Överföringen i kabel-ävenantasen
bli digital. förutsättning förTV-näten En kunna vidarebefordraatt

digitala signaler med parabolantenn i kabelnäten ärtas emot attsom
de behandlas med s.k. omvandlare. varjeFör s.k. huvudcentralen

sådan måstedet krävs omvandlare. Dessutom de kabel-antas att en
anslutna kompletteras medTV-apparaterna top-box förset atten
kunna de digitala signalerna. fördelEn med digital över-ta emot

frigörs i övergångs-föring det kabelnäten. Underär att utrymme en
åtminstoneperiod kan det dock vissa kanaler i kabelnätenväntas att

hushållförkommer sändas analogt, de inte anskaffatävenatt som
någon top-box.set

Överföringen till kabelnäten kan ske via satellit, sändning-terrestra
eller fiberkabelnät. Redan idag det möjligt distribueraär attar pro-

till kabelnät med hjälp fiberkabel.avgram
kapitelfinns, beskrivs i andra transmissionstek-Det ävensom

sändningar, satellitsändningar och kabelöverföring.niker än terrestra
framför allt distribution telefonled-TV-programDet är av genom

rundstrålandeningarna och med sändare med kort räckvidd, LMDS

PåMultipoint Distribution Service.Local grund den storaav
osäkerheten dels i vilken utsträckning dessa tekniker kan kommaom

så sådels vad de i fall kommer kosta begränsas kal-användas, attatt
sådanakylerna till tekniker används i dag, dvs.att terrestraavse som

kabelöverföring.sändningar, satellitsändningar och

fråga utformningenmycket viktig för nollalternativetEn ärav
finnas för införa digital television.vilka incitament kan Detattsom

hushållens påincitament sig ytterligare utgifterkan bedömas att att ta
få åtminstone utgångsläget, måttliga.för digital iTV, Detäratt se

påfinnskrävs utbudet och andra tjänster baraatt av program som
finns. inled-digital attraktivare det utbud redan ITV är än ensom

utbudet begränsat, öka i takt medningsfas det digitalaantas vara men
hushåll digital Utvecklingenskaffar möjlighet TV.fler att ta emotatt

såvälsåledes ökningarske successivamarknaden antas avgenomav
och andra tjänster.mängden digitala TV-programantalet tittare som

långsamt.relativtutvecklingInledningsvis dennaantas
gåintresserade tillKabelföretagen kan däremot överattavvara

dåöverföringskapaciteten i ökar.digital eftersom DessaTV näten

inköpvälja subventionera tittarnasföretag därförkan sett.ex. att av
top-boxar.
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television införsdigitalintressehaförefallerDe störst attavsom
dåNyckelfrågan dessa kommerblir hurTV-företag.vissa attär

TV-företagspel mellankompliceratvidareuppkommerHär ettagera.
kabelföretagen kananledningkabelföretag. En äroch antasatt

beloppså möjligt detfå delförsökakomma storatt somavsom
så möjligt tillsläppa litetbetala ochvilligakonsumenterna är att som

TV-företagen.
illustreras irelationer kanoch derasaktörernaviktigasteDe

figur:följande

161



SOU 1996: 25

8.1 ViktigaFigur aktörer TV-områdetinomm.m.

Program- Transmis- frånAvgifter Reklam/spon
kostnader sionskostn. abonnenter intäkter

TV-bolag TV-bolag TV-bolag Säljare tilläggs-av
servicei

V M1T1tE1€xErZresTa1vs_t21ndi:g§TVTb31£’g,sa1jare_av_tH1§g§sTer7i,elle
Itransmissionsföreföretagl TJ7 r r

Telenät Fibernät Satellit Marksänd-

ning

LMDS Kabel-

nät

Tittare/Hushåll

Avgifter:
TV-avgift obligatorisk, Abonnemangsavg.

view, för kompletterandePay Avg.per
tjänster
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går uppifrån i figuren.och ned TV-programsignalerFlödet av
digitalaoch sammanställerförpackarköper,producerar,bolagen

programsignal. Meddigital TV-omvandlas tillvilka enprogram
programtjänster,vilka sänderprogramföretagbolag sommenas

producerarPå motsvarandem.fl.TV3TV4, sättexempelvis SVT,
Därefterinformation, spelolika slagtilläggsservice,säljare etc.avav

programsignaler, ellerantalmultiplexeras,sammanställs, mot-ett
tilltilläggstjänster, transportströmsäljaresvarande för somenav

bandbredd TV-kanal. Inuvarande analogupptar ensomsamma
digitalafyrakanalvarje analogberäkningarna attantas rymmer

multiplexeringenutförtjänster. Demotsvarandeellerkanaler, som
TV-företag ellersjälvständiga företag,antingen trans-kan vara

hushållen.tillsänds signalenmultiplexeringEftermissionsföretag. ut
mark-satellit/kabel ellersatellit,skekalkylernaiDetta antas genom

möjlig-linjerockså streckadeåterges medi figurensändning, men
med LMDS.ñberkabel ochviavia telenätet,överföringtillheterna

olika formeråterges i figuren;betalningarvissa slagEndast avav
transmissions-ochTV-företagfrämstfrån tillgår tittarnaavgifter

Därtillgår TV-företagen.tillsponsorsintäkterReklam- ochföretag.
transmission.ochförkostnaderdet finnsatt programanges

möjligheterdigitalteknikenskalkylernaförUtgångspunkten är att
övergångmedförakommerfrekvensutrymmeoch behoven att enav

iHastighetenförhåller passiv.sig över-digital TVtill även statenom
grundsvår bedöma,mycketgången nämnts, attär, som enmensom

scenario konstruerats:följandekalkylerna harför
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Tabell 8.1 Utvecklingen några nyckelfaktorer vid införande digitalav av
televison nollalternativeti

respektiversgenomsnitt ställning vid slutet periodenav

1996 1997- 2001-
2000 2007

Tusental hushåll med vidTV periodens slut
Totalt 3 900 3 900 4 000
satellit 600 800 900
kabel 2 200 2 200 2 300
bara marksänt l 100 900 800

Med digital mottagning
totalt 800 2 700-
satellit 400 900-
kabel 400 800l-

Styckkostnader 1996 årsi priser i genomsnitt
under perioden

box förset top
kabel/satellit, kr 5 000 2 500 l 500
parabol, kr 2 000 l 000 1 000

Transmissionskostnad digital kanal ochper
år, under periodeni genomsnitt

via satellit, mkr 7 7 7
i kabelnätet, mkr 7 7 7

den fulla någonAvser kostnaden. TV-/kabelföretag eller kan subven-annan genom
tionering inköpskostnaden sänka priset till konsument. Avser relativt enkeltav
utförande. Genomsnittspris under perioden med antal köpta boxar.vägt

TV-hushållDet totala antalet utgångslägeti 3,9 miljoner.antas vara
hushållenOmkring 70 har videobandspelare, 37procent procentav

två och 12TV-apparater eller fler TV-apparater, härprocent tre men
hushålllhar antagits det bara krävs top-box TV-att seten per

i fritidshus i endast begränsad utsträckning ha möjlig-apparater antas
heter till kabelanslutning eller satellitmottagning. fritidshusFör som
har parabolantenn eller kabel-TV-anslutning åtmin-ägaren,antas att

1 För kunna digitala sändningar krävs, med den teknik finns f.n.,att ta emot som en
top-box för varje TV-apparat eller videoapparat med mottagning. Antagan-set egen

hushåll uppnåsdet top-box kan bl.a. motiveras med därigenom iset attom en per —
de hushåll.statliga handlingsaltemativen full täckning landets Alternativaav-
antaganden möjliga beträffandedock liksom de flesta i kalkylema.är parametrar—
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fråntop-boxsinmed siginledningsvis, permanent-settarstone
bostaden.

pågå åtminstonesändningarnamarkbundnaanaloga t.o.m.De antas
public service-alternativ därredovisasavsnitt 8.4år 2007. I ett

sändning-analogasatellit/kabel och desänds viaTV4kanalerna samt
avvecklas.arna

och kanskeTV-företagenfrämst8.1 byggeri tabellScenariot att
inköpsubventionerakommermån kabelföretagen set top-i viss att av

kanDettaabonnemang.tecknarsamtidigtkonsumenternaboxar om
påtop-boxentillåts köpakonsumentenockså set av-attsomses
kunnatlikna densåledes kommaUtvecklingenbetalning. attantas som

fåråren. Scenariotdemobiltelefonerförobserveras senaste anses
TV-teknik.digitalintroduktionsnabbrelativtinnebära aven

hushåll skaffa sig000200år 2000år och1997Mellan antas
parabolantenn.hjälpmedsatellitsändningarmöjlighet emot avatt ta

000.ytterligare 100sjuårsperioden tillkommerföljandedenUnder
hushåll kanantaletökningsnabb tarelativtSamtidigt somantas aven

årutgången 2000så de vidsatellitsändningardigitala att avemot
000, dvs.år till 9002007utgångenvidoch400 000uppgår till aven

hatidpunktdennavidparabolantennhushåll medsamtliga antas
förutsättsutvecklingsignaler. Dennadigitalamöjlighet ta emotatt

från TV-företagen.top-boxarsubventioneringbetydandekräva setav
sändningardigitalaförutrustningSubventioneringen emotatt taav

relativtkabel-TV-företagenpåverka attfrån satellitdirekt antas
Endigitalamöjligheter storockså skapa emotsnabbt att ta program.

vid slutetredankanalerdigitalaintroducerathaförutsättsdel nätenav
tillomvandlare000i 5investeringarinnebäraår 2000. Det antasav

År 2007tidpunkttill dennastyck antas000 kr.38kostnad peren
liksomomvandlare,medhuvudcentraler ha000samtliga 10 utrustats

vilka dettaförcentralantennmedflerfamiljsfastigheter000 an-de 5
dennaunderomvandlareförPrisetnödvändigt. antastagits vara

kr.000genomsnitt 23uppgå itillperiod

i alladesammadem, treprisernaochomvandlare, antas2 Antalet vara
användsOmvandlaretabellerna.idärför interedovisas avalternativen. De

iskickasså de kansignalerna utdigitaladebehandla attförkabelföretagen att
medflerfamiljshusvissamotsvarande sättanvändsnätet.Omvandlare av

centralantenn
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Många hushållde med kabel-TV får möjlighetav att ta emotsom
digitala signaler dock inte någonköpa top-box underantas denset

Årförsta perioden. 2000 400 000 kabelanslutna hushåll harantas att
sådan utgångenutrustning. Vid 2007 förutsätts alla kabelnät haav
digitala kanaler och 1,8 miljoner hushållkabelanslutna haantas
skaffat sig möjlighet titta digitala TV-sändningar.att

Analoga video-bandspelare kommer vid övergång till digitalaen
sändningar liksom existerande TV-apparater kunna användasatt- -

konsumenter köper top-box. Boxen omvandlar de digi-setav som en
tala signalerna till analoga kan överföras bådetill TV-apparatensom
och till videobandspelaren. För det skall möjligt påatt att ettvara se
TV-program och samtidigt inspela krävs dock medett annat nu-

tvåvarande teknik top-boxar.set
Kalkylerna bygger vidare formellt tittarna kommer haatt att en

TV och top-box. praktikenI kan det förväntas TV-separat set atten
för digital, eller digital och analog, så småning-mottagningapparater

kommer säljas marknaden. Den angivna kostnaden förattom en
får dåtop-box tolkas merkostnaden för digital eller kom-set som en

binerad jämförd med analog.mottagare en
Priserna för top-boxar utifrånberäknade pågrundprisärset ett

år000 kr 1996.5 Därefter priserna falla årmed 20antas procent per
år 2000. i dragDet den prisutvecklingt.o.m. motsvarar stora som

kunnat observeras för persondatorer. tabellenI detanges genom-
snittliga priset för perioden 1997-2000. Eftersom inköpen set top-av
boxar beräknas öka snabbt under perioden det genomsnittligaantas
priset under perioden årdetsamma priset 1999. perio-Förvara som
den 2001-2007 det genomsnittliga priset bli 25 lägre änantas procent
år 2000.

omvandlareFör och parabolantenner i princip pris-antas samma
utveckling för top-boxar, med undantag för prisetset attsom para-

års nivå.bolantenner plana 1999 sistnämndaDetantas ut antagan-
på innehållerintedet grundas parabolantenner lika andel elek-att stor

troniska komponenter top-boxar, och därför inte kanset antassom
falla i pris lika mycket.

Transmissionskostnaderna för digital satellitdistribuerad kanalen
uppgå miljoner Transmissionskostnaderna förberäknas till 7 kronor.

uppgå årligakabelöverföring till belopp och delsantas avsersamma
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kostnaderinom, kabelnäten. Dessadistributiontill, delsdistribution

perioden.oförändrade underrealtantas vara
inklusivedvs.marknadspriser,kostnaderochpriserSamtliga är

prisnivå.års1996 allmännauttryckta iochmervärdesskatt,
i noll-kostnaderna8.1 kani tabellantagandenahjälpMed av

beräknas.alternativet

ochmottagningsutrustningkostnaderBeräknade förTabell 8.2
nollalternativetitransmission

års1996 priserkronor,Miljoner

1997-2001-1997-
200720072000

Qeriod, mkrunderInvesteringar resQ.
850850 420002top-boxarSet
300100200Paraboler
420230190Omvandlare
57053 1802 390Summa

i transmissionskostnad för
mkrsändningar,analoga

kanaleranaloga3
700700700Det nätetterrestra

202020Kabel

deutvecklingenuppfattningtillsyftar8.2Tabell avatt omenge
införandevidtransmissionochför ettkostnadernatotala avmottagare

bärasslutligenkommerkostnaderna attMerpartendigital TV. avav
prissättningenutrustning, viaförutgifteravgifter,hushållen genom-

variationer imedanreklambetalaförkonsumentvaror att m.m. -
delen.resterandedenresultat bärkabelföretagensochTV-

iinvesteringarförutgifterna mot-radernafyraPå de översta anges
för investe-kostnadenHelaperiod.respektiveundertagarutrustning

när kanpraktikenIinvesteringen görs.periodtill denhänförsringen
betalaställethushållet isubventionerad ochinvesteringendock vara
Underviss tid.undersig förbinderavgiftermånatligavia mansom

uppgå tilltop-boxariinvesteringarna1997-2000 setperioden antas
miljardertill 2,92001-2007periodenunderochkronormiljarder2

såledestop-boxariinvesteringarna antassammanlagda setDekronor.
Motsvarande2007.och1997mellankronormiljarderuppgå 4,9till

respek-uppgå till 300omvandlareochparaboleri antasinvesteringar
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tive 420 miljoner kronor. genomsnitt investeringarnaI iantas set top-
boxar, omvandlare och paraboler bli 510 miljoner årkronor per

elvaårsperiodenunder 1997-2007.

årligaTill dessa investeringar skall läggas antaganden trans-om
årnågramissionskostnader. det efter kommer finnasDet antas att att

100 digitala satellitsända TV-kanaler.mellan 50 och Huvuddelen av
satellitsändningar riktar sig tilldessa dock andra länderäven än

medför del förSverige, vilket endast kostnaderna satellit-att en av
hänföras till svenska tittare. Därtill kommeröverföringarna kan

nårför överföring i de svenska kabelnäten, vilka ungefärkostnader

hushållen. meningsfullthälften har bedömts inte iDet attvaraav
transmissionskostnaderna för digitaltabellen redovisa beräkningar av

kommersiell i nollalternativet, därtill osäkerhetensatellitsänd TV är

analysen de statliga handlingsalternativenalltför För ärstor. av
nivån på transmissionskostnader mindre betydelseemellertid dessa av

då i alternativ i noll-i desamma dessade settantas stort somvara
alternativet.

årliga kostnaderna för dei tabell 8.2 de analogaNederst anges
analyseras i de följandekostnadersändningarna. Dessa närmare av-

snitten.

återigen utvecklingen i eventuellt noll-skall betonasDet att ett
omöjlig förutsäga. Syftet med redovis-alternativ egentligen är att

övergången till digital meddels illustrera TVningen störstaär att att
statlig inblandning, dels iskesannolikhet kommer även attatt utan

mån mycket kost-för bedömning hurgörligaste underlag en avge
vid statligtnaderna ändras ett engagemang.

Övergång digitala sändningartill8.3 terrestra

januari 1998 imarksändningar den 1introduktion digitalaEn av
vidsändningarna,avveckling de analogamedkombination aven

jämfört medskillnaderår medföra flerautgången 2007, tordeav
viktigaste kan bedömasnollalternativet. De vara:

Ökade mottagarutrustningdigitalinvesteringar ikostnader för-
både analogt och digitaltTV4SVT2 ochför sända SVT1,och att

år 2007.och medsimulcasting till
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programkanalfasta kostnaderSänkta per
Ökade kostnader för top-boxarset pga:

år nollalternativet,antal boxar 2007 iänstörre
därmed sker innan priserna hunnittidigareläggs ochinköpenatt

nollalternativet.lika mycket ifalla som
både satellit-/kabelmottagningskall användas förboxaratt som

alternativetmarksända signalerna i medmottagning deoch av
måste front end-del.kompletteras med s.k.boxaröppna en

kommersiella TV-företagen har slutnaalternativet där deiatt,
boxar,

ytterligarehushåll sändningar behövaterrestra antastar emotsom
hjälpsatellitsändningar med parabol-förbox att ta emot aven

antenn
Ändrad förfrekvensanvändning kan öka utrymmet nyasom

användningar mobil-eller för andraTV-kanalermarksända som
telefoni.

övergång till digitalaalternativet medBeräkningarna i terrestra
underaltemativensåledes scenario medsändningar grundas attett

mellanrespektive slutna. Skillnadernatop-boxarna öppnaär öppnaset
beskrivs i kapiteltop-boxaroch slutna set
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Tabell Utvecklingen några nyckelfaktorer vid övergång8.3 tillav
sändningardigitala terrestra

vid slutet periodenrespektive ställningrsgenomsnitt av

1996 1997- 2001-
2000 2007

hushåll med vid periodensslutTusental TV
9003 900 3 4 000Totalt

600 700 700top-boxarsatellit vid öppnaset
600 700 700top-boxarsatellit vid slutna set

200 3002 200 2 2kabel
baramarksänt

100 100 1 000top-boxar 1 1vid öppnaset
000100 100 1vid slutna top-boxar 1 1baramarksänt set

mottagningMed digital
700 4 000ltop-boxar, totaltVid öppnaset -
300 700satellit -
000 2 3001kabel -
400 000lbaramarksänt -

700 4 0001top-boxar, totaltVid slutna set -
600200satellit -

2 300l 000kabel -
500 1001baramarksänt -

1996årsStyckkostnaderi priser
periodenundergenomsnitti

100 5006 000 3 1sändningar,krförSettop-box terrestra
000 6002 000 lend-del,kr,Front

Transmissionskostnad digitalper
år,kanal och i genomsnitt

underperioden
satellit,via

i kabelnätet,
40 4040särk0stnad*marksändning,

de-top-boxaroch övrigaparaboler1996. PrisernaFinns set antas vara
nollalternativetisamma som

top-box förförbehövsGenomsnittspris för tillsatser mot-terresteratt setsom
förtop-boxoch försatellit/kabel-signalertagning skall kunna att setta emot

sändningar.kunnasatellit/kabelmottagning skall emot terrestrata
digi-för analoga ochmarksändningarnaförkostnader är* Vissa gemensamma

ingår andel i dessagenomsnittskostnadenberäkningVidsändningar.tala gemen-av
kostnader.samma

170



VISSA EKONOMISKA KONSEKVENSER

Introduktionen digital förutsättsTV på några års siktterresterav
öka utbudet marksända kanaler med 21 stycken. Det totala antaletav
digitala kanaler dvs. inklusive public service-kanalerna och TV4— —

år år8 1998-99, 12 2000, åroch 24 2001. på-Dettaantas vara antas
verka hushållantalet väljer köpa utrustning för mottagningattsom av
digitala satellitsändningar. Om top-boxarna är antaletöppnaset antas

förutrustningar mottagning digitala satellitsändningar bli 100 000av
årlägre 2000 och 200 000 årlägre 2007 i nollalternativet. Skulleän

top-boxarna i såstället slutna hushållen ändå någotköpaset antasvara
färre utrustningar för mottagning satellitsändningar, eftersomav
tittare bådevill och satellitsändningar då be-ta emot terrestrasom

tvåhöver boxar.

Utbudet digitala satellitsända TV-program förutsätts i huvudsakav
internationellt bestämt. Antalet digitala satelitsända TV-kanalervara
därför ungefär lika i nollalternativet.antas stortvara som
kalkylförutsättningEn i hushållprincip alla skallär ha möjlig-att

het de digitala sändningarna public service-kanalernaatt ta emot av
utgångenoch vid årTV4 2007. alternativetI med öppna set top-av

boxar alla har utrustning för digitala satellit-antas att ta emotsom
sändningar köpa front end-del för också kunna deatt ta emoten

sändningarna. Kabelnäten sända alla sänd-terrestra antas terrestra
ningar public service-kanalerna och TV4 frivilligt eller grundav —

carry-regler del det övriga marksända utbudet.must samtav en av-
Även hushållalla bara kan marksända signaler hata emot antassom

vid årtop-boxar slutet 2007.set av
Också i alternativet med slutna top-boxar hushållallaset antas som

kan digitala satellitsändningar skaffa möjlighetemotta ävenatt ta
sändningar. alternativI detta krävs dock inköpterresteraemot av en

top-box. Det kan orealistiskt antagandeseparat set ett attanses vara
denna andel lika hög i alternativetär med top-boxar.öppna setsom

förMotivet antagandet dock, visa kostnadernaär förnämnts, attsom
princip alla hushålli skall kunna de digitala sändningarnaatt ta emot

public service-kanalerna.av
Kostnaderna för top-boxar generellt internationelltset antas vara

påverkasbestämda och inte Sverige beslutar införaatt terresterav om
digital television. påDäremot kan priserna front ends och boxar för

mottagning någotsändningar eventuellt bli lägre vidterrestraav en
svensk satsning.
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avstängning demedförtop-boxskaffatdenFör set avensom
meningeni dennågon kapitalförstöringintesändningarnaanaloga att

oanvändbara. Deblirvideobandspelareoch extragamla TV-apparater
hushållenpå tvingasställetberor iuppkommerkostnader attsom

följdTilltitta TV.fortsättakunnaförtop-boxarköpa attatt avset
prisskillnader mellanminskandeellerpå top-boxar,prisfallet set

övergång tillförkostnadenblirdigitala TV-apparater,ochanaloga en
senareläggs.denlägredigital TV om

pågrundassändningarförTransmissionskostnaderna terrestra
kostnaderuppgifternadockTeracom,gjordaberäkningar omav

för analoga ochKostnaderi kabelnäten.distributionför gemensamma
uppgår miljonertill 200sändarmastersändningardigitala m.m. --

till detproportionifördelatsharkostnaderår. Dessakronor per
innebärDetdisponerar.varje kanalochlokal- etc.mastutrymme som

sänd-också analogaför dedärmedochkanalkostnadenatt per -
Vidintroduceras.kanalerdigitalaflernågotsjunker närningarna -

hyres-sändningskapacitetnytillkommande attantasuthyrning av
fördeladenämndapåför de sättersättninginkluderarintäkterna nyss

påvidaregrundasberäkningarkostnaderna. Teracomsgemensamma
täckningsgradfårsändningarnadigitalade somterrestra sammaatt

TV4.marksändningarnuvarande av
antagandena inollalternativet kanförmotsvarandePå sätt som
övergång tillförkostnadernaberäknaföranvändas8.3tabell att

marksänd TV.digital
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Tabell 8.4 Beräknade kostnader för mottagningsutrustning och
transmission vid övergång till digitala sändningarterrestra
Miljoner kronor, 1996 års priser

1997- 2001- l 997- 2008
2000 2007 2007

Investeringa perioden mkr
Vid top-boxaröppnaset
Set top-boxar för satellit och kabel 3 250 2 550 8005
Settop-boxar för sändningar 2401 900 2 140terrestra

endsFront 300 240 540

Paraboler 100 0 100
Omvandlare 190 230 420
Summa 0805 3 920 9 000

Vid l et tona xar-
top-boxar för satellit kabelSet och 3 000 2 550 5 550

Set top-boxar för sändningar 2 170 1 500 3 670terrestra

Paraboler 100 0 100
Omvandlare 190 230 420
Summa 5 460 4 280 9 740

Ägg transmissionskostnad, sändningarterrestra
3 analogakanalernaDe

särkostnader 500 500 0
kostnaderandel i 130 70gemensamma

kabel 20 20 0
Summa 650 590 610 0

Digitala kanaler
särkostnaderi 280 960 960nätetterrestra
andel i kostnaderi 70 130 200nätetterr.gemensamma
kabel 50 170 170

400 260 950 330Summa 1 1

Summatransmissionskostnad 1 050 l 850 560 3301 1
820 750* 780*Public serviceoch TV4 170Därav:

finnas i 3 analoga och i genomsnitt digitalaPerioden 1997-2000 det 7antas
då fördelningsprincipenkanaler. fasta kostnaderna blir med den användaDe

finnas3/3+7/420O 130 miljoner kronor. Perioden 2001-2007 det 3antas ana-
dådigitala kanaler. fasta kostnaderna blir 3/3+24/467 vilketloga och 24 De

avrundats till 70 miljoner kronor.
årår år1998-99, kanaler 2000 och 24 kanaler 20018 digitala kanaler 12

1998-2007* 1988-2000,Avser resp.
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påberäknademottagarutrustningi sättInvesteringarna är samma
på under-uppdelningendockskillnadnollalternativet. En ärisom
Huruvidatop-boxar.respektive slutnamedalternativen öppna set

för kostnadernabetydelsesärskildeller slutna ärboxarna är öppna av
Är behöver boxardedigital TV.övergång till öppnavid terresteren

kompletterassatellitsändningar endastexempelvismottagningför av
Är krävsde slutnamåttlig kostnad.end-del tills.k. frontmed enen

Även noll-isändningarna.demottagningförbox terrestraseparat av
skaffaväljertittareoch antaletkostnaderna, attalternativet kan som

påverkas boxarna öppnaärdigital TV,möjligheter att omavse
förhållande tillså liten iantagitsdockharSkillnadeneller slutna. vara
bedömtsintedetkalkylernaiosäkerhetenallmännaden att som

underalternativ.någraredovisanollalternativetimeningsfullt att
kom-sändningarnadigitaladeförKostnadsberäkningarna terrestra

existerandemedkostnaderdel ärpliceras gemensammaatt enav
frånuppgifter TeracomgrundasKalkylernasändningar.analoga

kanalernaanaloganuvarandedeförsärkostnadernavilka treenligt
medkostnaderår ochkrmiljoneruppgår 500till gemensammaper

förår. Särkostnadenmiljoner kr200tillsändningarnadigitalade per
40 mil-tillberäkningaruppgår enligt Teracomskanaldigitalvarje

år.krjoner per
digitalaövergång tillvideffekter terrestrakantabellenI tre

analogaför dekostnadernasjunkerförstadetFörsändningar noteras.
kostnadernadedelnågotsändningarna att gemensammaen avgenom

totaltuppkommerandradetFör settsändningarna.digitaladebärs av
ochbåde analogtsändsTV-programföljdtillextrakostnader attav

överföringskapacitet förförsäljningtredje kandetdigitalt. För av
transmissionskostnadernatäckaförbidragkanalerdigitala attettge

effektensistnämndakanalerna.Denmarksändanuvarandeför de tre
i deandelinkluderarförsäljningsprisernaantagandetgrundas att

blirgjortsantagandenMed de trans-kostnaderna. somgemensamma
krmiljoner820totaltkanalerdessaförmissionskostnaderna pertre

170 miljoneroch2001-2007årkrmiljoner750år 1998-2000, per
år 2007.år efterkr per

sändningskapacitetdenmöjligtbli extrainteSkulle det avyttraatt
transmissions-blirdigital TVintroduktionviduppkommer avensom

underkanalernamarksändanuvarandedeför pe-kostnaderna tre
år blir2007år. Efterkrmiljoner900ställetil9982007rioden per
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kostnaderna för de kanalerna 380 miljoner kronor årtre sär-per
kostnader digitala sändningar 160 miljoner, kostnadergemensamma
200 miljoner och överföring kr3via kabelnätet 20 miljoner -

Med den uppläggning kalkylerna har beräknas övergång tillen
digitala TV-sändningar förorsaka merkostnader,terrestra jämfört
med nollalternativet, i form investeringar i påmottagarutrustningav
mellan 3,4 och priser.44,2 miljarder kronor, årsi 1996

Hur kan övergång från analog till digital TV sketerresteren

Kalkylen kostnaderna inteöver hur dessa skall finansieras.anger
Tänkbara finansiärer bl.a. hushållen,är TV-företagen och Avstaten.
särskild betydelse i detta sammanhang de kostnaderär kanstatensom
behöva bestrida vid övergång till digitala sändningar.terrestraen
Staten har givet övergång beslutad åtminstone tvåär skälatt en av- -

så mångaintresse tittare möjligt skaffar sig möjligheterattav attsom
de digitala sändningarna.ta emot terrestra

första skäletDet det underlättarär avstängning de analogaatt en av
sändningarna. Som utvecklats i kapitel 7 det önskvärt såattanses en

del befolkningen möjligt skall kunna påtittastor publicav som
service-kanalerna TV4. Det kan definierassamt statenssom som

åtagandenuvarande inom detta område dels säkerställaär utbudatt ett
public service-program, dels sända dessa TV-program viaatt utav

sändare. Däremot har inte medverkat till finansieraterrestra staten att
hushållens köp har till innehavettvärtom TV-mottagare,av av

knutits skyldighet betala mottagaravgift förmottagare att atten en
finansiera public service-verksamheten.

Det andra skälet många hushåll fårär snabbt möjlighetatt attom
påtitta digitala såsändningar ökar möjligheterna säljal-terrestra att

3 Beräkningen grundas omfattande maximalt digitala4 kanalernät- haratt ett -påsärkostnad 160 miljoner år.kronor Observera alla övriga delaratten per av
angåendeberäkningama, antalet top-boxar, grundas antagandet allat.ex. set att

tillgängliga digitala kanaler kan såledesutnyttjas. Det finns någotinteterrestra
konsekvent scenario avseende alternativet endast de 3 nuvarande marksändaatt
kanalerna sänds digitalt.
4 Beräkningarna kostnader års prisnivå.i 1996 allmänna Kostnadernamätta äravser
sålunda inflationsjusterade, någoninte därutöver diskonterade med real ränta.men

175



1996: 25SOU

övergång tillvidtillkommersändningskapacitetdenhyra enut som
sändningar.digitala

övergång frånuppnåförmetodermöjligaflerafinns attDet en
sända enligtmetodsändningar. En är attdigitalatillanaloga terrestra

allalång tid isåundersimulcasting settstortattbåda metoderna
sådandigitala. Enoch byttsförbrukats motutTV-apparateranaloga

år.15-20kanskelång tid,tarprocess
sändning-analogadeenkelthelt stängametod ärEn att avannan

skulle kunnasändningarnaförSlutdatumettidpunkt.vissvid enarna
skaffatidkonsumenternaförår atti förvägflera att geannonseras

teorin kanIsändningarna.digitaladekunnaförutrustning emottaatt
praktikenihelst,närsändningarna stängasanaloga mende somav

påmöjlighethartittarnaandel atthögsannolikt sekrävs att aven
möjligt.bliskalldettafördigital TV att

förmåförsökasubventionerhjälpmedmetodtredje ärEn att av
detidigaremottagarutrustningar ändigitalahushållen köpa annarsatt

detFörnackdelar.emellertid fleraharSubventioneringgjort.skulle
inomöverenskommelserinternationellastridadenförsta kan mot -

dyrbar.statsfinansielltsubventioneringandradet ärbl.a. EU. För en
subventioneringstatlig set top-riskfinnstredje avattdetFör storen

Konsumenterminskar.finansieringaktörersandratilllederboxar att
köpaväljaförutsättasbekostnad kan attboxarköptskulle egensom

lik-de äråtminstonesubventionerade,statligtsådana omärsom
upphörakommakan attTV-företag attboxar.andramedvärdiga

statligtutnyttja dekanställetde iboxar,inköpsubventionera omav
subventionerade etc.

påfinansierasmåste densubventionering övervägasändåSkulle en
inom TV-förkostnadernaHittills har statens engagemangnågot sätt.
möjlighetmottagaravgifter. Enmedfinansieratshuvudsakområdet i

digitala TV-ochtop-boxarbelägga setkunnadärför attskulle vara
fannstidigaredenmotsvarandeavgift,särskildmed sommottagare en

också kunna sägasmeningvissiskullemodellsådanEnfärg-TV.för
mobiltelefonmarknaden,finnsvillkordeexempelvislikna som

underbilligtmobiltelfonköpamöjligtdetvilka är attenligt en
telefonabonnemang.tecknarsamtidigt ettköparenförutsättning att

top-boxköpbeskrivas setockså delvis ettkanAvgiftsmodellen avsom

avbetalning.
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hushållensinteOm subventionerar köpstaten mottagarutrust-av
åtagandening begränsas till kostnader för transmission destatens av

sådant åtagandemarksända eventuellt finan-Ett kanprogrammen.
på olika exempelvis statsbudgetensieras eller med TV-sätt, över

framgått årligaavgiftsmedel. Ovan har de transmissionskost-att
för nuvarande marksändanaderna de kanalerna under hela peri-tre

601998-2007 öka med mellan och 180 miljoner kronor,oden antas
nollalternativet. 20 miljonerjämfört med Därav kronor utgörasantas

för digital distribution dessa kanaler i kabelnätet.kostnader avav
inte finansiera de sistnämnda kostnaderna, därförSkall attstaten

till följdegenintresse distributionen ellerkabelnäten har ett av av en
carry-regel, har den statliga kostnaden för distributionens.k. must

år isåledes antagits bli 40 miljoner kronor högre nollalter-änper
utnyttjas. digitalaalla digitala kanaler kan Kan endastnativet treom

statliga extrakostnaden antagits bli 160 mil-kanaler utnyttjas har den

år.kronorjoner per
transmissionskostnaderna sänks de analogaTill följd närattav

kostnaderna för transmissio-de statligasändningarna stängs antasav
år årefter340 och 550 miljoner kronorminska med mellan pernen

2007.

public service-kanalernasändningarDigitala8.4 av
satellit/kabelviaoch TV4

utgångspunkt för beräkningarnaEn är, nämnts, att statensom anser
befolkningen skall kunnaför helaha isig tastort settett attansvar

givetvisTV4. kan skeservice-kanalerna och Dettapublicemot genom
bibehålls, vilket har beskrivitsanaloga sändningarnanuvarandedeatt

övergång till digitala sändningarnollalternativet. Om ansesensom
såsomsändare har be-genomföras meddennaönskvärd kan terrestra

befintligaalternativ utnyttja detavsnitt 8.3.skrivits i Ett är attannat
då beslutarmöjlighetsatellitsändare. Enkabelnätet är att statensamt

kabelöverföring.satellit- ochmed hjälptelevisioninföra digitalatt av
nedan.sådant alternativ skisserasEtt

januari 1998inledas den lsändningarnadigitalaDe antasterrestra
utgången år 2007.vid Försändningarnade analogaoch stängas avav

1777 I6-0281
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några undan-jämförbara medkostnadskalkylernagöra antas,att mer
nyckelfaktorer i alternativetutveckling olika medtag, somavsamma

Huvudskillnaden allatelevision.övergång till digital är attterrester
förkabel-TV-anslutning inneha utrustninghushåll inte har antassom

perioden,i slutetsatellitsändningar via parabolantennatt ta emot av
i alternativetuppnå täckningsgradförvilket krävs att somsamma

top-boxarBefintligasändingar.digitala öppnamed antassetterrestra
eller tillkostnadoch TV4SVT2SVT1,kunna extrautanemotta

top-boxarmottagarutrustning. Slutnakostnad förförsumbar set antas
service-kanalerna TV4publicför mottagninganvändaskunna samtav

hushåll med parabolantenn. Dehushåll, intekabelanslutna avmenav
kunnaförtop-boxytterligareköpasistnämnda ta emotattsetantas en

dock kunnaparabolantennernabefintligakanaler. Dedessa antastre
återges tabelliBeräkningsförutsättningamamottagning.föranvändas

8.6i tabellkostnadernaberäknadede8.5 och

vid övergång tillnyckelfaktorernågraUtvecklingenTabell 8.5 av
service-kanalerna och TV4 viapublicsändningardigitala av

satellit/kabel
periodenvid slutetStällning av

2001-1996 1997-
20072000

periodens slutvidmed TVTusental hushåll
00043 9003 900Totalt
700900 l600satellit

2 300200200 22kabel
0800100lmarksäntbara

mottagningDigital
0004l 500totalttop-boxar,Vid öppna set -
7001500satellit -
3002l 000kabel —

00044001totalttop-boxar,Vid slutna set -
100400 1övrigaellerpublicsatellit, antingen serv. -
6000övrigaservice ochbåde publicsatellit, -
3002000lkabel -

tabelli 8.1desammatransmissionskostnadernaStyck- och antas somAnm. vara

och 8.3.
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Tabell 8.6 Beräknade kostnader för mottagningsutrustning och
vid övergångtransmission till digitala sändningar public service-av

kanalerna och TV4 satellit/kabelvia
Miljoner kronor, 1996 års priser

l997- 2001- 1997- 2008-
2000 2007 2007

Qerioden,under mkrInvesteringar
Vid top-boxaröppna set
Set top-boxar 3 750 3 750 5007
Paraboler 300 800 l 100
Omvandlare 190 230 420
Summa 4 240 4 780 9 020

Vid slutna top-boxarset
top-boxar för satellit och kabel 3 500 4 800 8 300Set

200 900 100Paraboler l
190Omvandlare 230 420
8903 5 930 9 820Summa

zflg transmissionskostnad, mkr
3 analoga kanalernaDe

sändningar 700 700Terrestra
20 20Kabel

720 720 720 0Summa

serviceDigitala sändningar public och TV4av
50 50Satellit
20 20Kabel
70 70 70 70Summa

transmissionskostnad 790 790 790 70Summa

1998-2000 1998-2007Avser resp.

krävs i alternativet med top-boxar ochSammantaget öppna set
investeringar i mottagarutrustningenligt antaganden gjortsde som

hushållenårmed 2007 för skallmiljarder kronor till ochför 9 att
3,4 miljarder kronor idigital television.kunna Det är änta emot mer

investeringskravet 9,8Med slutna boxarnollalternativet. antas vara
i nollalterna-miljarder kronormiljarder eller 4,2kronor, änmer

tivet.

parabolantennerutgångspunkt för kalkylernaEn är att som an-
också kan användasandra TV-programkunnaskaffats för att ta emot

public service-kanalerna ochsatellitsändningarnaför att ta emot av
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investeringar iytterligaremöjligt krävsdetta inteSkulleTV4. vara
miljard kronor.lparabolantenner ca

bådesändsoch TV4då service-kanalernapublicperioddenUnder
transmissionskostnadertillkommersimulcastingdigitaltochanalogt
år, jämfört med noll-kronor70 miljonerkanalerför dessa per

förkronor50 miljonerkostnaderalternativet. Dessa utgörs ettav
innehålla 3således kommerbaradigitaltsatellitsänt attnät som-

3 digitalaöverföringförmiljoner kronor20ochdigitala kanaler av——
blirsändningarnaanaloga stängtsdekabelnäten. Närikanaler av

år lägrekronormiljoner650däremottransmissionskostnaderna per
nollalternativet.iän

kalkylresultatenSammanfattning8.5 av

tillinledningenikalkylresultaten nämntsär,redovisadeDe som
bl.a.antagandenosäkramycketdeberoendeheltkapitlet, omav

mottagarutrustningprisutvecklingenbeteende ochhushållens som
skalltolkasdärför intekan utanResultatengjorts. sesprognosersom

ekonomiska konse-vissaillustreraräkneexempel och sätt attettsom
kvenser.

betydande in-kräverTV-sändningardigitalaövergång tillEn
hushållen. noll-Iframför allthosmottagarutrustningivesteringar

miljarderuppgå 5,6tillantagitsinvesteringardessaalternativet har
miljonergenomsnitt 500ieller1997-2007,periodenunderkronor

år.kronor per
investerings-ökarsändningardigitalaövergång tillVid terrestraen

förmottagarutrustningdigitalhushåll behöverallaeftersombehovet,
analogadeTV4ochservice-kanalerna närpå publickunnaatt se

harInvesteringarna2007.utgångenvidsändningarna stängs avav
top-boxarnafall äri detkronormiljarderuppgå 9 settillantagits

mellanSkillnadenslutna.boxarna ärmiljardertill 9,7ochöppna om
bådehushåll vill emotförklaras taunderalternativen att somav

tvåi boxarmåste investeramarksändaoch omsatellitsända program
slutna.dessa är

viasändsTV4ochservice-kanalernapublicalternativetI att
kanalerdessa stängssändningarnaanalogadesatellit/kabel och avav
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utgångenvid 2007 investeringarna i mottagarutrustningantasav
uppgå vidtill mellan 9 och 10 miljarder kronor top-boxar.öppna set

beloppet fallet det krävs särskild parabolantennhögreDet attavser en
Viddessa satellitsända kanaler. slutna top-boxarför tre setatt ta emot

uppgå till mellan 9,8 ochinvesteringarna motsvarande sättantas
10,8 miljarder kronor.

sammanfattas i tabell 8.7.mottagarutrustningInvesteringarna i

de1997-2007 iTabell 8.7 i mottagarutrustningInvesteringar tre
alternativen.

årsMiljarder 1996 priser.kronor,

Öppna Slutnaset set
top-boxartop-boxar

Totala investeringar i
1997-2007mottagarutrustning

5,65,6Nollalternativet
9,79,0sändningarDigitala terrestra

satellit/kabelsändningar,Digitala
9,89,0användsparabolerbefintliga

10,810,0krävsparabolernya

skillnaderna mellananalyseraintressevidarekanDet attavvara
publicdigitala sändningarmarksändningar ochdigitalaalternativen av

satellit/kabel.TV4ochservice-kanalerna per
parabol-de befintligaförutsättningoch underVid boxaröppna att

publicsatellitsändningarnaföranvändaskan emotatt taantennerna av
bli vidtotalt desammaså investeringarnaservice-kanalerna antas

satellit/kabel. resul-via Dettasändningarsändningar vidterrestra som
top-boxenkalkylen. Setvissa delaremellertid skillnader idöljertat av
dyrare1997-2000periodensändningar under änför ärterrestra

240alternativetdetvilketsatellitsändningar,för görboxen terrestra
tillkommermiljoner kronorYtterligare 200dyrare.miljoner kronor

något alter-tidigare iköpastop-boxarnagrund antassetattav
front end-utgifter för s.k.sändningar. Extranativet med terrestra

investeringarmedförsändningarmottagningfördelar terrestraav
vidkostnaderdessaalternativ. Moti dettamiljoner kronor540 extra

parabolantenneriinvesteringarnaskall ställassändningar attterrestra
viasändningarmedalternativetikronormiljardl störreär
tillsåledes skillnadernauppgårsatellit/kabel. Sammantaget

kronor.miljoner-20240+200+540-1000
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alternativentop-boxar kan skillnaden mellan delasVid slutna set
på följande sätt:upp

för sändningar 420top-boxDyrare terrestraset
Ökade top-boxar 500utgifter tidigare inköp setpga. av

i satellitaltemativet 000investeringar i parabolantennerHögre
-80Skillnad netto

för de nuvarande analoga marksändning-Transmissionskostnaderna
år, års1996 allmännauppgå itill 700 miljoner kronorantas perarna

decenniet. Därtill detprisnivå, drygaunder det närmaste antas att
år dessa kanaler i kabel-kostar distribueramiljoner kronor20 attper

år.720 miljoner kronorsammanlagtdvsTV-näten, per
sändningar, dvs. med 24digitalaVid full utbyggnad terrestraav

år transmissionskostnaden förfr.0.m. 2001,digitala kanaler antas
åruppgå till 780 miljoner kroch TV4service-kanalernapublic per

år efter170 miljoner kronor1998-2007 och tillperiodenunder per
Skulle de digitalaupphört.sändningarnadet de analoga terrestraatt

transmissionskostnademakanaler bliromfattasändningarna endast tre
föreftersom kostnaderhögre,för dessa kanaler är gemensammasom

många Transmissions-då lika kanaler.delasTV-kanaler intealla av
åruppgå 900 miljoner kronorfall tilli dettakostnaderna antas per

år därefter.kronortill 380 miljoner1998-2007 och per
service-kanalerna och TV4publicsändaalternativetI att per

till kost-för satellitsändningarnakostnadernasatellit/kabel adderas
bådeförutsättermarksändningarna. Dettaför analoganaderna de

sändarstationerna, vilkettill de markbundnasatellitsändninglänk- och
därmed de1998 och 2007beredskapsskäl. Mellanmotiveras antasav

uppgå miljonertill 790transmissionskostnademasammanlagda
återstår endastår. sändningarnade analogaNär stängtskronor avper

uppgåantagits tillvilkasatellitsändningarna,föröverföringskostnader
år.miljoner kronor70 per

alternativenolikatransmissionskostnadema i deårligaDe samman-
fattas i tabell 8.8.
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ÅrligaTabell 8.8 kostnader för publictransmission service-kanalernaav
och TV4 de alternativeni tre
Milj. årskronor, 1996 priser.

1998- 2008-
2007

Nollalternativet 720 720
Digitala sändningar,terrestra

vid full utbyggnad 780 170
endast 3 kanaler 900 380

Digitala satellit/kabelsändningar 790 70
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9 Digital iTV näringspolitisktett

perspektiv

Utgångspunkter9.1

9.1.1 Digitalisering, konvergens, informationsamhälle

Digital påTV exempel vad möjligt iär det kallasärett som som
Informationssamhället. Internationellt tilldrar sig tvåde begreppen
Global Information Infrastructures GII och Global Information

Society GIS mycket intresse. Informationsteknikenett stort -
påbaserad digitalisering kräver allt avancerad infrastrukturmer-

för utvecklas samtidigt denna infrastruktur påväl platsatt som
möjligheter till applikationer någonknappastöppnar kan förutse.som

viktig ochEn tidigare berörd aspekt denna utveckling denärav
sammansmältning eller "convergence" sker mellan de olikatresom
huvudgrupper aktörer betydelsefulla i formandetärav som av
informationssamhället. Produktionen och distributionen nyaav
nätverksbaserade tjänster för information, underhållning inklu-mm
derar företag inom telekommunikation, kabel-TV och satellit för

överföring och distribution, dataföretag hård-inom och mjukvaru-
områdena formatting,content and termination och media-access
företag för innehållproduktion i form bilder, och ljud. Itextav av
grunden förklaras sammansmältningen det digitala tekniksskiftet.av
Infrastrukturen för bredbandstjänster kan användas lika väl data-av
branschen för telekommunikation eller massmedia. yttringEnsom av

konvergensen har varit företag inom områdendessa olikaatt treav
fusionerats påbörjateller strategiska samarbeten. Takten och omfatt-

ningen konvergensen bestäms anpassningsförmågandärutöverav av
hos företag förhållandenoch konsumenter och de institutionellaav

statsmakterna i form regleringar olika slag.t.ex.som ger av av
informationssamhälletI blir utveckling och användning in-av

formation och kunskap starkt drivande faktor för ekonomisk till-en
påverkar såvälDetta befintliga verksamheter läggerväxt. som
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på dendetexempelför helt tjänster. Ett ärgrunden senarenya
spåren densker ioch tjänsterprodukterutveckling avsom nuav

någotandra nätverk. Detochutveckling Internetmycket snabba av
också dendet imultmediatjänsterdiffusa begreppet mot nyasvarar

sker.förändringsprocess som
förkallasexemplet vadInformationstekniken detär senaste som

sådanagång spelatharhistoriensgenombrottsteknologier. Under en
inom bredaoch uppfinningarpåskynda innovationerförviktig roll att

dencentrala förteknologieranvändningsområden. dessaDet gör
Ångkraftentillväxttakten.ochproduktivitetsutvecklingenlångsiktiga

under detelektricitetenrevolutionen,industriellaförstadenunder
mikroelektroniken under defibrer ochoptiska1900-talet,tidiga

på sådananågra s.k.exempeldecennierna genom-senaste anses vara
brottsteknologier.

genombrottsteknologiernanågra egenskaperfinns görDet attsom
uppfinningar, ochinnovationer och görfrån övrigasigskiljer som

första har dedetekonomin. Föriviktig tillväxtmotortill ettdem en
i allaanvändningsområde användasoch kan nästanbrettmycket

successivpotential tillhar dede andrasamhällssektorer. För storen
i sig direktgenombrottsteknologiernatredje kandetförbättring. För

också förförutsättningarskaparprodukter,tillupphov mennyage
ochprodukterproduktionsprocess,både vad gällerinnovationernya

organisation.
förellergenerationtagit företagendetHistoriskt har attmeraen

teknologiska genombrott.vågorutnyttjakunnaverkligen avnya
elektriskadenanvändabörjadetillverkningsföretagAmerikanska att

produktivitets-ingapå den1890-talet, störreredanmotorn gavmen
intåg i heladefinitivasittteknologin gjortdenförräneffekter nya

säljaår börjadesedan IBM40år30 Detindustrin är över somsenare.
80-taletoch hela70-taletslutetUnderförsta dataapparater.sina av

detinformationsteknologin. Meniinvesteringarmycketgjordes stora
effekti-produktivitet ochieffekternågra egentligautläsagick inte att

informa-90-taleti mittenl980-talet. Nu ärslutetförrän ivitet avav
och till-produktivitetförbetydelsemyckettionsteknologin storav

växt.
ocheffektenomedelbaradenvisarForskningen att meraen nyav

tillväxten.effektnegativhardenteknikproduktiv är snarastatt en
användarvänlig,utvecklad och närblivitharteknikenFörst när mera
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tillräckligt många tillämpningar utvecklats och spridningen inomnär
samhällssektor eller hela samhället nåtthar viss kritisk nivåen en

kommer de ekonomiska resultaten. Den relativt utdragna process som
tycks karaktärisera sådana grundläggande teknikgenombrott beror
bland på spridningsförloppen till betydande del bestämsannat att av
graden institutionell anpassning. Med institutioner här delsav avses
formella regler och förordningar, dels och attityder. När devanor
tekniska, ekonomiska och institutionella anpassningarna genomförts
blir effekten ofta dramatisk.

De politiska initiativ tagits i Sverige och andra länder försom att
påskynda och underlätta framväxten informationssamhället skaav
alltså bakgrund förväntningar dettamot avgörandeärattses av om av
betydelse för tillväxt och sysselsättning långunder tid framöver. I ett
näringspolitiskt perspektiv huvudfråga på vilketär sätten som
digitaliseringen påverkar strukturomvandlingen i ekonomin. En
betydelsefull effekt digitaliseringen den såvälreducerarär attav
transformations- transaktionskostnader i ekonomin bl.a.som genom
minskat arbetsinnehåll. För svensk del har denna rationaliserings-
potential varit mycket tydlig. Men skapar informa-sagtssom nyss
tionstekniken också förutsättningar för produkter och tjänster ochnya

arbetstillfällen. från utgångspunktDet dennaär beslutnya ettsom om
införande digital TV betraktas i det här sammanhanget.av

Att vi fortfarande befinner i inledningennär den digitalanu oss av
tidsåldern söka förutsäga i detalj vilka förändringar kommermer som

Övertygelsenske inte möjligt.är tycks dock såvälatt stark ivara
enskilda länder i internationella organisationer OECD ochsom som
EU förändringarna blir genomgripande. pågårInom OECD tvåatt nu

studier behandlar frågorstörre dessa och ska redovisas vidsom som
vårens ministermöte. Den behandlar de globala informations-ena

och informationssamhälletmotorvägarna och den andra sambanden
mellan teknik, produktivitet Bådaoch sysselsättning. analyserar dessa
frågor framförallt från ekonomiska såeller vill närings-om man
politiska utgångspunkter. pågårInom EU arbete baserat denett
s.k. Bangemann-rapporten informationssamhället.om

En bärande idé i det arbete sker inom OECD och EU deär attsom
enskilda regeringarna har mycket viktig uppgift det gällernär atten
skapa de institutionella förutsättningarna för investeringar i den nöd-

vändiga infrastrukturen och utvecklingen produkter och tjänsterav
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måstemarknaderochaktörerprivataskälolika varaatt avmen
här handlartill detMed hänsynutvecklingen.för attdrivande om

varitoch/eller därregleradehårtvarittidigare statenområden som
ochtelekommunikationsomrâdet radio TVochaktörviktig t exen

rekommenderade politiken.i deninslagviktigtavregleringblir ett
globaliseringenochteknikutvecklingenärgörsDen poäng attsom

svårtmycketregeringar harnationelladär attpunkttillkommit en
ochmedie-vanligavaritslagdetintressennationellahävda somav

bibehållandesamtidigttelekommunikationsområdet reg-avsom
ieffekternapositivadeinnebärmonopol termerochleringar att av
priser inteoch lägretjänsterarbetsplatser,företag, nyanyanya

möjligadeldärförföreliggersättUttrycktrealiseras. annatett en
ochtillväxtintressennäringspolitiskamellanmålkonflikter nyaav

ellerfördelningspolitiskaområde ochpåarbetsplatser ett nytt

kulturpolitiska intressen.

strukturomvandlingDigitalisering och9.1.2

flertalet OECD-förföretagsplanet harskerförändringarDe som
så kunskaps-s.k.ekonoministrukturförändring attmedförtländer en

kapital-ocharbetskraftsintensivrelativtökatverksamhetintensiv
Hit hör1980.sedan60medökathar över procentintensiv. Den

transportmedel,telekommunikation,plaster,kemikalier,läkemedel,
speglarförändringarelektroindustri. Dessaochmaskin-instrument,

utmärktesIndustrisamhälletvärde.tillfrån volymförflyttatsfokusatt
produkter. Förhomogenamasskonsumtionochmassproduktion avav

tillvaratakunnaviktigtutomordentligtdet attfå lönsamhetatt var
ökatkonkurrensenmedtaktproduktionen. Ii attstordriftsfördelar

företagenförkonkurrensmedel attviktigarealltblivitdethar ett
harDärmedbehov.kundsenskildvarjetillproduktersinaanpassa

viktigatillkommitproduktdifferentieringochkundanpassning som
betydelsenspråkbruk harekonomisktMedkonkurrensmedel. avett

företagFramgången förökat.scopeofeconomies"produktmixen"
flerprodukts-skalekonomiersåvälutnyttjaförmågan somberor attav

be-fram,förkostnadernaminskade att tadramatisktfördelar. De
medförtinformationstekniken ärinformationanvändaocharbeta som

kandennaGenomsammanhanget. stor-ibetydelsecentralheltav
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långtgåendeproduktionen förenas med kundanpass-driftsfördelar i
ocksådet möjligtning egenskaper. Den utnyttjagör attav varors

stordriftsfördelar i tjänsteproduktion.
årenkrafterhar dessa under de 15-20Sammantagna senaste

förändringar inom och mellan branscher internationelltmedfört stora
företagenSverige. allt del de svenska bygger sinoch i En större av

kunskapsinnehållpåkonkurrenskraft ökat i de produkter ochett
ocksåföretagSvenska ligger i dettjänster levereras. närtoppsom

låtpå utveckling, satsningarnaforskning ochgäller attatt satsa vara
fåtal företag. konstaterar ikoncentrerade till IVAär rapport attett en

komparativa fördelarna för svensk basindustri avtagit ide naturliga
minskatprocesstekniska utvecklingen har betydelsenbetydelse. Den

råvaror vid produktion standardprodukter.högkvalitativa Nyaavav
marknaden och producerar lika brahar kommit inländer nästan

hård Sverigemedfört priskonkurrens därprodukter. harDetta en
svårtlönekostnader haft klara sig.sina högamed att

förstärkts ytterligarekonkurrensen harknivskarpaDen attav
långsammaremarknader har tenderatflertalet dessa växa änattav

basindustrin har varitdet de nischertidigare. huvudsakI är av som
haft fortsatthögpresterande produkter harinriktade mot sommer

framgång. varit kunderna harMarknadstillväxten har där ochstörre
hållerhögre pris. Basindustrin därmed i alltvarit villiga betala ettatt

bli högteknologisk industri.utvecklashögre grad att mot att en
råvaror då nödvändig förutsättning konkurrens-Goda är en men

förmåganden mänskligakraften i allt högre gradavgörs att taav
organiseraprodukter ochfram högpresterande samt attprocessernya

effektivtverksamheten sätt.ett
också differen-utvecklats i enlighet medVerkstadsindustrin har en

koncentrerad kund-Verkstadsindustrin i dagtieringsstrategi. är mot
standardiserade massproduk-medan denanpassade systemlösningar

högre grad har kommiti alltprodukter och komponentertionen av
lönekostnader.med lägrelokaliseras till länderatt

också förknippadnäringsstrukturenförändring är näraEn somav
tillväxten olika slagsnabbainformationstekniken denmed är avav

sysselsättningstillväxt resultatdel dennaföretagstjänster. Till är etten
från industrin denoutsourcingproduktionutläggning menavav

förUtmärkande dennaockså mått "ren" tillväxt.innehåller ett av
utbildningsnivån.verksamhet den högaär
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strukturomvandlingen under de de-viktig aspektEn senasteav
specialiseringen inte bara inom ländercennierna den ökandeär utan

på nivå.också och regioner global Informations-mellan länder

haft betydelse i detta sammanhang. Dels elektro-tekniken har ärstor
påtydligt exempel den globalanikindustrin bransch ett nyasom

har informationstekniken underlättat kon-arbetsfördelningen, dels

bidragit till ökadglobala produktionssystem och därmedtrollen över
drivkrafterna har varitbakomliggandeinternationalisering. De att

åtnjutande arbetskraftskostnader och närhet tilllägrekomma i av
studiersvenska företag visar de gjortsmarknader. det gällerNär som

dominerande.investeringar det motivet varitutländska att senareav
utlandsinvesteringar bidragit tillhar därförinte oväsentlig delTill en

behålla jobb i Sverige.att
Även går högför-strukturomvandlingenriktningen mot meravom

takten i förändringenkunskapsbaserad verksamhet harädlande och

många andra OECD-länder. En för-långsammare Sverige iivarit än
så tillgänglig statistikstatistisk ikanklaring till detta motto attvara

få-dominansbranscher. Med denförändringarna mellanmäter ettav
strukturförändringi Sverige denföreliggertal företag är somsom

många andra länder ochviktigare isannoliktinom företagsker än

branschförändringar. kanleder till Enbara dedenna mäts annanom
innebär hemma-litenhetmarknadenssvenskaden attsomvara

också svenskasamtidigt innebärbegränsadmarknaden är attmen
eftersom de forsk-får internationaliseringskostnaderföretag höga

återvinnas enbartinte kanutvecklingskostnader krävsnings- och som
därför nödvändig.Internationaliseringfrån hemmamarknaden. är

bakgrundenden härinförande digital TVbeslut ärEtt motavom
marknadskapandetmedverka tilleftersom det kanintressant av en

skullesvenska företag. Betydelsentjänster iprodukter ochför nya
idigital "bäddades in"beslut TVblisannolikt störreännu ett omom

perspektivnäringspolitisktmultimedietjänster. Istrategi för etten
därför närings-avgränsningen intressantarebredareblir den att

för företag. Det be-förutsättningarskapahandlarpolitiken attom
utgångspunktmåste medavgränsningarnade relevanta görastyder att

admini-i politiska ochindelningenmarknaderochi teknik änsnarare
ansvarsområden.strativa

som Eliassonprofessor Gunnarförnyelse förutsätter,Industriell
sådant företag ochnäringslivsklimatetskrifter,hävdat i olika är attatt
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vågar risker och genomföra "experiment"entreprenörer medta nya
produkter och tjänster. Samtidigt kan det konstateras industri-att
sammansättningen och de relationer finns mellan företag blir alltsom

Ävenframgång.viktigare för Företag i nätverk. de samarbets-agerar
relationer finns mellan kunskapskällor universitetexternasom som
och högskolor och företag blir allt viktigare. forskningssamman-I

hang talar nationella innovationssystem. När det gällerman om
kunskapsintensiv verksamhet produkter och tjänster för multi-som

ocksådigitalmedia och det viktigtTV betydelsenär att notera av
Åtidsfaktorn. sidan finns det grund skalekonomier ochena av

ökad produktivitetsnabbt learning by doing förutsättningargenom
behållaför tidiga producenter sina konkurrensförsteg. handlarHäratt

således fådet vinna s.k. first-mover-fördelar tids-att attom genom
försprång. Ett beslut digital skulle kunnaTV betydelsefullt iom vara
det perspektivet eftersom det innebär marknad skapas i Sverigeatt en

Ãuppstår "window ofdet opportunity". andra sidan tiden, iärett-
ocksåmeningen historien, viktig i sammanhanget eftersom grund-
lång tidläggande kunskap bygga Om inte det finns bastar att upp. en

områdenforskning utbildningi och högre relevanta och industri-

svårtdet möjligheterellt kunnande de erbjuds.är att ta vara som
förstås ocksåhär aspekten kan visst förDen underlagett attsenare ge

industriellabedöma de konsekvenserna beslut. betyderDettaett attav
de näringspolitiska aspekterna beslut införande digitalettav om av

kan bedömas först har föreställning iTV styrkanom man en om
Sådanapotentiellaexisterande eller industriella kluster. industriella

såvälkluster innefattar företag de FoU-miljöerexternasom som ger
väsentliga bidrag.

finns ytterligare aspekt informationstekniken dessDet ochen av
utgångspunkterfråninfrastruktur intressant näringspolitiskaärsom

och det vad brukar kallas spridningseffekter overspill. Medär som
producenteroch de erfarenheterdetta den kunskap ochatt somavses

sättpåskaffar olika sprider sig tillanvändare teknik sigav en ny
Även skulle vilja kan inte kunskapenandra företag. monopo-om man

innehållergenombrottsteknologiuppenbartliseras. Det är att enen
överspillning. de samarbetsformerpotential för Medstor nya som

ocksåsprids kunskaperna. medutvecklas mellan företag Poängen
fåsåledes sådanvia kan produktivitets-överspillning är att man en

detekonomin helhet. Vad bör uppmärksammaseffekt i närsomsom
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informa-tjänsterna förinfrastrukturen ochutbyggnadengäller av
på marknadsvillkorska skeeftersom dennationssamhället är att

så långt möjligtfrån investerareambitionernakommer attatt vara
överspillning inte direktaEftersomöverspillning.söka begränsa ger

något räknas in ihellerden inteenskilda företagförintäkter är som
överspillning betyderkalkyl. Förekomstenföretagsekonomisk aven

iinvesteringarlönsamhetensamhällsekonomiskasålunda denatt av
företagsekonomiska.denhögreinfrastruktur kan änvara

besluteffekternäringspolitiskaDirekta9.2 ettav

televisiondigitalmarksändom

utvecklingdenproduktdigital TVframgått tidigareSom är aven
denFrågan vilken betydelsehärinformationstekniken. ärskett avsom

digital TVinformationstekniken utgörtillämpningenspeciella somav
hurMed dettaperspektiv.få näringspolitisktitänkas ettkan ett avses

bidrapå positivt kandigital TVmarksänd sättinförandetidigt ettav
i landetproducerasutvecklas ochtjänsterochproduktertill att nya

framgåttSomexportprodukter.utvecklas tillkanoch avsom senare
uppgift kunnadennakapitel skulleteknikgenomgångarna tidigarei

tillverka dekod-Sverigeiförutsättningarnatillpreciseras attatt avse
förlängningen TV-isignaler ochdigitalamottagningför nyaavrar

sänd-omvandlingentjänster förochproduktersamt avmottagare
kraftigtskadigitala sändningar. Detfrån tillanaloganingsutrustning

karaktärföljande hari detbedömningarde görsbetonas avatt som
beräkningarförförutsättningarnaOsäkerhetenräkneexempel. avom

skerupphandlingardeTill detta kommereffekterna attär stora. som
konkurrens.internationellidigital skerinförande TVvid ett av

Nokiabeställningdenräkneexempletutgångspunkt för ärEn som
för digi-avkodaremiljonKirsch lfått från tyska företagetdethar

omsättningbeställningsatellitmottagning. Dennatal motsvarar aven
arbetstillfällen skapas300innebärochkronornågra miljarder att nya

miljoner250omkringockså investeringarinnebäri Motala. Den
CD-ROM,anslutaskanavkodarenTillKista.Motala ochikronor

vilkethemterminalskrivare,digitalatelenätet,datorer, TV, m.m.
multimedie-avkodaredennalanserarNokiainnebär enatt som
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företag tillsvenska exempelterminal. Underleverantörer görär som
plåtsvep, apparathöljet, kretskort delardelar,mekaniska samt av

Öster-Många företag lokaliserade tilldessa ärprogramvaran. av
underleverantörsledetLåt arbetsvolymen igötlands län. anta attoss

sysselsättningseffekten i Motala. Dethälften den direktamotsvarar av
skulle medföra 450miljon avkodare totaltinnebära 1skulle settatt

jobb.nya
påbeslutbetydelsen svenskträkneexempel kan belysaEtt ettav

Utgångspunkten uppgifterdesysselsättning.produktion och är som
förföregående kostnadenkapitel.i Därredovisades attantogs en

miljarder. Införandetomkring llövergång digital skulletill TV vara
10-årsperiod genomsnittliga styck-och denskeberäknades över en

hushåll.års för 4,1 miljonerpriser till 3 000 kronor1996kostnaden i

miljoner avkodarefrån Nokia-exemplet skulle 4,1utgångspunktMed
tioårs-införandearbetstillfällen.800 Etthögst l övermotsvara enca
påsysselsättningseffekt beroendedennadock inteperiod lär attge

samband med dengrundinvesteringar idelgenomföraNokia ensynes
produktivitetseffekter lO-Därtill kommerordern. överinledande en

avkodare.sysselsättningseffektlägreårsperiod leder till perensom
tillverkningsysselsättningseffektDärtill kan komma para-av aven

i intervalletarbetstillfällen hamnaantaletkanboler. Summerat
också effekter imedföraTeknikskiftet kommer500.1 000-l att

på intedessa kandetaljistledet. Storlekendistributions- och upp-
skattas.

möjligheter kandeska läggassvenskt besluteffektenTill ett somav
digitalmarksändinförandediskuterarländerfinnas i andra avsom

förmarknadkan innebärai andra länderUtvecklingen störreTV. en
densamtidigtdigital TVmarksändoch tjänster förprodukter som

påproduktionsvenskförkonkurrensockså innebära skärptkan om-
finnsdettalarrådet. ökad konkurrensFör att euro-gemensamennu

bli dendessutomstandarddigital Dennastandard för TV.peisk synes
väljer.Japansom

redovisats i kap.för export SomdockfinnsförutsättningarVilka
inom deländeri flertaletintroducerasdigital TV4 kommer att

bara isatellitsändningar. Detfall via äråren, flertaletinärmaste
introducerabeslutpolitiskafinnsdetStorbritannien attomsom

också Frankrike ochpågår iförsökdigital TVmarkbunden även om
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OcksåItalien. i Spanien finns diskussion detta. Marksänden om
ocksådigital iTV Japan.övervägs

måletStorbritannien det helt klart det övergripandeI medär att att
införa digital markbunden och radio stimulera media-TV är attny
och produktleverantörsindustrin i landet. Man möjligheterstoraser

bådetill ökad konkurrenskraft och för media- och produkt-export
Målsättningen frånleverantörsledet. regeringen stimulera iär att

första företag i Storbritannien införhand digital mark-när man
teknik. Redan idag finns det regleringbunden kräver atten som

i radiobolagenmajoriteten ägandet, de verksamma TV- och iav
skall brittiska intressen. de nationella in-Storbritannien, Det ärvara

på frånvill i första handta atttressena som man vara genom
regeringen införandet.styra

förutspårMarknadsbedömningarna avseende digital TV täm-en
utveckling där broadcasting i traditionell bemärkelseligen utdragen

år framåt.dominerande dekommer under antal Förett attatt vara
interaktiva tjänsterna ska kunna utvecklas i omfattning behövsstor
också uppgraderadeförbättringar telenätet i form ATM ochav av

framstår inte införandelokalnät. vad hittills redovisatsAv ett avsom
fråga.någonsig själv näringspolitiskt strategisk Fördigital TV i som

tilleventuella strategiska betydelse vidgas analysenanalysera dessatt
två utgår frånproblemställningar nyckel-omfatta olikaatt som

utveckling sker informationssamhället.begrepp i den Densom nu av
marksänd kan medverka till för-första hur beslut TVär attett om

det gäller mobil kommunika-stärka svensk industris kompetens när

frågan displayteknikblir blandtion. det sammanhangetI annat om ny
Också OFDM-teknik utvecklingsföretaget HD-intressant. den k soms

i lik-inom mycket intressant sammanhangetDivine har kompetens är
så ställningförstås förhållandet starkdet Ericsson haratt ensom

område. Närings- teknik-denna bakgrund har ochinom detta Mot
områdetpåbörjat förstudie inom medutvecklingsverket NUTEK en

från berörda företag.deltagande
för-förutsätter skulledigital marksändinfrastruktur TVDen som

distributionförkunna användasdistribution TV storautom avav
för det häruttryckinformation till mobila Ettmängder attmottagare.

nyligen bildatsdet iindustriell potential Japanfinns är attstor enen
BroadcastingTelevisionAdvanced Digitalkallas förorganisation som
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frånLaboratory med deltagande samtliga de televisionsbolagenstora
Toshiba, NEC, Hitachi Matsushita och Sony.LTD,samt

frågan hur införande digital kan medverkaDen andra TVär ett av
interaktivitettill utveckla den högre grad centraläratt av som en

för multimedia. Möjligheten till interaktivitetegenskap används i TV-

tillämpningar Videosammanhang för Demand VOD, home-som on
shopping mm.

två på i följande diskuteras iaspekter digital TV ska detDessa
förhållande perspektiv.till informationstekniken i näringspolitisktett

Multimedia9.3

ekonomi9.3.1 Teknik och

tekniken leder tillden digitalaavsnitt 9.1.1 nämndesI att en samman-
telekommunikation, mediebranschen inkl TV ochmellansmältning

beskriva konvergensenelektronikindustrin. vanligaDet sättet att
framgår figur 9.2.sektorermellan olika av

Kommunikationsindustri
telekom
kabelnâtverk
satellit
mobila
nätverk
television

Nätverks- Nätansluten
utrustning,
multimedia

Datorindustrin Fristående nfonnation/Innehåll
multimedidatorer databaser

mjukvara informationstjänster
audiovisuellagränssnitt
produkter
filmer
musik
foto

telekommunikationsindustrinpågår inomkonvergensDessutom en
lik-erbjudaåtskilda nätverk börjar kunnapå tidigaregrund attav

för telefoni. Telenätkabeltelevision användsförnande tjänster. Näten
också skillnadernadetta kommertelevision.används för Utöver
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"fast" Pånätverk för mobil och kommunikation minska.mellan att
smälter mediabranschen i ökande grad medmotsvarande sätt samman

hårdvara.kan utveckla mjuk- och Kommunikations-företag som
blivit betydelsefulla distributionsväg,nätverken har ettsom en som

med kunder och för erbjuda kvaliteterknyta kontaktersätt attatt nya
någotfigur förledandeinteraktivitet. endimensionell dockEn ärsom

visar sammansmältningen mellan sektorer. l självaeftersom den bara
nivåntill enskilda tjänsterkonvergens ända ochverket sker avneren

kommunikations-slutligen utvecklingenSist ochprodukter. är av
kraft till förändringstarkt drivande tele-nätverken i sig aven

mångahelhet.kommunikationsbranschen och ekonomin Det ärsom
lika viktig vattendelare ide intelligenta nätverken som ensom nu ser

persondatorn.informationsteknikens utveckling som
bilder kan distribuerasrörligaeffekt digitaliseringenEn är attav

tvåfinns utvecklingsvägar.Principiellt härtidigare.flera sätt än
tillväxtenden mycket snabbasymboliseraskanDen av person-avena

fungera "multi-förhemmabrukfördatorer utrustas att somsom
UppkopplingenInternetanslutning. tilloch medmediaplattformar"

telenätet. tek-informationsinfrastrukturen sker via Detden globala är
såväl radio digital TVdigitalmöjligt distribueraniskt överatt som

Utvecklingen kan beskrivasviatelenätet Internet. attt.ex. som
möjligt för den enskildeförening dettelenätet ipersondatorn och gör

såväl via email "one"one one"kommuniceranyttjaren t.ex.toatt som
databaser. I klassiskinformationladdamany" attto ner urgenom

broad-masskommunikation ellernaturligtvis intedettamening är
definierat detta.legalt ochcasting vi sättannatsom

eftersom Sverige liksomi Sverigeutveckling intressantDenna är
länderna har jämförelse-också andra nordiskaflera deför övrigt av

följande figur.vilket visasmånga abonnenter Internetvis av
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lntemetanslutningjuli1995

Japan

France

Germany

UK

Netherlands

Switzerland

Australia

Sweden

Novway

Finland

Iceland

nordiska länderna ärandradeoch fleraSverigeförUtmärkande av
avseendedettapersondator. Ianvändareandelenockså den höga per

imed 7,12Sverige8,12 ochmed13,81, NorgemedFinlandligger
denförklaring till4,21. Enför OECDGenomsnittet ärvärldstopp.

avregleradedensannoliktSverigeiInternettillväxten är attsnabba
utnyttjandeoch äranslutningprisetmedförthartelemarknaden att

lågt.relativt
interaktivitetdenutvecklingsvägenandra representeras somDen av

digi-Medradio och TV.traditionelldigitaliseringenmöjliggörs avav
tittarenenskildeför den attockså möjligheter atttaliseringen ges

Massmediet TVintressen. ut-efterTV-utbudet"kundanpassa" egna
ellerså tittarenmultimediaockså rikningi attdärmedvecklas mot

givnaochkanalermellanväljaska kunnabaraintelyssnaren
Digitali-"programtablå".sinihopprogramtablåer sättautan egen

utsträckning kanvissimasskommunikationeninnebärseringen att
utveckling ärdennadel iönskemål. Enindividuellatill annananpassas

i TV-samtidigtbildbättremedgerbildskärmar somsomnya
ochintelligentdenfunktioner görandrainbyggs mersomapparaten

markbundetkandettaförInfrastrukturen ettflerfunktionell. vara
satellit.ellersändningsnät
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Trots denna sammansmältning föreligger fortfarande väsentligen
skillnad mellan PC-användaren och TV-tittaren. PC-användaren
håller påi regel till kontoret eller i arbetsrummet hukad sinöver

TV-tittarenmedan sitter tillbakalutad i vardagsrumssoffanapparat
del detoch utbud erbjuds. skillnadDenna i beteendetar ärav som

inte ointressant eftersom "kampen mångavardagsrummet"om av
bedöms bli avgörande för vilka tjänster kommer efterfrågas iattsom
framtiden.

framgåttSom tanken det konsumenternas betalningsviljaär äratt
för förde tjänsterna ska bereda de mycket omfattandevägensomnya

åstadkommainvesteringar krävs för kunna den infrastruktur iattsom
tillåterbredbandsöverföring erfordras. Nuvarande infrastruktursom

frånenvägskommunikation tillendast sändare tele-mottagare som
kapacitetvision eller klarar inte de krav bandbredd och inter-som

det nuvarande telenätet. Eftersom investerings-aktiviteten ställer

påfattas primärt företagsekonomiskabesluten kommer grunder äratt
förhoppningar till multimediadet inte givet de höga knyts ochatt som

interaktiv televison kommer infrias. Internationellt kanatt man se
för interaktiviteten intekonsumenternas intressetecken att synes

påfinns flera exempel investeringartillräckligt Det attstor.vara
nyligenframtiden. Tidskriften Economist hade artikelskjutits en

failings of interactive TV". Slutsatsen i denna artikeltiteln "Themed

likely only where"for interactive happenTVär to anow, seems
build fibre-optic network." Tidningenhas other toreasons acompany

countries, extensive broadband networksfortsätter: in most are
into Untilready until decade theunlikely be next century.to a or so

ininteractive link homes andthan the TV, the mainthen, rather
and its variousthrough the Internetoffices will be the computer,

spinoffs."
inrymmer skal-kommunikationsnätverkenUtbyggnaden storaav
så många olikaof eftersomeconomiesfördelar och även typerscope

förhållande har redanförmedlas via dem. Dettatjänster kan somav
företagssamarbeten. Förupphov till olikagivitnämnts typer av

långsiktiga de fiber-problemetdettillkommerteleoperatörerna att
på sin kapacitetpå grundplatsde väloptiska ärnärnäten gerav

samtidigt kon-trafikökningarlåga marginalkostnader förmycket som
på överförings-marginalernakurrensen kommer att renapressa

breddasåledes skäl för teleoperatörerstarkafinnstjänster. Det att
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lönsamma delar multimediasek-verksamheten till andra och avmer
Sådana iambitioner hos dessa företag kan dock komma konflikttorn.

hålla påavsikter konkurrenstrycketmed statsmakternas att uppe
måsteland Sverige dessamarknad. litet ochdenna För ytstortett som

också bedömning hurbakgrundöverväganden mot av en av om-
infrastrukturinvesteringar "marknaden" kanfattande generera.som

förutsätter inte barainteraktiva tjänsterMultimedia och en upp-
naturligtvis de investeringarinfrastrukturengradering även omav

näringspolitisktländerSverige och i andraidetta kräver ärsom
telekommunika-betydelsetill denmed hänsynintressant som
tillväxtsynpunktför Sverige. UrEricsson, hartionsindustrin, främst

sannoliktarbetstillfällenpå tillkommande äravseendeoch med nya
viktigare. Härindustryinformation/content ärför änkallasdet som

litetoch svenskaliten marknadSverige ärproblem är ettattattett en
efter-i betydelseminskadock kommaSpråkproblemet kanspråk. att

översättningarockså innebärteknikutvecklingen att programavsom
bli mindre kostsamt.kommeroch attprogramvara

Politik9.3.2

informations- ochtidigaredetbakgrundMot sagts omsomav
påsatsningar dessfortsattabetydelsekommunikationsteknologins är

fram-politik.innovationsinriktad Detiavgörandeheltutveckling en
uppgifterdedettaregeringsförklaringengår också äratt somavenav

prioritet.regeringen högstsvenskaden ger
påtyngdpunktlång hafttidganskaunderIT-politik harSvensk en

tyngdpunktsförskjutning"hårdvaran". 000I IT 2utveckla görsatt en
ochikostnadernatill dettaSkäletanvändningssidan. är att pengarmot
förför högagrundteknologinutveckla ärförmänskliga attresurser

industri-EU:sbakgrundendenbl.a.land.litet Det är mot somett
ska kunnaOm Europabedömas.skaforskningsprogramrelaterade

krävsochUSA Japanmedteknikkapplöpningenidelta gemensamma
möjligtdetforskningsprogram äri EU:sdeltagandeGenominsatser.

Strategiskateknikutvecklingen.imedhängaföretagsvenskaför att
förkostnadernaminskaföretag sättmellanallianser är attannatett

FoU.
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tillämpningarna informations-för det iMycket talar äratt av
för Sverige utveckladet finns chanstekniken att nyaensom
lättare välja nischstrategioch företag.produkter, tjänster Det är att en

komma problemet medför dettillämpningssidan sättet runtatt
förutseemellertid kanViktigarekostnaderna.de höga är att enman

tillämpningsområdet inommarknadstillväxtväsentligt snabbare än
såväl inom indu-tillämpningarelektronikindustrin. gällerDetsjälva

hushållen. liggerför Detproduktertjänster ochi formstrin avsom
tekniskaskickligavårockså traditioni taattatt upp nyavara

Informations-industriell verksamhet.idemochframsteg omsätta
hittillshögre gradsannolikt iframtiden änitekniken kommer ännu

tjänstesektorn.kallarvi idagvadhandlaatt om
informations-användningenpå främjainriktningDenna att av

IT-kommissionen.tilldirektivenuttryck itilltekniken kommer
angivits skulleutgångspunkterdeläggerOm ettsomsammanman

ochexperiment-Sverige tillutvecklasökamål kunna att envara
informationstekniken.tillämpningaravanceradeförtestmarknad av
sammansättning dels ivårt näringslivsdels ihar viFörutsättningarna

Se baraför nyheter.och konsumentersvenska företag är öppnaatt
användningmobiltelefoner ochfax,spridningensnabbaden av ro-av

tillväxtenden snabbaexempletindustrin. Det äribotar senaste av
och för-uppgraderingleder tillSverige.i DetInternetanvändare en

pådetsamtidigtvårt näringsliv sättnyelse somsammasomav
utländskaförmarknadintressanttillSverige1960-talet kan göra en

högrepå forskning ochkvalitethögförutsätterföretag. Detta en
etablerakan klaraandraockså vi bättre änutbildning attatt avmen

också viliggernäringsliv. dettaIuniversitet ochmellan attbryggor
utsträckningii Sverigeuppfinningar större tastill de görsatt somser

till vara.
anslutningiochmarksänd digital TVinförabeslut attEtt attom

kunnaskulleförteckennäringspolitiskamedbeslutkoppladärtill ge
sådana strävanden.synlighet

Mobilitet

finnsdetvisarmobiltelefonersnabba tillväxten attmycketDen enav
Enbartkommunikation.mobilförmarknadväxandeochstor

200



NÄRINGSPOLITISKTDIGITAL TV I ETT PERSPEKTIV

säljer mobiltelefoner för 30 miljarderEricsson kronor under dettaca
årår. i har fört diskussionerUnder hösten NUTEK bl.a. med Telia,

HD-Divine och Ericsson utveckla ochTeracom, att systemom
broadcasting". förutsättningprodukter för "mobil En för denna

också i Sverige finns företag och forsknings-diskussion detär att
bild- signalbehand-har hög kompetens det gäller ochmiljöer närsom

ocksåforskare vid Chalmers i Göteborg inneharling. svenskEn ett
användning i platta displayer.flytande kristaller föravseendepatent

påbörja marksända digitalabeslutkopplaAtt ett attomsamman
inledastationär mottagning med beslutTV-sändningar för att ettom
förstärkamottagning skullemobilförFoU-program sättett attvara

"TV-beslut".näringspolitiska betydelsenden ettav

Interaktivitet

interaktivitet.möjligheter till DeföljerdigitaliseringMed stora
variantetsammanhang olikai dettadiskuteratstillämpningar ärsom

informationsflödettillämpningar bygger"beställ-TV". Dessa attav
ställs till tittarensinformationsmängderdvsasymmetriskt,är att stora

från till distributöreninformationen tittarenförfogande medan av
frånenklare val Debegränsad tillinformationen göraär att menyer.

högretelefonnätet. Juförmedlas normalt viatittarenval görsom
på infrastrukturen. Denkrav ställsdestointeraktiviteten störreär

från nyttjaren.enskildebredbandsöverföring till och denmåste klara
informations-diskussionenbakgrund dettaDet är mot omsomav

kringkretsamultimedia kommitanvändningenochsamhället attav
fiber iofta uttrycks,eller deti de s.k.kvaliteteten accessnäten, som

interaktivitethög gradInternationelltlokalnäten. varaavsynes en
på kostnadernadelsberor2010. Dettanågot ligger bortom attsom

pådelsutomordenligt höga,infrastrukturenuppgraderaför är attatt
förutsätterinteraktivitetenbeteendeförändringarochattityd-de som

tid.tar
påberordigital TVutvecklingenläggasskaTill detta att omav

till inter-möjligheternadeltagareaktivevill bli denTV-tittaren som
harinteraktiva tjänsteroch konsumenternainnebäraktivitet enavom

utrustningdenskaffa sigdelsbetalningsvilja förtillräckligt attstor
försökerbjuds. Deför de tjänsterbetaladelsbehövs, somsomsom
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hittills inte visat denna betalnings-i olika länder hargenomförts att
tidpunkter förkonsekvens detta de sänd-föreligger.vilja En är attav

angivits komma flyttas fram.tidigare kanningsstart attsom
alltsåskulle marknadsdrivendettaKonsekvensen attvara enav

grund för investerings-interaktiva TV-tjänstermedutveckling som
sårealiserasinte kommeruppgradering telenätetbeslut i attaven

också potentiella hotdetinnebärdiskuterats. Dettasnabbt motattsom
skulleinteraktivitetenbroadcasting utgörtraditionell varasom

på håll. effektsina dettaanförts Envadmindreväsentligt än avsom
det gällerockså teknikutvecklingen närrimligenbör utrust-attvara

långsammare, priserna kommerkommeri hemmenningen attatt
möjligteventeulltstandardiseringen kommerhöga, att ettvaravara

långsam marknads-detkommeroch totalthinder attsett vara en
förnaturligtvisperspektiv stärksMed dettatillväxt. attargumenten

relativteftersom denvia satellitdistribueraskommerdigital TV att
erbjuder inte kommersatellitsändningarlåga interaktivitet attsom

digitala satellit-förkonkurrensnackdel. Mennågon ävenstörrevara
tillgång tillmåste TV-hakvarstår konsumenternasändningar att nya

sänd-parabol föravkodareoch/eller emotatt tasamtapparater en
ningarna.

surfartillgänglig för demalltframföri dagInteraktiviteten är som
CD-ROM-spelare.medutrustadehar PCpå och/ellerInternet som

digitalise-samtidigtinnebärinvesteringskostnadernahöga attDe
Uppgrade-geografiskt ojämnt.fördelaskommerfrukterringens att
områdena.befolkningstätai deskekommertelenätenringen attav

befolkningutspriddageografiskt ärytstorlek ochmed sinSverigeFör
naturligtvisavseende harpåtagligt. dettaförhållande Idetta ytterst

sig inne-dock ikostnadsfördeltekniksatellit och terrester somen
på följandeformuleras sätt:dilemmanäringspolitiskthåller ett som

förut-få infrastrukturellaska deländerandraliksomSverigeFör att
informationssamhället krävsförverkligaförsättningarna om-att

Med dessatelekommunikationsnäten.lokalai deinvesteringarfattande
svenskakapacitetstillskott. Förmycketföljerinvesteringar stortett

ska kommainvesteringardessasvårtdetförhållanden är attatt se
distribuerasskatjänsterdeinte TVrimlig tid ärinom somen avom

användamöjligtpå sikt intekortdetSamtidigt attärvia detta nät.
sändningaroch/ellersatellitPå siktkort är terestraför TV.detta nät

lösningarVäljs dessadigital TV.föralternativentillgängligade som
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bäst för försvårasTVär sannolikt möjligheterna långsiktigt få denatt
kvalitet i telenätet nödvändig för informationssamhället.ärsom

Från industriella och näringspolitiska synpunkter detta dilemmaär
centralt. I mediepolitisktsnävt perspektiv kan beslutett ettmera om
införande digital TV in långsiktigade frågor-vägatas utan attav mer

Sveriges möjligheter i informationssamhället. Om närings-na om
politiska aspekter in i beslutet införandevägs digital TVett ärom av

svårtdet dock frånbortse det problem Denatt antytts.som nyss
frågangrundläggande i näringspolitisktär perspektiv vi iett om

Sverige har tillräckligt goda förutsättningar för utnyttja inter-att
aktivitet och vi har industriella förutsättningar delta i ska-attom
pandet produkter, tjänster och infrastruktur åstadkommaför attav
interaktivitet. såMin bedömning fallet. En konsekvens dettaäratt av

bl diskussioner frågornade vidareär förts företrädaremedatta om
för IT-kommissionen och med den särskilde utredaren Teknik-om
upphandling.

konsekvensEn digitaliseringen kan förutseär attannan av man en
allt näringspolitisk betydelse programproduktionstörre och därtillav
förknippade tjänster. Som exempel kan filmproduktionnämnas att
och multimedia skapat flera arbetstillfällen i södra Kaliforniennya

årenunder de 10-15 alla andra branscher tillsammans.änsenaste
Från näringspolitiska synpunkter betyder det den programvolymatt

finaniseras kollektivt kan tillmätas allt betydelsestörre attsom men
frågan samtidigt sådanabör ställas hur medel bästa främjarsätt

utvecklingen företag och tjänster inom område.dettaav nya nya
För förtydliga detta redovisas i någradet följandeatt resonemang

hållpunkter i "vision" det interaktiva Sverige.en om
Drivande för realiserandet denna vision skulle sökaattav vara

tidsförsprångvinna tidigt bygga den infrastrukturatt utgenom som
behövs för interaktivitet. Detta skapar möjligheter till tjänsternya

förutse.vi inte kan Om detta skulle i Sverige skulle detgörassom nu
också kunna landet ställningen för"hotspot" utländskage som en
företag vill produkter och tjänster. Visionen detprövasom nya om

från såinteraktiva Sverige skiljer sig det hittills diskuterats isom
på vi inteden bygger bara konsumenter tjänsterärmotto attatt av

ocksåinteraktiviteten kan betydelsefull föröver nätet utan att attvara
utveckla kultur och demokrati och dessutom mycketatt ettvara
väsentligt inslag i det nationella kunskapslyft planeras och därsom nu
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står i Denyrkesverksammavidareutbildningoch centrum.fort- av
Engkvist,utredare, Larssärskildfrågan har utretts somav ensenare

förutsättning förinteraktivitet ärtill slutsatsenkommit att en meren
sida.utbildningsanordnaresfrånsatsningomfattande

labora-blikunnaskulleSverigeförtalar ettdetVad är attsom
tjänster ochinteraktivainomskilda slagexperimentförtorium av

TVdigitalinklusivemultimedia

telenäten.kvalitetutgångsläget högiVi hara
intresseradbörtelekomindustribetydandeVi harb avvarasomen

distribution.ochinfrastrukturdelarandraochATM av
geografivi harochtekniknyfikenhetVi har somc ennyen

interaktivitet.medarbetaintressantdetborde göra att
bild-gällerdetforskningsbasstark närmycketVi hard en

signalbehandling.ochbehandling
någotden inteså litenmarknaden representerarsvenska är attDene

till dettafronten;itillåta liggavi kande atthot stora;mot oss
gårgrundmarknadsmässigbedrivsförsökdebidrar att som

på vadnyfikenhetenvilket görlångsammare attän väntatmycket
rimligeninnebär ärvärldeninteraktiva stor.den

ochlångt frammeliggernivå, kommunernalokalVi harf somen
lands-liksomsamhälletinteraktivai detviktig aktörär ensom

tingen
åstadkommaförverktygen ettförnya attbehovVi harg attett av

nyckelbegrepp.interaktivitetkunskapslyft där är ettnationellt

redo-idéerdeutvecklainriktningmed att nyssEtt somprogram
TV.digitalinförandebeslutfrånfriståendesigivisats ett avär om

bedömer jagmultimediaochtelevisionmellanBeröringspunkterna
fördeldetpåtagligasåblitidsperspektiv attlängredock i vore enett

beslutmeddigital TV ettbeslut ett programsamordna omettatt om
tankarnatillkopplingenminst attmultimedia. Inteutveckla omför att

Dettakompetenslyft intressanta.ärnationelltimultimediaanvända ett
Kompetenslyftet ärochpedagogikutveckling annat.förutsätter av

formipå företagendelsochmedbogarnaenskildadeinriktatdels
två saker.liggerdettaBakomkunskapshöjning.förett programav

tillväxt-fråga iavgörande ettkompetenshöjning ärDen är enattena
inriktningväljaockså detta sättär attperspektiv ett annanenattmen
därländerandrainformationssamhället än mass-utvecklingenpå av

kort-deutvecklingmarknadsdriven motstyroch meratillämpningar
geografisktSom storttillämpningarna.betalningssäkra ettochsiktiga
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befolkningsmässigt litet land har vi inte särskilt möjligheterstoramen
ligga i fronten i dessa sammanhang. Där ska vi lära andrasatt av

Vårmisstag. profil bör och utvecklingsmarknaden för detest-vara
tillämpningar ligger hörnet. klaraFör finansiering ochrunt attsom

marknad för första tillämpningar behövs sannolikt formeren nya av
statligt/privat partnerskap. Vi har förmåganden tekniska och nyfiken-

för ocksåheten detta. Finansiering kan vi rimligen få från EU:s

pågår multimediaprogram inomDet därEU Sverigetprogram. ex
för närvarande inte deltar.

Grundfrågan den fortsatta in i informationssamhälletär vägenom
ska renodlat marknadsdriven där vi individervara som agerar som

mindrekonsumenter eller interaktivt utformade kommersiellaav mer
ocksåtjänster eller vi och komplement till denna villvägettom som

stig vi kan färdasha medborgare och nyttjareen som som som av
språngvisaoffentliga tjänster. Med det tillskott sändningskapacitetav

satellit via det markbundna följervia och digitalisering inätet som av
kombination minskade möjligheternamed de till reglering vill-av

påför trafiken de globala informationsmotorvägarnakoren kommer

de värden vi förknipparmöjligheten med "publicvärnaatt som
service" stärkande demokratin och värnandet svensk kulturav av-

inte mediapolitikenframöver sannolikt bara bestämmasatt utanav
också i utsträckning vad informationssamhället istor stortav er-
bjuder. det viktigt 3/4 befolkningenHär är att notera att uppemot av

inte möjlighet delta. breda spridningenhar Den dessaännu att av
således hushållen tillgångtjänster förutsätter skaffar sig till PCatt

någon "hemterminal"och/eller eller kanTV-apparat taen annan som
digitala sändningar.emot

måsteförMed hänsyn till kostnaderna uppgradera telenätenatt
försök och demonstrationer i de befolk-detta betraktas som mera

områden det ekonomiskt investeringar iningstäta där är göramest att
hushållen. Tidpunkten för dessa investering-bredbandsöverföring till

sekelskiftet för Sverige ska ha medbör ligga omkringsenast att enar
infrastruktur. avsiktenledande länder jämförbar I Japanandra är att

tillgång årtill bredbandskommunikationbefolkningen ska ha60 % av
årbefolkningen 2010. Beslutet bredbandsöver-2005 och hela om

teleministeriet och skaföring tagits det japanska ochhar post-av
motsvarigheten till Telia.verkställas den japanskaNTT ärav som

telekomföretag. finnsvärldens I JapanDetta är största om-nu en
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och avreglering bl.a.regelreformeringdiskussionfattande somom
flera bolag. Blandidela NTTdiskussiontilllett ettatt uppomen

Styrkan i kon-potentiell konkurrent.NTTTV-bolagen ensomses
delvisdistributionsforrn berorfrån och telenätenNTTkurrensen som

bli uppdelningskulleresultatetOmavreglering sker.hur avenen
Bell minskarfrån uppdelningenförebildamerikanskenligtNTT av

för investe-genomföramöjligheternafinansiella programmetde att
Därmed skulletiden.detinombredbandsöverföringiringar utsatta

behålla sitt försteg. Poängen ärmarksänd TVockså och attsatellit-
fort-i Japaninfrastrukturutbyggnad tagits närbeslutetdet manom

avregleringMednyttighet.kollektivdennabetraktarfarande ensom
förutsestjänsterinfrastrukturen. Deförändras an-somnyasynen

också blirdennainfrastrukturenså integrerad del att enavenvarases
marknads-finansiering kan skeochinvesteringarvilkenför"vara"

infonnations-finnstänkandei detKärnangrunder.mässiga omsom
föreställning.grundläggandedennavilarsamhället

digital TVbeslutkonstaterasSammanfattningsvis detkan ettatt om
utgångs-näringspolitiskafrånbetydelsestrategiskharsjälv intesigi

digitaliseringensammansmältningtill denMed hänsynpunkter. som
tjänsteutbudochutnyttjandepå infrastrukturensavseendemedinnebär

beslutförunderlagetvidgasvårt inte ettframstår det omattsom
helhetMultimediamultimedia.områdettill detdigital TV större som
andrai de flestaliksomi Sverigenäringspolitiskt intresseär stortav

kunnaskulledigital TVinförandebeslutländer. Ett ge syn-avom
andramedkompletterasdessutomområde bördettalighet mennya

förstärkaförutbildningsinsatserochteknikupphandlings- attFoU-,
efterfråganpåavseendesåväl medmultimediamarknaden som

förstrategi ut-skulle detta attTotalt motutbudssidan. sett ensvara
demonstrations-ochtillmarknadensvenska test-denveckla en

frånutgårstrategisådanmultimedia. Enochdigital TVförmarknad
utnyttja detförstaförhållanden. ärDetgrundläggande attfyra

ochtelemarknadenavreglerade ettdenopportunity"of"window som
andrainnebär. Detdigital TV ut-attinförandebesluttidigt avom

ochkommunerminstinteaktörer,offentligafrånefterfrågannyttja
Tillväxtentjänster.utvecklingenförpådrivandelandsting, nyaavsom

detförländernordiska ärandraochSverigeiInternetanslutningarav
marknad itidighartjänsterpåteckenfleratredje att enett nyaav

allafjärdedelfinnsländerna nästannordiskade avSverige. I ennu
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Internetanvändare i Europa. Det betyder i absoluta tal likanästan
många i Tyskland. För det fjärde har vi stark position indu-som en

påstriellt telekommunikationsområdet och kan också noteraman en
ökning antalet mindre företag på mjukvarusidan.av

Om dessa styrkefaktorer ska vinna utslag beror bl.a. om rege-
ring och riksdag snabbt kan omforma det regelverk idag finnssom
för de olika delarna multimediasektorn till regel-ett gemensamtav
verk. Denna uppgift förutsätter samordning departements-överen
och myndighetsgränser kräver multimedia begreppattsom som ges

politisk tydlighet saknas.ännuen som
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Överväganden10 och förslag

överväganden10.1

l0.1.1 Inledning

I flera avseenden har väsentliga frågor tekniska förutsättningarom
för utökade sändningar television blivit tydligare under tid.av senare
Till skillnad vad läget för bara något årmot sedan finnsvar nu
standarder för digital TV. En faktor förtydligat läget ärannan som

samarbetet inom EU haratt frågaiavancerat om gemensamma
plattformar för utveckling digital TV. Därför finns förutsätt-av nu
ningar förslag frågori tidigareatt utredningar televi-ge som om
sionen lämnat öppna.

Mitt utredningsuppdrag gäller tekniska förutsättningar för TV-
sändningar. Under utredningens gång har det emellertid blivit uppen-
bart denna fråga i sin förlängningatt gäller tekniskaän aspektermer
på television och den berör vidare områdenatt enbartän television.

Strategiska val mellan olika sändningsalternativ beroendeär av
på frågan varför statsmakterna huvudsvaren över skallom taget

sig inom detta tekniska område. Jag har därförengagera funnit det
nödvändigt också belysa tänkbara mediepolitiskaatt och närings-
politiska aspekter utökade sändningsmöjligheter.av

Det bör understrykas mina förslag avseddaäratt att ange en
färdväg grund för strategiska ställningstaganden från statsmak-som

sida. Denna utredning sålundaternas inteär färdig handlingsplanen
för digitalisering televisionen i Sverige.av

10.1.2 Mediepolitiska överväganden

Statens frågoragerande i gäller rundradio pågrundas uppfatt-som
ningen radio och särskilt TV kraftfullaatt medierär det gällernär
påverkan. Statsmakterna har alltsedan television introducerades be-

vikten TV-mediet huvudsakligentonat skall betjänaatt allmännaav
och demokratiska intressen.
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i min delrapportmediepolitikensvenskaBeskrivningen denav
enligt följande.sammanfattas1995-11-13 kan

vidsträcktgrundasfå televisionsändaförVillkoren att en
sändningarkunnaAlla skallinformationsfrihet.ochyttrande- emotta

uttryck förskallProgramverksamhetenbor. geoavsett manvar
värde denlikamänniskorsprincipengrundidé,demokratins samtom

opartiska ochskallvärdighet. Programmenfrihet ochenskildes vara
tillgodoseTV-utbudetskalloch kvalitetmångsidighetsakliga. Genom
och kom-förmedlaskallintressen. Programmenochskiftande behov

för-till debatt,stimulerainformation,allsidignyheter,mentera ge
skallTelevisionenfantasin.stimuleraoch ettupplevelsermedla vara

till talsåsikter kommerskildadärsamtaletoffentligaför detforum
svenskaskallTelevisionen värnaprogramformer.opartiskai om

upphovsmän.svenskaproducerasspråket och avsomprogramom
för-våldsskildringarbarnpornografi, olaga samtfolkgrupp,Hets mot

skall bekämpas.yttrandefrihetsbrotttal
mediepolitikbedrivaockså fortsättningenistatsmakternaVill en

teknik förintroduktionenkaninte,förtecken Ommed dessa av ny
statlig in-marknadskrafternaöverlåtashelt utanTV-sändningar

blandning.
dvs.gäller,från det att stats-utgår emellertid motsattaJag att

iintressenmedborgerligaallmännahävdavillframgentmakterna
betydelseavgörandeharförutsättningtelevisionen. Dennafråga om

förslag.ochövervägandenför mina
sigområde användertelevisionensinommediepolitikdrivaFör att

kontrollrespektiveTillgång tillinstrument:statsmakterna treav
TV-sändningförregleroch andra samtlagardistributionsnät,över

service-form.publiciprogramverksamhetfrämjandeochstöd till av
verknings-kapitel har7utvecklas iochpåpekas i 4.3.3Som som
branschensochsatellit-TVföljdtillavtagitregleringargraden avav

för-transmissiondigitalförgenombrottMedinternationalisering. ett
bedrivamöjlighetstatsmakternasför attförutsättningarnaändras

tidigare.medelmedmediepolitik somsamma
ochmedievanorallmänhetensuppgifternatillhänvisningMed om

kan detavsnitt 3.4ochkanalervalTV-publikens programtyperav
medie-harservice-verksamhetenpublichellerintehävdas sammaatt

årtionde sedan.någotför barasignifikanspolitiska som
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Därmed ökar den relativa betydelsen vad respektivegörstatenav
avstår från i distributionsledet. Det konstaterandetgöra lederatt
vidare till följande tekniska överväganden.

Tekniska10.1.3 överväganden

frågaUtvecklingen i TV-transmission och övriga tekniska faktaom
för mina förslag behandlas i kapitlen ochtill grund 5

årredovisas i avsnitt 5.4 fattades 1994 beslut internationellSom om
för komprimering bild och ljud för multiplexering.standard samtav
år förfastställdes europeisk standard sändningsteknik förFöljande

europeisk standard för marksänd digitalsatellit och kabel. TVEn
år. Också amerikanskformellt under innevarande standardbeslutas en

förväntas blioch högupplösnings-TV HDTVför marksänd TV anta-
år.igen

pågår försöksmässigt och reguljärt iDigitala TV-sändningar ett
reguljära digitala satellitsänd-Sverige harflertal länder kap 4. I

sändningarpåbörjats. med digitala markbundnaFörsökningar
gången avsnitti november 1995 3.3.4. Igenomfördes för första

Storbritannien och USA, har avgörande tagitsnågra bl iländer, stega
sändning.marknät för digitalutbyggnadmot av

stårtelevision införsålunda uppenbart digitalDet är ettatt genom-
påpåskyndar utveckling bredstandarderFörekomstenbrott. enav

område gäller därför inteställningstaganden inom dettaStatligafront.

frågan gällereller inte. Vadsändningsteknikensden är omvaranya
marknadsintressenfrämst skalldigitala utvecklingenden styras av

påverka för vilkaockså hur ochskalleller statsmakterna när, var,om
teknik skall utnyttjas.syften denna

digital transmissiontransmission innebärJämfört med analog
TV-publiken.sammanfattningsvis följande för

inomkan sändasflera TV-kanalerprogramutbud eftersomStörre-
medsända enda kanalförkrävsfrekvensutrymmedet att ensom

teknik.nuvarande analoga

ljudkvalitet.bild- ochBättre—
produkter, väljaochindividuellt beställaMöjlighet att program-

programutbud,överblickai spel,bildvinklar, delta m.m.
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lokaloberoende mottagning vid mark-ochtill portabelMöjlighet-
sändningar

interaktivitet.Möjlighet till-
i hemmenmultimediaterminalerutvecklaförutsättningarBättre att-

telefonkommunikation.data- ochradio-,för TV-,

Övergången television förutsätter hus-digitalfrån tillanalog att
förså top-boxarkalladebehöverskedehållen inledandei setett

analogamottagning i dagens TV-försignalerdigitalaomvandling av
redovisasför dettakostnadernasamhällsekonomiskaDemottagare.

i kapitelutförligtnedan och mer
grundas minamöjligaekonomiskttekniskt ochför detInom ramen

överväganden vadsändningarnautökadeförförslag systemom
förutsättning-ochutbudetbredden ivalfrihet,konsumenternasgäller

publiken.konkurreraservice-kanalerpublicför att omarna

valfrihetKonsumenternas

bredden i detinverkakanutrustning i hemmentekniskBehovet av
redovisaskapitel 5valfrihet. Itittarnasochutbudettillgängliga

skillnaden mellanåtkomstkontroll, dvs. öppnatillmöjligheterolika

top-boxar.och slutna set
konkurrensneutralt i denteknisktprincipiEtt äröppet systern

enskildaochkanalerväljalöpande kankonsumentenmeningen att
konsumentstyrdÖppna sålunda tillbidrarsystern en merprogram.

marknad.
valmöjligheter.konsumenternasbegränsardäremotSlutna systern

specifikasinaplaceralyckasochProgrambolag nätoperatörer som
månvissimöjlighetmedkeeper-rollfårhushållen atti gatesystem en

åtkomstenförsvåraochtillgänglighetförvillkorenbestämma av

programtjänster.konkurrerande
samhället ochför helanackdeltillmeningminenligtDet storvore

dominerandefåskulleaktörer gateenstakaför konsumenterna enom
angelägetTV-marknaden. Det är attsvenskapå denkeeper-roll

"konkurrensneutralt"avseendeteknisktihushållen erbjuds öppet,ett
betaltkunnakommersiella aktörerskall tasådanI systernettsystem.

enstakaförellerabonnemangperiodvissförtjänster pro-för sina
varjekan operatörTeknisktmöjligt.fulltbetal-TV. Det ärgram
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åtkomsten sina programtjänster detstyra begränsarutan attav
konsumenternas valfrihet i det övriga utbudet.

Programutbudet

framgåttSom skall medborgarna mångsidigterbjudas ochettovan
kvalitativt TV-utbud tillgodoser skiftande behov och intressen.som

digitalaDen sändningstekniken bidrar till detta vidga deattgenom
frekvensmässiga för antalet programtjänster.gränserna Med digital
TV det ekonomiska tillgångenfaktorer påär frekvenseränsnarare

för utbudet.sätter gränsersom
första förutsättning förEn brett utbud givetvis sänd-ärett att

nås hushållningarna kan alla i landet. praktikenI har ambitionenav
till den täckningsgrad gäller för dagens analoga kanaler isatts som

marknätet, dvs drygt 98 hushålleneller för SVT1,procent mer av
SVT2 och TV4.

ocksåProgramutbudet bör ekonomiskt och tekniskt lättill-vara
för Tittarnasgängligt publiken. programval bör kunna ske momen-

långlåstdvs inte för tid avtal med nätoperatörertant, vara genom
erbjuder begränsade programpaket. skall lätt förDetsom vara

fråntittarna länstolen vandra mellan olika programkanaler.att

Public service-kanalernas ställning

tyckas publicDet kan behovet service-TV minskat utbudetnäratt av
mångdubblats årtiondet.alternativa programtjänster under senasteav

kan tyckas utökade sändningsmöjligheter till följd digitalDet att av
till och med marginaliserarTV betydelsen public service-utbud.ettav

framgåttSom kapitel 3 har kommersiella kanaler i förstaav nya
underhållnings-hand resulterat i ökat utbud och Ensportprogram.av

mediepolitisk ambition erbjuda allmänheten balanserat utbudatt ett
mångfald dåunderstryker behovet programkanaler värnarav som

utbudet nyheter, debatt, kultur kärnan i publicärom av m m som
service-TV.

framgår ländergenomgången kap. 4 förutsättningarnaDet attav
stårservice-verksamhet i förgrunden vidför fortsatt public över-

till sändningstekniken.väganden ställningstaganden denoch nyaom
understrukitdär utredningsmannen behovetgäller i FinlandDet av
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kanaler. Detkommersiellaoch renodlatYLE-kanalernamellanbalans
skall tilldelasBBCförslagitregeringendärEngland attgäller i en

länder medockså många andraigällerkanaler. Detsinaförmultiplex
svenska.med denjämförbarmediestruktur ärochTV- somen

villfortsättningenifrån statsmakterna ävenutgår sålundaJag att
Därför detsärställning. ärservice-verksamhetenspublicvärna om

återfinns iSVT-kanalernaönskvärtmening sammaminenligt att
programutbud.övrigtmiljömottagningstekniska merparten avsom

"hitta" dessaskallfortsättningsvisocksåtittarnatillbidrarDet att
kanaler.

Slutsatser

television kap.distributiondigitalförmodellerInventeringen avav
sändningsändning,markbundenförförutsättningarnabehandlar6

modellernaolikaDetelenät.ochkabel-isändningochsatellitvia
olika nätmellansamverkan typervissvanligen somavförutsätter

Minahemmen.imottagningtillframslutstegetförevarandramatar
ärsistadettafrämstemellertid steggäller av-somöverväganden

på TV-mark-aktörernaellersjälvakonsumenternaförgörande om
enskildaochkanalervaletskall program.naden styra av

högttelenätochkabel- motÖverföring framtidensvia svarar
interaktivitet,valfrihet,bredd,utbudetstäckningsgrad,kravställda

statsmak-förstrategitänkbarEnkvalitet,mottagningsteknisk m.m.
distributions-sådanautvecklingen ärstimuleradärförär attterna

analogM4ökadanalogmedfortsättavidaretillsoch menattsystem
sändning.terrester

ekono-ochtekniskadistributionssystemsådanablirEmellertid av
lämnaråren. Det10-20deinom närmastemöjligainteorsakermiska

utvecklamellantidenunderaktörermarknadens attförfrittfältet
minenligtDet ärgrunder.kommersiellarenodlatpådigital TV

konsumen-säkerställautvecklingsådanimöjligtintemening att en
service-verksam-publicochbreddprogramutbudetsvalfrihet,ternas

heten.
dettamotverkastatsmakternaför attmöjlighetenfrämstaDen
sänd-alternativaktörernaerbjudaidet,jag enattligger, sersom
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ningsmöjlighet i för Sverigeett dvs.nät, detgemensamt terrestra
nätet.

Mitt förslag utvecklas inärmare avsnitt 10.2.1 innebär detsom att
byggs förnätet digitalterrestra transmission. Utbyggnadenut bör

påbörjas år 1997 för kunna slutföras i förstasenast att etapp senasten
två år.inom För säkerställa kravet på praktisktatt total hus-taget

hållstäckning bör analoga sändningar nuvarande markbundnaav
kanaler fortgå i påavvaktan hushållen skaffat i utrustningatt för
mottagning digitala signaler. Denna övergångsperiod bör dock inteav

längre år.tioänvara

10.1.4 Ekonomiska överväganden

Min bedömning sålunda dagensär mediepolitiska intentioneratt kan
hävdas också i teknisk TV-miljö förutsatt statsmakternaen attny
verkar för skyndsam digital utbyggnad det sändarnätet.terrestraav

Följdfrågan då vilka ekonomiskaär förutsättningar föreliggersom
för övergång från analoga till digitala TV-sändningar.

Mina bedömningar pågrundas de räkneexempeltre som presen-
i kap. återigenJag betonar dessa räkneexempelteras pågrundasatt

antal antaganden bland hushållens investeringsviljaett ochannat om
prisutvecklingen vad gäller mottagarutrustning.om

Hushållens efterfrågan påverkas prisutvecklingen och omväntav
påverkas prisutvecklingen hushållens efterfrågan. Vidare påverkasav
hushållens efterfrågan utbudet i de TV-kanalerna i sinav turnya som
påverkas hur många tittare programbolagen kan tänkas nå viaav
dessa Utvecklingen vadnät. gäller ekonomin i sändarsystem ärnya
därmed svårbedömd.

Övergången till digital fårTV kostnadskonsekvenser med avseende
på programproduktion, sändning och mottagning. Kostnadsbilden för-

frånändras läge övergångenunder från analog till digital TV tillett
läge den analoganär TV:n har fasats har iett Jag minaannat be-ut.

dömningar utgått från övergångsperiod cirka år.tioen av
Staten påverkakan utvecklingen med olika ekonomiska stimulans-

åtgärder övergångenunderlättar till digital TV-distribution.som
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beräkna deförunderlagframtagitintejaghar attutredningenI
friståendeochprogrambolagförkonsekvensernakostnadsmässiga

produktionsledet.iprogramproducenter
emellertid denbörtagit deljagbedömningarEnligt nyaavsom

alltframförbesparingarbetydandeinnebärakunna genomtekniken
insamlattidigareåteranvändningochåtkomst program-ökad av

redi-färdigställandeochbehandlingförOckså kostnadermaterial.
räkne-Minaminska.tordeprogrammaterialinspelatgering av

verk-SVT:sblandivinsterdessainte annatdockinnefattarexempel
samhet.

investeringar ibetydandeÖvergång TV-sändning kräverdigitaltill
iredovisatalternativ jaghushållen. deIifrämstmottagarutrustning,

miljarderoch 109uppgå mellantillkostnaderdessaberäknas8kap.
satellitlkabel-digitaltillövergången skeroberoendekronor, omav

TV-distribution.digitalellerdistribution terrester
totaladedellitensändningskostnader, utgörfråga avI ensomom

alternativ.dessamellanskillnaderemellertidfinnsTV-kostnaderna,
satellit/kabeldigitaliprogramtjänstförsändningskostnadenMedan en

förkostnadenuppgårkronormiljoner5-10 pro-enårligen kostar
iDockkronor. ärmiljoner40-50tillmarknätdigitaltigramtjänst ett

förkostnadernalägrebetydligt änsändningskostnadernabåda fallen
TV-kanaler.analogadistribution av

flerbetydligtförmed program-digitalt nät utrymmeEtt terrestert
staten,nätägaren, ytterstanalogai det nätettjänster gerän rymssom

koncessionsinnehavarnaFörkoncessionsintäkter.tillmöjlighet nya
med alter-jämförtekonomibättreiresulterasändningkan terrester

medvärdet terresterinräknatsatellit, attviasändanativet avatt
hushållstäckning.lOO-procentiguppnåsändning nästan

kräverfrågapolitiskdigitaliseringen är somFinansieringen enav
börBland annatkanvad presenteras.underlag änsäkrare nusom

sedansonderaskoncessionsinnehavarepresumtivablandintresset
marknätetbyggaprincipbeslut uttagit attförststatsmakterna om

förutsättningardelvisskapakanbeslutsådant antas nyadigitalt. Ett
privatamarknadensochmellan nätägarendiskussionerinledandeför

aktörer.
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10. l .5 Legala överväganden

Statliga regleringar televisionen förekommer allmänt. Sverigeav
något frånavviker dock det internationella Till skillnadmönstret.

från mångavad fallet i andra länder TV-sändningär iär satellit och
kabel ireglerat mycket begränsad omfattning.

Likaså vårintemedger grundlagsskyddade yttrandefrihet viss inne-

hållsmässig reglering kan förekomma i andra länder. Den rela-som
tiva öppenheten i det svenska samhället, symboliserad ochav
realiserad offentlighetsprincipen och yttrandefrihetslagen,genom

också påkommer till uttryck massmedieområdet.

också i Sverige finns lagregler fårMen för vad och visassägassom
någrai TV. I avseenden kräver de inhemska reglerna åter-större

hållsamhet från programbolagens och distributörernas sida deän

minimiregler föreskrivs i EG-direktivet.som
framgårSom kapitel har7 distributionsfonner och ökatav nya

förändratTV-utbud samhällets inflytande programinnehållet.över In-
tillståndskravflytandet varierar med förekomsten i olika typerav av

sändarnät. Störst kontrollen i markbunden television, minst iär tele-
fonnät tvåoch videogram. Allmänt nivåergäller innehålls-sett av

nivåmässig reglering: lägre förEn sändningarna via satellit och
tillståndkabelnät inte nivåkräver och högre tillstånds-försom en

trådlösapliktiga marksändningar.
begränsade påMen inte heller de krav ställs satellit- ochsom

kabelsändningar kan övervakas och hävdas i godtagbar utsträckning.
Programföretagen kan till exempel välja hemvist i och länka upp

fråntill satellit låga innehållet.länder med krav Ett annatprogram
frågan partsförhållandenproblem vid rättslig prövningär om av

svårtlagöverträdelser. har varit bestämmaDet äratt vem som an-
svarig för vissa sändningar eftersom satellit- och kabelsändningar inte

tillstånd.kräver

någonradio- och TV-lagen torde inte innebära avgörandeDen nya
förändring inflytandei dessa avseenden. Statens TV-sändningaröver
via satellit och i kabelnät förblir begränsat.

våld,ingripaOm samhället skall kunna pornografi, förtal,mot
i krävs längre sikt krävas helt insatser.TV-program nyam.m.

Utgångspunkten tekniska utveckling tordebör den leda tillvara som
olika medier löper i multimediestruktur.att samman en gemensam
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fram densådana bl.a.insatser börförUnderlag expertgrupptas av
föreslår skall inrättas.multimediefrågor jagför som

utbudet i marknätetförsöka ökastrateginPå sikt börkort attvara
satellit och i kabel.sändningar viabetydelsendärmed minskaoch av

påställa villkormöjlighetbättrei marknätetSändningar attstatenger
följs.programinnehåll reglernaoch tillse att

effektivtskall kunnadigitala marknätetdet utgöraFör ettatt
grannlagamåste statsmakternaverktyg avväg-mediepolitiskt göra

Å långtgående regle-sidan kanfråga regleringar.ningar i ena enom
förintresseoch andra aktörersprogrambolagensring minska att

Å återhållsam reglering inne-kanandra sidani marknätet.sända en
vadbör beaktasuppoffring.mediepolitisk Detalltförbära attstorten

svårt reglera.gång avreglerats är att nyttsom en
flerförmed avsevärtdigitaladet nätetI utrymmeterrestra

EG-rättenmarknätetanaloga gränseri det sätterprogramtjänster än
den mini-reglerinnehållsmässiga och andra utövernationellaför

jaghärtillMed hänsynföreskriver.minivå EG-direktivet ansersom
få de börsända iförvillkor nätenprinciper och rätt attattatt nya

sända via mark-intresse förökatbidra tillkanformuleras. Detta att

nätet.

Förslag10.2

föreslårföregående jagi detövervägandenminabakgrundMot av
följande.

övergångprincipbeslutvåren 1996 fattaStatsmakterna bör om
i Sverige.terrester TVmarksändtill digital

digital sänd-försändarnätetdetUtbyggnad terrestraav
slutfördi sin förstaochpåbörjas 1997ning bör etappsenast vara

sänd-börutbyggnadsetappförstatvå år beslut. Dennaefterinom ge
dvs.programtjänster, utöveråtta rikstäckandeförningsmöjlighet

börandraprogramtjänster. Ifemoch TV4 etappSVT2SVT1, ennya
Då analoga sänd-deprogramtjänster.24kunnasändarnätet rymma

programtjänster sändas.50kanningarna stängs emotuppav
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Nuvarande analoga TV-sändningarterrestra bör upphöra
möjligt, dock årtio efter för digitalasnarast senast starten terrestra

sändningar.
En bör inrättas förexpertgrupp fördjupa analysen deatt av

frågor återstår lösa.ännu Expertgruppen kan också övervakaattsom
och delvis medverka till introduktion digital multimedieteknikav

väcka förslag regleringar och frånandra insatsersamt samhälletsom
sida kan aktualiseras utvecklingen inom område.dettasom av

10.2.1 Utbyggnad marknätetav

digitalaDet scenario beskrivs i avsnitt 6.2.6 innebärrent som
sammanfattningsvis de tidigare planerna fjärde och sannoliktatt ett
också femte analogt marknät skrinläggs och motsvarandeett att
frekvensutrymme anspråki för digital sändning.tas

Motivet för påbörja digitala såsändningar det finnsatt snart
åttaför rikstäckande programtjänster möjligtutrymme är att snarast

kunna erbjuda allmänheten digitalt markbundet alternativ tillett
digitala sändningar via satellit och i kabel. För motivera anskaff-att

måstening top-boxar alternativet innehållagivetvis flersetav pro-
gramtjänster de kanän mottagnings-tre tas emot utan extrasom nu
utrustning. åttabedömerJag programtjänster skall kunnaatt utgöra

konkurrenskraftigt alternativ i första skede.ett ett
Successivt digitalakan fler byggas Sånät längre analoga sänd-ut.

pågårningar se nedan begränsas utbyggnadsmöjligheten enligt de

bedömningar utredningen gjort till 24 programtjänster. Om ochsom
de analogen avvecklas finns möjlighetnär näten bygga förnätetatt ut

såytterligare medger 50-tal programtjänster.att utrymmet ett
Redan i första utbyggnadsetappen skapas förutsättningar för regio-

nala och lokala två årsändningar och efter ytterligare möjligheter till
lokal nedbrytning någonmarknätet. någraOm eller de riks-av av
täckande kanalerna för regionala och lokalareserveras program-

någratjänster kan inom år hundratal koncessioner erbjudas.-tt
Parallellt med digitala sändningar dagens markbundnaav program-

tjänster bör de analoga sändningarna fortsätta tidigare hänsynsom av
hushålltill dröjer med anskaffning top-boxar för digitalsetsom av

mottagning. Med hänsyn till TV-mottagare normalt åttabyts efteratt

219



1996:25SOU

respit slutpunktenhushållen tillräckligår jagtill tio att omgesanser
utbyggnaden.år eftertill tiosändningarför analoga sätts starten av

följaföreslagnaföruppgift den attexpertgruppenbörDet envara
analogaslopatidenförslag ärnäroch attutvecklingen mogenomge

sändningar.
i marknätetprogramtjänsterfå mångasnabbtviktDet är somattav

programbolagtrafikeradmotorväg, allmäntdigitalbli avenavses
skallVadpubliken.föråtkomligtop-boxarviaoch öppna somset

rikstäck-det ärvälja nätetaktörerkommersiella terrestralocka att
innehåll,gällervad rättreglerrimligasändningskostnader,låganing,

ochenkeltteknisktmöjlighet storaoch utanreklamsända attatt
för sinabetaltkunnaomkostnaderadministrativa ta program.

miljö deidistribueramöjlighetenDärtill kommer att somsamma
svensktmedInhemskaservice-kanalerna.publicsvenska program

producerademedverkande ochsvenskakändapublikenspråk, förmed
konkurrenssig väl ihittills hävdatharkynnesvensktkunskapmed om
huvudsak-medKommersiella aktörerTV-produktion.utländskmed

också intressehadärförprogramutbud kan attinternationelltligen av
hushållen sinahämtardärmiljötekniskai den merpartenfinnas av

program.
ofWindowtidenden ettnärmastetalarEnglandI somomman

för TV-formdennaOmTV.digitalförOpportunity terrester
behållaochmöjlighetkan att taintroducerasintesändning statens

detsammabedömerförspilld. Jagområde attpå dettainitiativet vara
TV-marknaden.svenskadengäller

våren 1996redanstatsmakternaförslagetförmotivet attDet är
på-börutbyggnadennätutbyggnad,principbeslut attfattaskall om

genomfördskallutbyggnadenår ochföljanderedanbörjas att vara
inter-tidtabelldenna ärförförutsättning attår.två fyra Entillinom

genomföras.kanfrekvenskoordineringarnationella

effekterNäringspolitiska10.2.2

på förutsätt-siktTV-transmission skapardigitalUtvecklingen av
inlänkarområden ochandrainomtransmissiondigitalförningar

perspek-Också i snävareinformationsströmmar. ettglobalaSverige i
betydelse.utvecklingslinjerinternationellatillanpassningen avtiv är
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bör bland underlätta för svensk elektronikindustriDet hävdaannat att
påsig marknader den digitala transmissionstekniken skapar.nya som

skiljelinjen mellan medierna suddas kommerNär aktörerut som
åtskildavarit återfinnas påtidigare verksamma marknader att

olika huvudgrupper aktörer formarspelplan. Tre tillsam-avsamma
informationssamhället. Produktion och distribution nätverks-mans av

underhållningför information, medbaserade tjänster mera engagerar
telekommunikation, kabel-TV och satellit förföretag inom1 över-

hård- mjukvaruom-distribution, 2 dataföretag inom ochföring och
innehållproduktion i formrådena medieföretag föroch 3 av av

och ljud.bild, text
teknikskifteaktörsgrupper beror medIntegrationen dessa ettav

slutfas.startpunkt och multimediesamhälletdigital JagTV somsom
teknikskifte sker i faser:i bedömningen dettainstämmer treatt

övergångsfas distribu-inleds kommer TVUnder den attsom nu0
såväl digitalt.analogt someras

långdigital. tid denna fashuvuddelen all Hurfas TVI nästa är av-
på väljer. Enligtvilken strategi statsmakternamycketdröjer beror

inne i denna fasskall vi i Sverige kunnamitt förslag vara om
år.drygt tio

karaktäriserasibland kallas multimediefasenfasenTredje avsom-
för applikationerkommunikation nät öppnar typenavsom

råder interaktivitet bland ifas fullI dennaInternet. annat

fiberoptiska nät.

förutspå digitala tekniken kommerSvårigheterna hur den att tasatt
förutsättningar föreliggerinfrastrukturellaerforderligatill närvara

genombrottsteknologi kap. 9. Därmedpå karaktärdessberor av
innovationer ochgrund förligger tillteknologier upp-somavses

användningsområden. Genombrottsteknologierbredafinningar inom
och ekonomiskproduktivitetsutvecklingför varaktigblir centrala

samhället.i helaföljdverkningartillväxt med
innehålla be-transmissionsteknikenSålunda digitalaförefaller den

TV-transmission. Dennamöjligheter enbarttydligt änstörre genom-
fåochpå ekonomiska tillväxtendriva denkunnabrottsteknik bör

möjligheter förskaparsamhällsutvecklingen. Denförbetydelse nya
två förväsentliga komponenterkompetensutveckling,information och

utveckling.samhällets
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övergång digitala TV-sändningareventuell tillFrågan terrestraom
fåTV-publiken skallsålunda betydligtgälleri Sverige än ommer

på. digitalväljakanaler Jagoch flerbildkvalitetbättre att snarareser
genombrotts-snabbt draförinkörsportTV nyttaatt enavensom

på inter-fördelaravseendet kani detSkyndsamhetteknologi. ge
tjänstemarknader.ochnationella varu-

föregångsmarknad för digitalabliförutsättningarharSverige att en
världsstatistiken vad gällerihushållen högtliggersvenskatjänster. De

för denTransmissionsnätetoch hemdatorer.telefoninnehav TV,av
landet. Vi hartäcka helasnabbt ochkan byggastekniken utnya

krävs förindustriprodukterutvecklamed kompetensföretag att som
marknadså begränsadSverige störreSamtidigtteknik. attdenna är en

föregångsland. finnsDetkanindustrinationer ettacceptera oss som
få ländersdessaskalldärmedviändå risk föringen ettatt ur

försprång.otillbörligtsynvinkel
genombrottsteknologidigitalvisionförverkliga dennaFör att enav

mottagningsändning ochför ärinfrastrukturellakrävs system som
dvs.för konkurrens. Motsatsen,ochsamhälleligatillgängliga, öppna

allvarligtskulleinfrastrukturmonopoliseradochprivatsluten,en
denfront drabredförförutsättningarna nyttaförsämra att av

sändarnätsamhälletsmedskerVadtekniken. terrestradigitala som
betydelse.strategiskdärförhar

multimediefrågorför10.2.3 Expertgrupp

färd-avseddaförslagframhållit minatidigare attjag ärSom ange en
ställningstaganden. Ut-strategiskastatsmakternasgrund förväg som

digitalisering.förhandlingsplanfärdigsålunda interedningen är en
återstårarbeteMycketfördjupas.måste analysenområdenPå raden

finns.handlingsplannationellinnan en
utvecklings-teknikensdigitaladenockså konstateratharJag att

vårtlandförmöjligheter attpotential ett menstora somrymmer
ochapplikationertänkbarabedömningarsäkrakaningen göra om

tjänster.digitala
finnsdetutredningsarbetetunder attnoteratjagharVidare

myndig-mellangällerområde. Det ävendettainomintressekonflikter
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heter och andra aktörer inom den offentliga sektorn. Dessa intresse-
konflikter riskerar självfallet bromsa och försvåra utvecklingen.att

hållastatsmakterna bör utvecklingen inom detta område under
skärpt uppsikt och med hög beredskap för de förändrade förutsätt-
ningar blir allt tydligare. Detta särskilt viktigt eftersomärsom nu
digitaliseringen griper in flerai departements och myndigheters
ansvarsområden.

föreslårJag för multimediafrågoratt in-expertgruppen snarast
bland för fördjuparättas analysen frågorde jag prin-annat att av som

cipiellt behandlat i detta betänkande. Expertgruppen bör fortlöpande
underlag för de nödvändiga politiska beslut utvecklingen inomge som

områdetdet multimediala kräver.

För tidigt kunna uppmärksamma i vilka riktningar utvecklingenatt
går, bör särskilt bevaka vad sker i den tekniskaexpertgruppen som
utvecklingsfronten.

föreslårJag därutöver tilldelas uppgifterna:att expertgruppen

fördjupa den ekonomiska analysen digitaliseringen tele-att av av
visionen i Sverige bakgrund statsmakternas principielllamot av
ställningstagande fråga.i denna särskiltAv intresse är att ana-
lysera de samhällsekonomiska konsekvenserna olika slagav av
ekonomisk hushållenstimulans till och till näringslivet kansom
underlätta påskyndaoch utvecklingen.

analysera behovet internationella frekvensöverenskommelseratt av
till följd statsmakternas ställningstagande.av

analysera behovet förändra ansvarsfördelning och organi-att attav
sation de myndigheter och statliga företag har uppgifterav som
inom detta fält.

fördjupa analysen tekniska och frekvensmässiga konsekvenseratt av
beslut digitalisering televisionen.ettav om av

underlätta kontakterna mellan olika aktörer inom område.dettaatt

koppla utvecklingen digital och övriga medier tillTV utbild-att av
ning för områden.och andra samhället centrala

till områdenutarbeta förslag handlingsplaner de redo-att som
visats i detta betänkande.
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BILAGA l

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen tekniska Dir.om
förutsättningar för utökade sändningar radio och 1995: 88av
television till allmänheten U 1991:10

Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 1995

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen skall redovisa underlag för beslut eventuellett om en
övergång till digital teknik för marksänd TV. Utredningen skall be-
skriva tekniska och frekvensmässiga förutsättningar, kostnader som
kan uppkomma för TV-företag, allmänheten och övriga berörda, tids-

perspektivet de beslut behöver fattas statsmakterna. Möj-samt som av
ligheten bedriva lokal eller regional TV-verksamhet skall belysas.att
Även industripolitiska konsekvenser beredskapsfrågor skall be-samt
handlas.

Utredningen skall lägga fram preliminär den 1rapport senasten
november 1995. Uppdraget skall redovisas slutligt utgångenföre av
år 1995.

Bakgrund

Tidigare utredning

Utredningen tekniska förutsättningar för utökade sändningarom av
radio och television till allmänheten i februari 1994 betänkan-avgav
det Tekniskt för ytterligare TV-sändningar SOU 1994:34.utrymme

betänkandetI redovisas dels möjligheterna anlägga flera sändamätatt
för frågaanalog dels läget iTV, utvecklingen digital sänd-om av
ningsteknik.

Utredningen finnsdet frekvensutrymme för anläggaatt attangav
tvåytterligare sändamät för analog TV, vilka det skulle kunnaav ena

få 98% befolkningstäckning, medan det andra fåkan befolk-nätet en
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sändare medanläggaalternativpå 85%. Ett ärminstningstäckning att
minstianläggaskunnaskullesådana sändare etttäckning. Trelokal

invånare eller000områden med 70tjugotal mer.
då tillställningmöjligtinteansåg det att taUtredningen omatt var

bordebeslutinföras,bordeTV ettmarksändningar attdigitala menav
påpekadeVidareöverblickas.kundeförutsättningarnasåfattas snart

möjligheternatillhänsynkan attstatsmakternautredningen taatt
analogmedTV-sändningarbeslutvidmarksänd TVdigitalsända om

sändningarbyggamöjlighetenutnyttjar utmindre attteknik. Ju man
iharhandlingsutrymme attteknik, desto störreanalog manmed

sändningar.digitalaintroduceraframtiden
remiss-sammanställningremissbehandlats. EnharBetänkandet av

och villkorReglerdepartementspromemorianiintagenyttrandena är
1994:105.marksänd TV Dsför ny

för TVSändarnät

varittelevisionen harsvenskaför denförutsättninggrundläggandeEn
bostadsort.alla, oavsettskall kunna emottas avatt programmen

riks-byggtshardetför etttagitdärför att uppharStaten ansvar
för TV.sändaretäckande nät av

börjadeTelevisionSverigesförsändarnätet1950-talet, närUnder
marksändare.fråndistribuerasendastTV-programkundeanläggas,

nå iFörsändarstationer.54 attstörreryggrad utgörsSändarnätets av
600dessutomfinns99,8%befolkningstäckningfull cadet närmaste

sändar-utanför de störrebelägnaDessa ärsändarstationer.mindre
frånmottagningendärplatserräckviddsområden ellerstationernas

till desänds större sta-dålig. Programmen utstationen ärden större
oftastationernamindrekabel. De tarellerradiolänktionerna genom

"slav-stationernafrån de störresignalenvidaresänderochemot
sändare".

1990-talet,börjanitillkomför TVsändarnätet avFör som
sidanVidochstationsanläggningar antennsystem. avanvänds samma

emellertidsändarnätingår i dettasändarstationerna54de större
98%därmednårMarknätetstationer.mindre av20-tal caendast ett

kanmarksändarnaräckhåll förbordemedan utombefolkningen, som
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sändningarna frånta emot satellit. Satellitsändningen används föräven
överföra till marksändarna.xatt program

De nämnda sändarnäten och drivsägs Teracom Svensk Rund-av
radio AB, svenskaägs Tillgångarnas återanskaffnings-staten.som av
värde, innefattaräven utrustning inte hänförligsom är till TV-som
utsändning, har uppskattats till mellan fem och miljarder kronor.sex
Det pris TV-företag får betala förett utsändningsom riks-ettav
täckande i storleksordningenär 200 miljoner kronor år.program per

Sändarna för Kanal l använder i huvudsak frekvenser inom det s.k.
VHF-bandet 47-68, 174-230 MHz, medan TV 2 och TV 4 främst

isänds det s.k. UHF-bandet 470-862 MHz.

distributionsvägarNya

Sedan början 1980-talet har det utvecklats distributions-av nya
metoder för television, kan fungera ersättning för ellersom som
komplement till marksändningarna. Genom satelliter kan TV-pro-

spridas områden.över Satelliter kan,storagram nämnts,som an-
förvändas marksändare med Satellitsändningaratt mata kanprogram.

också för vidaresändning i kabelnättas elleremot direkt enskildaav
hushåll. För närvarande sänds 150 olika TV-program överca ut
satellit Europa.över Satellitdistribution billigareär markbaseradän

Årskostnadendistribution för programföretaget. för sändaatt ut ett
TV-program satellitöver i storleksordningenär 30 miljoner kronor.

Försäljningen satellitmottagare har ökat kraftigt tid.av senare
10—15% befolkningen bedöms tillgångha till satellitantenner.av egna

Utbyggnaden kabelnät för TV-distribution iav stortsynes nu vara
avslutad. Cirka 2,2 miljonersett svenska hushåll anslutna tillär

kabelnät, vilket kan jämföras med drygt 3,3 miljoner hushållatt
betalar TV-avgifter. Distributionskapaciteten varierar, tordemen som

uppgå till 40 Kabelnätenmest används främst för vidare-ca program.
sändning från satellit och marksändare, det före-av program men
kommer även endast sänds kabel.program som genom

Uppgiften mångahur kan olika TV-program varierarom som se
beroende på undersökningsmetod. En sammanvägning olika källorav

vid handen omkring 60% befolkningen har tillgångatt tillger av
andra Kanal 2 ochän TV TVprogram
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sändningsteknikDigital

Detkallas PAL. ärSverigei ettanvändsTV-sändningssystemDet som
förkonstrueratshar attfärg-TV-sändningföranalogt somsystem

möj-Därmedsvartvitt.förmedtillsammans mottagarefungeraäven
PAL-syste-färg-TV-sändningar.introduktionmjukliggjordes aven
stereoljud,fördigitaltmed systemkompletterats ettharmet senare

NICAM.
TV-sändningarför attdigitalahållernärvarande systemFör nya

ochavslutatiStandardiseringsarbetet är settstort mantillgängliga.bli
satellitfråndigitalteknikmedTV-sändningarmedräknakan att

för-tekniskabedömakanMan attår 1995.underinledaskommer att
finnaskommerdigitalteknikmed attmarksändningarförutsättningar

årnågot senare.
elektriskadedvs.ljud,ochbilddigitaliserasöverföringdigitalVid

sedansändstalvärdentalvärden. Dessatillomformassvängningarna
styrsignalermedtillsammansledningar,iellerradiohjälpmedut av

innebörd.meddelandetstolkakanmottagarapparatengör attsom
informationslagallaöverföraföranvändas avkan attteknikDigital

digitaliseras.kansom
TV-distributionförmöjligheter avDigitaltekniken öppnar nya

behöver över-informationmängdenminska somFör attprogram.
informationöverflödigbortutsändningenföre takanföras man

för.lämpligmycketdigitaltekniken ärnågot"komprimering", som
led-givetinomöverförasdå ettkanTV-programantalEtt större

distributionskostnaderna programinnebär perDet attningsutrymme.
kanVidare ävenbättre.utnyttjasfrekvensutrymmetochsjunker att

tele-vanligaöverföringskapacitet,låg t.ex.meddistributionskanaler
DigitalteknikenTV-program.överföraföranvändas attfonledningar,

TV-programdistribueraförförutsättningar attpraktiskaskapar även
digitalsänd-Trådlösa"Högupplösnings-TV".bildkvalitethögremed

sänd-analogastörningar äntåligaockså motgöraskanningar mer

ningar.
krävs mot-attkunnaskallTV-signal emottasdigitalFör att en

använda"förstår" de styr-avkodaremedförsedd somär entagaren
denendastsådantpå sättutförd attkanAvkodarensignalerna. vara

kanbetal-TV-tjänst emot programmen.taabonnerar ent.ex.som
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frågaviktigEn vilken grad standardiseringär bör krävasav som
för kodningssystem och avkodningsutrustning. I anslutning till pla-ett

EG-direktiv standarder för överföring televisionssignalernerat om av
uppståtthar det livlig diskussion mellan dem fleraatten som anser

kodningssystem skall kunna användas parallellt och anhängare till

uppfattningen kodningssystem bör påanvändasatt ett gemensamt
varje nationell marknad.

europeiska konferensenDen för och telekommunikationer,post-
CEPT, har tagit initiativ till frekvensanvändningenöversynen av
inom Europa. nyligenI publicerad rekommenderasrapport atten
digital marksänd television skall introduceras årmed början 1998 och

nuvarande analoga marksändningar skall upphöra årmed börjanatt
2008 Results of the Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29,7 -

Från år960 MHz. och med 2020 bör enligt delarrapporten av
frekvensbandnuvarande för TV kunna för ändamål.användas andra

sammanställdRapporten arbetsgrupp och remissbehandlasär av en
för närvarande.

Utgångspunkter för uppdraget

tekniska inomDen utvecklingen TV-distributionens område innebär

förutsättningarna kraftigt förhållandehar förändrats i till vadatt som
dågällde de nuvarande sändarnäten för planeradesTV under 1950-

spridatalet. Möjligheten TV-program begränsas inte längre denatt av
tillgången påknappa frekvenser för marksändningar, eftersom ett

mycket antal kan tillgängliga satellit- ellergörasstort program genom
kabeldistribution. tvåUngefär tredjedelar de svenska permanent-av
hushållen någonberäknas tillanslutna form kabelnät för TV-vara av
distribution. lika andel befolkningen tillgångEn har tillnästan stor av
satellitprogram, antingen kabel eller satellitantenner.genom egna

mångdubblaDigitaltekniken kan komma distributionskapacitetenatt
satelliter ocksåi och kablar. kan det möjligtDen användagöraatt att

Ävenvanliga telenätet för distribution rörliga bilder.det mark-av
få övergångsändningarna kan högre kapacitet till digitalgenom en

sändningsteknik.
Privata programföretag inleda sändningar med digitalteknikväntas

årsatellit och kabel under 1995.över genom
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beskrivits harhär harutveckling nämntstekniskaDen somsom
de svenska hus-minoritetendastkonsekvensfått tillredan att aven

från marksändare. Flertaletdirektsina TV-programhållen emottar
olika satellit-medtillsammansoftastmarksändafår de programmen -

också antalmindrekabel. Det är ettsända somgenomprogram -
tillgångenökadeDenmarksändamöjlighetendast har att program.se

kommersiellatagitspå initiativfrämstberortill TV-program avsom
aktörer.

tendensenförstärkakanframväxt attDigitalteknikens väntas pro-
distributions-olikaradspridsbilderrörligamed genom engram

ocksåMångaställning.dominerandeingen har trorvilkavägar, enav
möj-publikensförändras närkommerkaraktärtelevisionens attatt

antagandesådantNågot motsägerblir ettvälja större.lighet att som
helt TV-såfortfarandeTV-tittandetemellertid gott avsersomär att

hushåll kanförsnitt ett storttraditionellt ävenkanaler sesomav -
satellitsända TV-program.antal

kommersändningardigitalainslag attökatutvecklingEn ettmot av
habefolkning kommerSverigesandel attalltmedföra störreatt aven

förstemellertidDetdigital-TV.för äravkodaremedTV-mottagare
sänd-skullehelt ersättassändningarnaanaloganuvarandede avom

förutrustningmåste skaffaalla att tateknikdigitalmedningar som
digitalsändningar.emot

behövastatsmakternakommerteknik attframväxtenInför nyav
skall hatelevisionenmarksändadenomfattningvilkenbeslutfatta om
utökadeförförutsättningartekniskaUtredningenframtiden.i om
framskallallmänhetentilltelevision etttaochradiosändningar av

beslut.sådantförunderlag ett

Uppdraget

riks-byggaförförutsättningarna ettskall attUtredningen uppange
avsiktmedTVmarksändningar attdigitala nu-täckande nät avav

Satellitsändningarskall läggassiktsändningaranalogavarande ner.
helai det närmastekomplement,användaskunnaförutsätts mensom

marksändare.frånskall kunnabefolkningen emotta programmen
marksänd-däralternativtillrelationiskall ettRedovisningen sättas

kanalerantalmindretillbegränsade ett somliksom ärningarna nu
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sänds med analog teknik, medan tillkommande TV-tjänster sändsut
fårUtredningen också beskrivasätt. andra tänkbara utveck-annat

lingsscenarier.
Utredningen skall tekniska och frekvensmässiga förutsätt-ange

ningar, kostnader kan uppkomma för TV-företag, allmänhetensom
och övriga berörda, tidsperspektivet beslut behöver fattassamt som

statsmakterna. Möjligheten bedriva lokal eller regional TV-attav
Ävenverksamhet skall belysas. industripolitiska konsekvenser samt

beredskapsfrågor skall behandlas. Graden osäkerhet i bedöm-av
ningarna skall redovisas.

samrådaUtredningen skall med ochPost- telestyrelsen, Radio- och
TV-verket, Utredningen radion och televisionen vid krig ochom
krigsfara Ku 1994:8, SvenskTeracom Rundradio AB medsamt
programföretag och andra berörda företag.

Redovisning uppdragetav

utredningsarbetet gäller regeringens direktiv tillFör samtliga kom-

mittéer och särskilda utredare redovisa regionalpolitiska kon-attom
dir. åtagandensekvenser 1992:50, offentliga dir.prövaattom

1994:23 och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserattom
dir. 1994:124.

Utredningen skall lägga fram preliminär den lrapport senasten
1995. utgångennovember Uppdraget skall redovisas slutligt före av

år 1995.

Kulturdepartementet
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Beredskapsfrågor

krig ochTV-verksamheten underochRadio-1

fredstidstörningar iallvarligavid

krigsfara kommerföri krig ellerskulle kommaSverige utsättasOm

kraftigt. gällerallmänheten öka Dettillinformationbehovet attav
händelseutvecklingen och det allmännanyhetsförmedlingbl.a. om

frånövergången freds- tillsamband medharmeddelandenläget, som
befolkningentill de delarvarningarkrigsförhållanden och somav

massmediernaangelägetkrigshandlingar. Detdirekta ärhotas attav
informationsbehovpå sådant allmänhetensdå fungera sättkan att

desinformation motverkas.ochtillgodoses
krisområden radion ochvisarfrån krigs- ochErfarenheter att

krissituationer. Eni krigs- ochbetydelsemyckethartelevisionen stor
i sändnings-når omedelbart,TV-sändningellerradio- mottagaren

uthålligheten egenskaper hosocksåSnabbheten ärögonblicket. men
informations-värdefullasärskiltdemetermedierna gör somsom

inslag i detviktigadärförtelevisionenRadion och utgörbärare.
i totalförsvaret.vårt och därmedlandförsvaretpsykologiska av

sig deavtal försäkratsärskildaharsvenskaDen staten omgenom
totalförsvarsarbetetmedverkan iservice-företagenspublicsvenskatre

råderdetkrig, elleriframgår Sverige kommeravtalenAv att omom
Radio ochSverigesskallförordnar det,regeringenkrigsfara och

total-organisationer inomsjälvständigabildaTelevisionSveriges
Utbildnings-Sverigesregeringen.underdirektlydaochförsvaret

bedrivaskallBolagentvå andra bolagen.detillförsradios resurser
föreskrifterdeföljadärvid delsochi fredberedskapsplanering

berördasamråda med Teracommeddelar, dels stat-regeringen resp
myndigheter.liga

i för-medverkasigförbunditkoncessionsavtalhar iTV4 attAB
krigsfara.vidkrig ochunderförpliktelserföretagetshandlingar om

från sida.påkallatsinteförhandlingar harsådana statensNågra ännu
meddelandensändanödsituationeråtagit sig iTV4harDäremot att
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vikt för allmänheten. Detta har Sveriges Radio ochärsom av
Sveriges ocksåTelevision gjort. En motsvarande skyldighet har
tillståndshavare för lokalradio.

Även det gäller harTeracom avtalsvägen försäkrat signär staten
medverkan i totalförsvaret. Bl.a. skall bolaget krig ellerom om

råderkrigsfara följa de anvisningar regeringen meddelarsom om
totalförsvar och beredskapsplanering. Vidare skall bolaget utarbeta

Ocksåerforderliga beredskapsplaner. i Teracoms avtal inskrivenär

samrådsskyldighet med vederbörande statliga myndigheter samten
med public service-företagen. Public service-företagen ersätter

förTeracom beredskapsplaneringskostnader inom för deramen
offentliga medel TV-avgiftsmedel programföretagen tilldelassom
för sin verksamhet.

detta sammanhangI kan skälen till det helstatligtnämnas att ett av
från dåvarandeägda tillkomst ochTeracoms särskiljning Televerket

ansågs,just beredskapsargumentet. Det bakgrund verketsmotvar av
planerade bolagisering och eventuella privatisering, angeläget attsom
rundradionätet del samhällets grundläggande infrastruktursom en av

behållasberedskapsskäl och andra skäl skulle i statlig ägosamt av
under särskild huvudman vid sidan Televerket jfren av prop
1991/922140 82.s

tillkomsten funktionssystemetAlltsedan inom totalförsvaret harav
public service-företagen varit knutna till funktionen Psykologiskt
försvar. och helt nödvändigaTeracoms samverkan med dessanära

sågsföretag har gjort anknytningen till funktiondennaatt som
självklar för del vid företagets bildande. SärskildaTeracomsäven
överenskommelser samarbete har träffats mellan förStyrelsenom
psykologiskt försvar och public service-företagen Teracom.resp

dettaI sammanhang kan kommittén för utredningnämnas att om
radion och televisionen vid krig och krigsfara jfr avsnitt 0.3 nedan

frågorbl.a. funktionsansvar och funktions-att taavser upp om
på TV-området.tillhörighet radio- och
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upprätthållasVilka verksamheter skall i2

ofredstider

såväli freds- ofredstider programinforma-viktigtDet är attsom
når fram. Tillgodoseendet detta krav säkerställstionen ettav genom

mellan public service-företagen ochverksamhetssamarbete Tera-nära

försvarsberedskapsplaneringen bedrivs villkor.och att sammacom
totalförsvarsprincipen krigsorganisationgrundläggande ochDen att

förhållandena sålikna de fredstidasamverkanskanaler i krig skall

därvid tillämpats. Vid omställning tillmöjligt harmycket som
således förändringarinte behöva flerkrigsdrift skall göra änman

nödvändiga.absolutdem ärsom
utgår från följandeberedskapsplaneringennuvarandeDen att

upprätthållas krigsfara i krig.vid och Förprogramtjänster skall

radiosidan.redovisas planeringenskull härtotalbildens även

Åt RadioSveriges

så omständigheternaSänds längeP1-
medger det.

P3-
P4—

så medger detlängeSändsRDS resurserna—
Utlandsprogram
Överföringstjänster

Åt TelevisionSveriges

så länge omständigheternaSändsSVT1-
medger det.

så längeRegionala inslag sändsSVT2-
det.medgerresurserna

så medger det.längeSändsText-TV resurserna——
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3 Kommittén för utredning radions ochom
televisionen vid krig och krigsfara

3. l Direktiven

I direktiven Dir 1994:55 till kommittén Ku 1994:8 för utredning
radion och televisionen vid krig och krigsfara, i det följandeom be-

nämnd Kommittén, bl.a. följande.sägs
Tillkomsten former radio- och TV-sändningar ochav nya av ett

antal självständiga programföretag påverkarstort förutsättningarna
för vad skall gälla för radion och televisionen i krig och krigs-som
fara. De allra flesta radiolyssnare och TV-tittare har eller kommer att
ha tillgång till antal programkanaler. Begreppenett stort radio och
TV inte längre självklartär med de tidigare Sverigessynonyma
Radio-företagens sändningar.

De tekniska förändringarna bådekan öka och minska sårbarheten i
krigssituation. För kabelanslutna hushåll skall kunnaatten deta emot

svenska TV-sändningarna krävs trådnäten fungerar eller detatt att
finns reservmöjligheter. Satellitsändningarna kan motståndarege en
möjlighet i krissituation sprida propagandasändningaratt till denen
svenska befolkningen. Samtidigt möjliggör satellittekniken svenskaatt
sändningar kan spridas även marksändarenätet skulle bliom av
skadat krigshandlingar. Förekomsten antal självständigaettav stortav
programföretag svårt bådedet förgör svenska myndigheter och för

motståndare kontrollera vad sänds.atten som
Förändringarna inom radio- och TV-området anledning attger se

vadöver skall gälla för radion och televisionen vid krig ochsom
krigsfara.

direktivenI följande frågor skall belysas.attanges

vilkenI utsträckning kan och bör den fredstida strukturen inom
radion och televisionen behållas vid krig och krigsfaraäven

Bör andra radio- ochäven TV-företag Sveriges Radio, Sverigesän
Television och Teracom ha särskilda uppgifter vid krig och krigs-
fara Vad bör gälla för de befintliga och tillkommande radio-- -
och TV-företag inte någrahar sådana uppgifter Hur kansom
statsmaktens nåbehov med information till allmänhetenatt utav
tillgodoses

Har sändnings- och distributionstekniken tillfredsställande säkerhet
uthållighetoch vid krig och krigsfara

-
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myndigheteransvarsförhållanden samband mellan ochochbör4. Hur
krissituationer utformasiTV-företagochradio-

Vidare sägs:
innefattarfrågorna under l och 2särskilttillMed hänsyn att

yttrandefrihet ochbetydelse förprincipfrågor grundläggandeav
betydandehandlarfrågorna under 3ochinformationsfrihet om

kommitté medutförasskallekonomiska värden översynen av en
sammansättning.parlamentarisk

månadsskiftetavslutat iberäknasarbeteKommitténs mars-vara
1996.april

beredskapsfrågorutredning äventill denna sägsdirektivenI att
Kommittén.samråd skall ske medbehandlas ochskall att

studieFOA:s3 2
.

uppdragits FörsvaretshararbeteKommitténsmedsambandI
beredskapsåtgärderstudieFOAforskningsanstalt göraatt omen
få villkorenbelystavaritSyftet harrundradiodistributionen. attinom

bådemedrundradiodistributionenhossäkerhetenökaför nu-att
teknisklösningardigitalakommandeteknik och samtvarande ur

uppskattningarberedskapsåtgärder göraföreslåsynvinkel samt av
för dessa.kostnaderna

arbets-sinKommitténharstudienförunderlag angettSom som
länstäckandeochrikstäckandebådefinnasskalldethypotes enatt en

kommunalt avgrän-utsträckningviss äveniradioprogramtjänst samt
eftersträvassäkerhetrimligbörTVgällerdetsändningar. Närsade

TV-programtjänst.rikstäckandeför en
istudier ochdessaanledningmedFOASammanfattningsvis gör av

gällervadbedömningarföljandeutredningdennatillkommentarer

televisionen.

Beredskapsåtgärder

be-markdistributionssystemnuvarandeinom TeracomsSäkerheten
visserligenobjektenenskilda ärgod. DerelativtFOAdöms somav

godfinnsslå detangripareför ut,förhållandevis lätta att menen
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tillgång till reservmöjligheter flexibilitet.och Det allvarligaste hotet

utslagning antal FM/TV-stationer gång.är störreettav en
någotReservmöjligheterna för TV-distribution förär sämre än

påradio, främst beroende det förenat svårighetermedär störreatt
för rikta inTV-tittaren TV-mottagaren sändare änatt mot en annan
vad motsvarande för radiolyssnaren. För TV-sändarna finns inteär
heller möjligheten till programmatning via uppringd förbindelse i det

svårighetenallmänna telenätet. Den vad gäller TV elberoen-ärstora
hushållsmottagning.fördet

åtgärden frånangelägna beredskapsynpunktDen FOAmest anser
säkerställandet alternativa distributionsvägar för radio ochvara av

fråganväcks utnyttjandet TV4-utrustningenTV. Bl.a. förom av
distribution radio- och TV-program till FM/TV-stationerna. Vadav

på beredskapsåtgärderFOA behovet förgäller satellit-TV pekar av
satellitdistribution felaktigaskydda störningar ochmotatt styr-

signaler.
någonfinnsEftersom det i dag inte samlad bild hur kabelnätenav

många hushållinkl. det finns s.k. huvudcentraler eller hurutser var
beredskapsåtgärdlämpliganslutna till dem, ärär att genom-som en

sådan åstadkommakartläggning för underlag förföra att etten
kris- eller krigssituation.prioritering reparationer underm m enav

också dåligtSårbarheten kabelnäten kartlagd. finnsi de olika Detär

många hushåll drabbasexempelvis ingen samlad kunskap hurom som
vid olika skador.typer av

distributionsalternativAllmän bedömning av

från bättre fler möjlig-det beredskapssynpunktFOA ärattmenar
inteoch sända harheter det finns distribuera TV-program. Dettaatt

nå information.allmänheten medfördelar det gällerbara när att
bekämpnings-distributionsalternativ kräver olikaolikaGenom att

slåsvårareockså för angriparebetydligtmetoder blir det att uten
informationen.

någon enskilda distribu-inte deberedskapsskäl kanEnbart avav
de icentralaexistens motiveras. Dettionsformernas är att samman-

distribu-når hur deallmänhetenviktigahanget oavsettprogrammen
sker detberedskapsplaneringenbakgrund hur ärMot nuaveras.
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marksändningarna fortsätter.därför bra Om de svenskaom program-
med vilka harföretag avtal verksamheten vid krig ochstaten om

krigsfara skulle börja sända dessa satellit, det givet-över ärprogram
sådana så långtvärdefullt sändningar kan fortsättavis ävenom

möjligt.
sådanaBåda distribution förutsätter i dag kabelnät,slagen därattav

hushållen.tillförmedla Vad beträffarfinns, kan TV-programmen
Telenätet eller kommer dessa inomTV-tjänster Internetöver över-

skådligt kunna möjliga del för delartid bara att taatt avvara av
befolkningen.

digitala TV-teknikenDen

rörande digital ljudradio. det gällerför vissa NärFOA resonemang
sig FOA dock till tekniskdigital television begränsar att ge en

marksändningsalternativetbl.a. harbeskrivning och konstaterar att
mottagningsantennerframför satellit existerandefördelar attgenom

portabel mottagning medmöjligheterna tillanvändas,kan genom
och regionalamöjligheterna till lokalaenkel sprötantenn samt genom

sändningar.
från sårbar-teknik föredraeller digitalHuruvida analog är att

svårt digitalAllmänt kanhetssynpunkt bedöma. sägasär att utrust-att
utrustning,utrymmeskrävande analogenergi- ochning mindre änär

uthållighet och behovetbetydelse vad gällervilket har av reserv-
digitala blirtendensfinnslösningar. Däremot systematt meren

elektronik, vilket kanintelligens ochcentralt placeradberoende av
digitala detsårbarheten. Vid uppbyggnadöka ärsägas system avav

säkerhets-/sårbarhetsproblem idenviktstörsta tasatt typen av
FOA.beaktande, anser

Kommitténs arbete3 3
.

framkommitharsekretariatmed kommitténskontakterVid att
frågor ipå olikabedömahar inriktat sigi sitt arbeteKommittén att

tioårsperspektiv.ett
frågor med ljudradionharprioriterathittillsKommittén har som

arbetsorganisatoriskinte enbarttill detBakgrunden är utangöra.att
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framför allt ljudradiosändningarna måste bedömasatt mindresom
sårbara i kris- eller krigssituation televisionssändningar.änen

Kommittén har därför inte tagitännu ställning till vilka krav
beredskapsplaneringen rikstäckande TV-nät skallett uppfylla,av

fråganexempelvis möjligheterna till regional nedbrytningom av
nätet.

Allmänt Kommittén dela FOA:s uppfattningsett fråndetsynes att
beredskapssynpunkt bättre fler möjligheterär det finns distribu-att

TV-program och det finns goda och flexiblaatt reservsändnings-era
möjligheter. Vidare det fördelär det finns alternativaen om mat-
ningsvägar till stationerna i marknät.ett

Kommittén vidare det väsentligtär samtliga deatt attanser
distributionsmöjligheter finns beredskapsanpassade såär långtsom
möjligt.

4 Beredskapskonsekvenser övergångvid till
digitala TV-sändningar

det följandel redovisas i vilka avseenden digitala sändningar via
marknät, satellit kabel i beredskapshänseende skulle kunna skiljaresp

frånsig motsvarande analoga sändningar.

Marknät

Det torde inte allmänt innebära några skillnader utnyttjasett stora att
digitala mark-TV-nät jämfört med nuvarande analoga Pånät. ett par
punkter kan dock skillnaderna bli märkbara, nämligen frågai om
relämottagning, möjligheterna till obehörig programinmatning samt
beroendet energikällor:av

Vanligtvis överförs TV-programmen till de sändarstationernastora
via radiolänk. Som för programmatning kan relämottagningreserv
användas. betyderDet med särskildatt tar emot programmetman en

från sändare tidigare i matningskedjan och in detmottagare mataren
återutsändningför i den stationens sändare. deI nuvarandeegna

analoga sändarnäten använder närliggande sändare olika frekvenser. I
digitala kan komma använda singelfrekvensnät,nät dvs. vissaattman
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påsändare i sänder frekvens.nätet I delar singel-ettsamma av
frekvensnät kan relämottagning inte användas reservmatningsvägsom

svårigheterberoende dels isolera relämottagningsantennen frånatt
påden utsändningen, dels singelfrekvensnät kräver synkronattegna

utsändning och inte kan den fördröjning uppstår vidacceptera som
âterutsändningmottagning och sändare i Reservmat-nätet.av annan

måsteningen till stationer i singelfrekvensnät därför lösasett annat
sker enklastDetta programöverföringen tillsätt. att sta-genom

från två håll,tionerna anordnas via radiolänkförbindelse s.k. sling-
matning.

analog TV-sändare med videosignal och ljudsignal.En matas en en
måstemed flera digitala sändare bild-I och ljudsignalen kodasnätett

ofta multiplexeras med flera Signalenoch in imatasprogram. som en
därför betydligtsändare komplex i det analoga fallet.är änmera

svåraredet blir betydligt inDetta obehörig, falskgör att att mata en
signal i digitalt i analogtnät än nät.ett ett

digitala sändarnas effektförbrukning beräknas bli endast cirkaDe

förbrukningen för sändaresjättedel analoga med motsvarandeen av
Överförd programtjänst blir förbrukningentäckning. Räknat per

givetvis mindre eftersom digital kanal kan fleraännu en rymma
energiåtgångensådana blir mindre blirtjänster. Förutom behovetatt

sådanmindre förutom lättare kan ordnas.reservkraft attav

Satellit

Från störningssynpunkt har det ingen egentlig betydelse nytto-om
digitala eller analoga.signalerna är

blir i densamma detEffektförbrukningen ärstort sett oavsett om
fråga digitala sändningar. bör dock häranaloga eller Det ävenom

fler programtjänsterdigitala signalenobserveras den änatt rymmer
den analoga.

medsända fler programtjänsterdet möjligtAllmänt är attsett
från marksänd kanal. Antaletfrånteknik satellitkanaldigital än etten

frånfrån ointressantpunkt docksändsprogramtjänster ärut ensom
slåssamtligasannolikaeftersom detberedskapssynpunkt, är attmest

satellittillDistributionensamtidigt. äreller störsut av program en
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också sårbarmycket eftersom den beroendeär ochav en samma
upplänk.

Kabel

Kabelnäten till allra bådadelen beroende de andraär största distri-av
butionsformerna, marknät Uthållighetenoch satellit. i kabelnätett

sådant bedöms densamma i digitalt i analogtnätett ettsom vara som
nät.

Även falli detta blir effektförbrukningen i densammastor sett
samtidigt den digitala signalen dock flersom rymmer program-
tjänster den analoga.än

Om kabel-TV-operatör väljer vidaresända inkommande digi-atten
tala signaler i sina blir det skäl vid mark-nät, av samma som

svåraredistribution, betydligt lägga in enskilda obehöriga, falskaatt
erhållssignaler. fördel inteDenna väljer i inmat-operatören attom

ningspunktema omvandla de digitala signalerna till analoga.
Mottagning digitala marksändningar kan lokaloberoende igörasav

utsträckning, dvs sändningarna kan enkelmed spröt-stor tas emot en
då inte förmedlas viaoch behöver kabelnät.antenn
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