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StatsrådetTill och chefen
för Kulturdepartementet

I enlighet med direktiven för mitt uppdrag särskild utredare isom
utredningen digital-TV KU 1997:01 överlämnar jag härmedom

förslag vilka verksamhetenett med digital marksändorterom
TV skall starta.

I utredningens arbete har deltagit överdirektörenexpertersom
Louise Roos, Radio- och TV-verket och direktören Curt Anders-

Post- och telestyrelsen kanslirådet Lars Marén och hov-son, samt
rättsassessorn Monica Bengtsson, Kulturdepartementet. I arbetet
har konsulten Ulf Wennerbergäven deltagit.

Hovrättsassessorn Ulf Törnblom har varit sekreterare.

Stockholm i juni 1997

Gunnel Färm
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Sammanfattning

Förslag

Efter min undersökning möjligheterna för digitala TV-sänd-av
ningar i marknät föreslår jag följande sändningsorter:

Stockholm med Mälardalen. Området innefattar Uppsala.även

Göteborg

Linköping/Norrköping
.

Kiruna. områdetI ingår Kiruna, Jokkmokk, Pajala och Gälli-
vare

Skåne
.

Vidare föreslårjag frågorvissa redovisas i avsnitt 6 be-att som
aktas i samband tillståndsgivningen.med

Bakgrund

Såväl nationella lokala programföretag har visat intresse försom
sändningar i digitala marknät. Intressentema kan indelas igrovt
några huvudtyper. På det nationella planet det sig främströr om

programföretagstörre redan i dag verksamma medär sänd-som
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På lokalautbildning. detvillningar och intressenter satsasom
lokalTV-företag.dag verksammadels redan iplanet förekommer

vill verkaintressentermed lokalatillsammansdels kommuner som
marksändningardigitalaför etablering orten.av

på användningenspännvidd ifinnsDet stor avsynenen
programföretagennationellaför TV. Dedigitala marknät stora

traditionella sändningarförsändningsutrymmetanvändaönskar av
mindre lokaladelEnantaltelevision till mottagare.stortett

i lokala IT-sändningsutrymmetanvändaföretag vill däremot
interaktivaindividuellatillmöjligheterprojekt med stora

användningar.
nationelltdefinns hosönskemål sändningsorterVad gäller om
från bör-redanönskemål sändningarnainriktade företagen attom

områdeni medmänniskor ochnå mångaskall kunnajan starta
förespråkat sändningarnaharbefolkningsunderlag. Ingen attstort
fåtal lokala intres-Debegränsad skalaiskall orter.ettstarta

sändningsområ-önskemål regionalaoftahar närmastsenterna om
den.

kontakterefter utredningensiakttagelser ärNågra allmänna att
bärkraften i lokalTVekonomiskadenråder tveksamhetdet omen

detta skälbl.a.intressenterflera lokalaochtjänst att avsom ensam
fleralokalTV-verksamheten baradärhar koncept utgör aven

sändningsut-tilldeladevia detförmedlastjänster attavsessom
natio-från delokala intressenternasig deskiljerI dettarymmet.

knutnaprogramföretagennationellahos deSidotjänsternanella. är
framgåttVidare har detprogramverksamheten.till själva att

utbildningsändamål.fördigitala marknätmånga användavill
samordnade.närvarande inteförintressenDessa är

SvenskTERACOMsändarnät planerasutbyggnadEn avav
i dagdetanvändaplanerarBolaget mastnätRundradio AB. att som

enligtutbyggnadTV. Ensändningar analoganvänds för bl.a. av
befolkningencirka 50innebäraplanerna skulle procentatt re-av

isändningar di-vårvintern skulle kunna1998dan under mottaga
förmedla tillmöjlighettvå medfrekvenser,gital teknik att upp

skulle vid slutetEnligt planernaåtta programtjänster. av mars
digitaladekunnaår befolkningen75 mottagaprocent avsamma
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sändningarna, varefter utbyggnaden skulle kunna fortsätta så att
sändningarna dessa första två frekvenser skulle kunna nå i prin-
cip hela befolkningen ijuni 1999.

Investeringsbehovet för den första fasen till 50 miljoneruppges
kronor och för uppnå i princip full befolkningstäckningatt krävs

investeringar 300 miljoner kronor.sammantaget Förverkligan-om
det utbyggnadsplanerna beroendeär rad olika faktorer.av av en

En väsentlig förutsättning för sändningar i digitalaannan
marknät frekvenser kan frigörasär för detta ändamål.att I denna
fråga har samråd ägt med Post- och telestyrelsenrum som ansvarar
för frekvensplanering och tillståndsgivning för sändaranvändning.
Slutsatsen det finns möjlighetär sändningaratt bl.a.att starta
de föreslagna någraI återstårfall för myndighetenorterna. att
överlägga med grannländerna användningen och iutrymme,om av
Skåne kan rad begränsningar behöva iakttas. Dessa bedömsen
emellertid inte sådan de utesluter sändningar.art attvara av

Valet sändningsorter har skett utifrån de kriterier angi-av som
vits i propositionen digitala TV-sändningar prop.om
1996/97267, nämligen det skall flera belägnaatt ortervara

hållolika i landet, såväl storstads- glesbygdsområden skallatt som
representerade och det skall möjligt två frekvenservara att tavara

anspråki för sändningarna. Ytterligare några kriterier har
formulerats under arbetets gång. Det sig bl.a. faktorerrör om som

påverkakan intresset för sändningarna hos publik och
programföretag.

frågorSärskilda

del frågorEn tagits intressenter eller synliggjorts isom ut-upp av
redningsarbetet har särskild kommentar.ägnats Syftet har inteen
varit lämna direkta förslagatt uppmärksamma problemutan att
och underlag för vidare diskussion. Det sig bl.a. kriterierrörge om
och modeller för tillståndsgivning särskilda frågorsamt om som

användande sändningsutrymmemust för sidotjänster ochcarry, av
tillståndsvillkor.
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1 Utredningens arbete

Utredningens uppdrag tredelat.är Den första delen bedömaatt-
SVT bör få möjlighet bedriva betal-TV-verksamhetom att och i så

fall under vilka villkor avklaradär och har i betän-utmynnat ett-
kande i april månad 1997som underavgavs Betal-TVnamnet
inom Sveriges Television".

Efter lämnandet detta betänkande har arbetet fokuseratsav
uppgiften föreslå sändningsorteratt för de inledande sändningarna

markbunden digital TV. Dettaav arbete har lett fram till det nu
aktuella förslaget.

Härefter återstår den tredje delen utredningsuppdraget iav att -samråd med de programföretag kan komma meddelas till-som att
stånd och den eller de intressenter kommer föratt sän-som svara
darnät och teknik kring sändningarna utarbetaannan samarbets--
former för det tekniska förverkligandet sändningarna. Det rörav
sig bl.a. samarbete kring sändare, multiplexering,om åtkomstkon-
troll och elektroniska programguider.

I denna behandlas i första handrapport de faktorer utgörsom
grund för ställningstagandet rörande sändningsorter. såI måtto
följer den skriftliga framställningen direktivens uppdrag. Därut-

haröver jag funnit anledning diskussionsunderlagatt ettsom
lämna vissa kommentarer kring kriterier och modeller för till-
ståndsgivning och lyfta fram några särskilda frågor. Jag har under
arbetets gång, bl.a. utifrån kontakter med intressenterna, bedömt

det föreliggeratt behov sådantett underlag, såvälett för utred-av
ningen för de har handläggasom sändningstillstånd.attorgan som

Utredningsarbetet i aktuell del har innefattat rad ellernu en mer
mindre formella kontakter. Utredningen har mottagit skriftliga in-
tresseanmälningar från programföretag och kommuner långt-men
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kon-Endettasitt intresse sätt.manifesteraifrån har valtalla att
digitalmarksändförsitt intressevisatdehållits förferens har som

sammanträffatjagharförekommit. bLa.harantalEttTV. möten
Kiruna.tillharResorprogramföretagen. ägtmed de större rum

ochmed bLa. Post-haft kontakterharMotala. JagLinköping och
Nokia.ochTeracomtelestyrelsen,
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2 Intresset för sändnings-
verksamhet

Beskrivningen i detta avsnitt generell karaktärär innefattarochav
ingen redovisning enskilda intressenters planer eller önskemål.av
Ett skälen till detta det varit frivilligtär för intressentemaattav att
lämna uppgifter sin planerade verksamhet och meddelsam-om att
heten har varierat, från omfattande skriftliga projektbeskrivningar
till muntliga synpunkter i särskilda frågor. Det naturligtär att
många intressenterna inte någraharännu definitiva planer.av
Först den formella tillståndsgivningennär vid kan det krävastar

sökanden lämnar samtliga relevantaatt uppgifter. Sammantaget
har dock den information erhållits varit tillräcklig för attsom ge
grund för förslag sändningsorter.ett om

listaEn de intressenteröver utredningen haft kontakt med samt
noteringar vilka sändningsorter de önskat finns bilaga tillom som
denna rapport.

Intressenter huvudtyper-

Under arbetet någrahar huvudgrupper intressenter blivit tyd-av
liga. På det nationella planet det sig delsrör störreom program-
företag i dag verksamma medär sändningar eller produktion,som
dels intressenter utbildning i olika for-om att satsasom avser

På det lokala planet förekommer dels lokalTV-företagmer. som
redan i dag verksamma, delsär antal kommuner tillsam-ett som

med lokala intressenter, ofta knutna till utbildning, ivrar förmans
lokalisering digitalTV-satsningar till Mellan olikaen av orten.

verksamma lokalTV-företag finns skillnader i den fram-synen



1997:103SOU.rändnirzkgsverksanzher14 Intresset för

mark-lokalTV-företag det digitalaVissatida verksamheten. ser
hushållstäckning andratill medanfrämst bättrenätet vägsom en

lokalTV-verksamhetenbeskriva ytterligheternaför att somser-
IT-projekt.i lokaltdel etten

bådeåterfinnsutbildning via digitalt marknätTanken ett
intressenternivå antal deoch hosnationell och lokal stortett av

till utredningen.sitt intresseanmältsom
kan förväntasinriktade projektde lokaltKunskapen somom

tillstånd eftersom dessa intres-god,i ansökningarresultera ärom
påverka förslagetvisa sig föranledninghaft attattsenter omupp

intressenterdet inte uteslutaskansändningsorter. Däremot att nya
blir bekantaplanetdet nationellaintresseneller typernya av

haftinteeftersom dessaansökningsförfarandet,först sam-genom
sitt intresse.deklarerabehov i nulägetattma

på sändningarregionalalokala ellerinriktadeIntressenter

urbildzzingsintressenochKommun-

tillhänvisningundermed ellertillsammanskommuner harFlera
medieutbildningarhögskolor ellerutbildningsinstitutioner or-

kombinationOftasändningar.föranmält intresse ärten aven
eventuellutbildning, förmedinformation ochkommunal utrymme

bärande idé.lokalTV, en
också universitet och högskolorförekommerDet att ensamma

utbildning,sändningar inriktadebedrivaintresseradeär attav
sändnings-inommålgrupper alla boendemed antingen öppna som

mått interak-kommunikation. Ettområdet eller intern stort avsom
telefonnätanvändandeföreträdesvistivitet förutsätts, avgenom

Önskemål de dekodrarfinnskomplement. ut-att somomsom
interaktivitetavancerade för dentillräckligtvecklas blir som er-

nivå.distansutbildning högfordras för
hu-finansiering ochdennaGenerellt kan för sägas attgrupp

idelbidragsformerOlikaoklara. utgöroftavudmannaskap är
svårbedömd.bärkraftenekonomiskafinansieringen. Den är
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Lokal TV-företcz g

Ett antal lokalTV-företag i dag bedriver verksamhet i lokalasom
kabelnät har visat intresse för distribuera sinaatt i di-ettprogram

Ävengitalt marknät. intresset för bättre täckningsgradom att ge en
för lokalTV-verksamhet primärt,är finns också tankar att ut-
veckla informationstjänster m.m.

Till denna hör således verksamhetgrupp redan etable-ärsom
rad. De bedömningar görs projekten, bl.a. i ekonomisktsom av
hänseende. kan därför förväntas ha god underbyggnad ävenen om
kostnader och faktisk täckningsgrad för digitala marksändningar
generellt svåra förutse.är att

Lokal TV-företczg med l Tgnrojekt

Några lokalTV-företagen har redovisatav planer för verksamhet
där lokalTV-sâindningarna integreradutgör del i lokaltstörreen ett
IT-projekt, och där den täckningsgrad och det sändningsutrymme

tillstånd för digitalaett lokalasom marksändningar kan användsge
plattform försom koncept.störreen ett TV-skärmen och dess

fjärrkontroll därvid kunna enkel förbindelselänkanses tillge en
alla medborgare i samhället. inte bara de bekantaär med desom
moderna informationsvägarna via dator och telefonnät. Genom
användande dekodrar föröppna anslutningarav till samtliga eller
de flesta förekommande distributionsformerna för information
inklusive telenät kan mängd användningar knytas till denen lo-
kala TV:n/det lokala IT-projektet. Förhoppningen tillgäng-är att
ligheten via TV-apparaten skall underlätta nyttjandet. Vid sidan av
traditionell lokalTV-verksamhet tänkbara funktioneranges som
allehanda information kommun och samhälle, utvecklandeom av
interaktiv användning sådan information, interaktiva hushålls-av
tjänster och utbildning.

Generellt kan för denna sägas det finns seriösatt ochgrupp en
idéerik inställning till verksamheten och finansieringen. Emellertid

det svårtär bedöma det framtidaatt utfallet åsyftadeden verk-av
samheten eftersom den vilar användningar inte praktisktsom
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bliförväntaskankonkurrensutsatthetenoch där stor.har testats,
komplicerademängdaktualiserarprojektensärdragEtt är att en

traditionell TV-blandningfrågor utgöralegala att avengenom
användningar kommen-informationsteknologiskaochverksamhet

6.avsnittinedanteras

Orrema

Boll-uttryckts:harföljandesändningarlokalaför orterIntresse
Falun-Borlänge/Göteborg,Gävle,Gotland.näs/Hälsingland.

Lin-Kristinehamn,kommuner.omgivandemedKirunaDalarna,
Norr-Nacka/Värmdö,Malmö,Landskrona/Kristianstad,köping,

Sundsvall/Östersund, Torsby/Stockholm ochSandviken,köping,
lokalt.regionalt äntenderarVärmland. Intresset att vara mer

på sändningarnationellainriktadeIntressenter

programföreragenDe .större

medkontaktvarit iutredningenprogramföretagAlla de större som
harföretagenVissai marknät.sändningarförintressevisathar av

föravaltandra hardetaljerade planer,tämligen attredovisat en
frågor.väsentligaför demkring vissadiskussion

natio-inriktadeintressenterdessaGenomgående varasynes
allmänhe-tillprogramtjänsterbredatämligensändningarnella av

vadförfaller inomverksamhetdvs. som nor-ramensomten, en
DenTV-lagen.radio- ochitelevision,definierasmalt t.ex.som

finansie-föri formernafrämstavtryckteknikendigitala avsätter
tillmöjlighetökadiocholika former övervägsibetal-TVring

programverk-tillknutnafunktionerinteraktivaochinformation
samheten.

för di-kostnadernaviktigasärskilt ärFrågor betonas somsom
erforderligskaffadrivkraften för konsumenternagitaliseringen, att

täck-frågansammanhängandedärmeddenochutrustning om
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ningsgrzid åtkomstkontroll ochsamt regler. Vissamust carry- av
dessa frågor kommenteras särskilt i avsnitt

Det lvör UR, Utbildningsradion.noteras skiljeratt sig från öv-
riga programföretag med nationella ambitioner heltattgenom vara
inriktad utbildning.

Önskemål säinclrzingsorterom

Gemensamt deär större programföretagenatt det nödvändigtanser
sändningarna redan frånatt början når många människor och att

sändningarna i områden med befolkningsunderlag.startar Enstort
viss skillnad finns åmellan sidan public service-företagen ochena
å andra sidan de vinstberoende programföretagen. De ärsenare av
naturliga skäl mindre intresserade sändningaratt startaav orter
där kostnaden presumtiv tittare hög,är den typiskt iper ärsom
glest befolkade områden. Public service-företagen har möj-större
lighet fästa avseende vid andra faktorer.att även

Ingen har förespråkat sändningarna skall i begränsadatt starta
skala fåtal Det viktigtett sändningarnaorter. tämligenattanses
omedelbart kan nå del befolkningen för fåstor genomslagen attav
och skapa ekonomisk bärkraft.

Arzclra idéer nationell arzväindningom

Vid sidan UR finns även andra intressenter visatettav par som
intresse för utbildning nationell nivå.

Några företag producerar för andrasom nu program program-
företag har också anmält intresse för få del sändningsut-att av

i digitalt marknäl. Ett företag harett idéenrymme presenterat om
låta dela nationell kanalatt mellan olika föreningar och andraen

intressenter vill sända kortare tid.som
Ett företag med avsikt bedriva digitala Ijudradiosändningaratt

har anmält intresse för tillstånd. Bakgrunden till detta sänd-är att
ningarna bedrivas med digital TV-teknik.att Företagetavses är
redan verksamt i andra länder.
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Några slutsatser

råderdet dentveksamhet ekonomiska bärkraften i framförom-
allt lokalTV tjänst.som ensam

vissa företag inriktade lokala/regionalade sänd-ärav somm
ningsområden lokalTV-verksamheten del i helhetser som en en
innefattande tjänster inte radio- och TV-programäven ärsom
broadcasting,

de programföretagen med nationella ambitionerstörre ämnar-
bedriva traditionell TV-verksamhet. i former däränen mer om
den digitala tekniken utnyttjas. De inslag interaktivitetav som

tillplaneras vanligen knutna programverksamheten ochär är
frånfriståendesällan denna,mera

många vill använda det digitala i utbildningensmarknätet-
tjänst, någondet finns för närvarande inte samordning avmen
dessa intressen.
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Utbyggnad digitala marknätav

TERACOM Svensk Rundradio AB Teracom i landetär domine-
rande sändaroperatör radiokommunikationsområdet. Bolagets
radiosändare för distribution analoga TV-sändningar täcker iav
det närmaste 100 befolkningen. Bolagetprocent byggaämnarav
sändarnät för digitala sändningar med användande de fastaav an-
ordningar i form redan finnsmaster och används förav m.m. som
bl.a. de analoga TV-sändningarna. Det bör dock påpekas ävenatt

Teracom har stark ställningom finns inget for-en operatörsom
mellt monopol Ävenvad gäller aktuella tjänster. andranu operatö-

kan således komma anlitas.rer att

Planer

En utbyggnad digitala marknät enligt Teracoms planer skulleav
innebära cirka 50 befolkningenatt redanprocent vårvin-underav

1998 skulle kunnatern sändningar två frekvenser,mottaga med
andra ord kunna erhålla åtminstone åtta programtjänster i digital
sändningsteknik. Denna första utbyggnadsetapp skulle enligt pla-

omfatta Stockholm, Uppsala, Linköping,nerna Norrköping, Väs-
Östersund,terås, Sundsvall, Göteborg och Malmö. På dessa orter

kan sändarnät för den första frekvensen stå klart i december 1997
och för den andra frekvensen i 1998.mars

Teracoms planering innefattar även bedömning frekvens-en av
situationen och bolagetssåledesavspeglar uppfattning möjlig-om
heterna dessa använda frekvenseratt förorter ändamålet frågor
kring frekvensanvändning redovisas närmare under avsnitt 4.
Däremot har bolaget inte in de politiskavägt beslut sändnings-om

utbyggnaden.orter En allmän utgångspunktstyrsom rörande
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sändningsorter inte planerats i den första detäretappen attsom -
frekvenstillgångförutsatt finns cirkainga problem med tar ettatt -

halvår från innan sändningarna kanregeringens beslut starta en
sådan ort.

enligt planer vidta andraUnder 1998 skulle Teracoms etappen
åretsvid slut skulle kunna resultera i cirkautbyggnad attav som

nås digitala marksändningar75 befolkningen kanprocent avav
två ingårfrekvenser. i denna andra finnsBland etapporter som

Örebro, Umeå,Växjö, Jönköping, Gävle,bl.a. Skövde, Kalmar,
Luleå och Boden.

två tillIjuni de sändarnäten kunna utbyggda1999 skulle vara
i princip full befolkningstäckning.att ge

tredje och fjärdeOm behov finns skulle byggandet sän-ettav
darnät kunna under 1999.starta

Investeringsbehov

nå i1999investeringsbehovet förTeracom beräknar det totala att
åt-två medsändarnät, dvs.det hela befolkningen mednärmaste

investe-minstone till sammanlagt 300 miljoner kr. För8 kanaler,
två 50-ringar syftar till sändarnät medi den inledande fasen som
miljoner kr, den andraprocentig befolkningstäckning beräknas 80

befolkningstäckninguppgradering till 75-procentigmedetappen
naturligaKostnaderna stigerberäknas kosta 120 miljoner kr. av

investe-i det krävs alltskäl de eftersomsenare störreetapperna
innevånare delarnaringar de glest befolkadevid täckningper av

landet.av

påverkaFaktorer kan utbyggnadensom

redovisat möjligautbyggnadsplanerDe Teracom att ge-somsom
utredningens förslag ochnomföra grunderna för över-utgör en av

rad faktorer kanväganden. Samtidigt det uppenbartär att en
påverka sådan faktor beslutetoch ändra utbyggnaden. En är om

Även ställningstaganden rörandesändningsorter. andra politiska
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mediepolitik och tele- och radiokommunikationer kan vikt.vara av
betydelseAv vidare möjligheten frekvenser förär avsättaatt

ändamålet, vilket visserligen sker tillståndsgiv-nationellgenom
ning bygger internationella överenskommelser.ytterstmen
Naturligtvis också efterfrågan distribution TV-sändningaråir av

digitala marknätssändningar avgörande för Teracoms ut-genom
byggnad. efterfråganRörande framträder rad delfaktoreren av
betydelse t.ex.:som

den faktiska kostnaden i konkurrens med andra distributions-
former

konsumenternas vilja till teknikskifte-

utformningen åtkomstkontrollsystemmottagarutrustning ochav-

tillståndsvillkorens utformning vad gäller exempelvis till--
ståndstid. eventuella avgifter och optioner

principer för hur det tilldelade fårsandningsutrymmet användas-
användning förbehållen traditionellen enkelriktad TV-verk-

samhet och med liten möjlighet råda sändningsutrym-överatt
sannolikt mindre attraktiv frihet i använd-är äninet störreen

ning och disposition sändningsutrymmetöverav

regleringen vissa viktiga frågor reklamregler, mustav carry-
nLm.

Kostnaden för sändaatt m.m.

Kostnaderna för sända och eventuella statliga subventioner äratt
två frågor ofta intressenterna. ingårDet inte itas ut-som upp av
redningens uppdrag behandla frågorde olika förbundnaäratt som
med hur kostnaden för använda sändarnäten fastställs. Ut-att
gångspunkten vad gäller den fråganandra inga särskildaär att
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medel anvisas statsbudgeten för subventioner, sig föröver attvare
bekosta distribution eller konsumentens mottagarutmstning.
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4 Frekvensanvändning

Post- och telestyrelsen PTS, har haft regeringens uppdrag ko-att
ordinera frekvenser för digital marksänd TV. I första harett steg
myndighetens arbete inriktats koordinera frekvenser för tvåatt
digitala sändarnät.

Enligt propositionen digital marksänd TV utgångs-ärom en
punkt sändningarna skall kunna två frekvenseratt samti-starta
digt. En frågacentral har därför varit huruvida två frekvenser är
tillgängliga områdeni de där intresse för sändningar deklarerats.

PTS har lämnat upplysningar hur arbetet med koordine-om
ringar framskridit och vilka möjligheter enligt deras bedöm-som
ning finns i områdenolika i landet använda frekvenser föratt
digital marksänd TV. Generellt kan möjligheten för närva-attom
rande i anspråk två frekvenser dettata troligtvissägas inte äratt
något problem i Norrland, i och mellerstaöstra Svealand och
nordöstra Götaland.

För Svealand och övrigavästra Götaland läget kompli-är mer
Vad gäller Göteborg finns frekvens tillgänglig,cerat. och deen

förhandlingar föras med grannländerna kan resulteraattsom avses
i andra frekvens blir tillgängligäven i tidatt till den planeradeen
sändningsstarten, med krav vissa begränsningar.än såOmom
inte skulle bli fallet finns för Göteborg möjlighet sökaatt
lösningar med omdisponeringar frekvenser redan tidigareav som
koordinerats i Göteborgs närhet.

I Sydsverige det oftast inga problemär med tillhandahållaatt
första frekvens. Däremot det på många svårareär platser ien att

dag tillhandahålla andra frekvens, antingen på grund ko-en attav
ordineringen med grannländerna inte klar ellerär dessa för när-att
varande sådanaställer krav begränsningar förverkligandetatt av
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lösningar.kostsammaoch/ellerkompliceradesändningar kräver
härfrån finnsGöteborgSkåne. Till skillnadhelagäller bl.a.Detta

iomdisponeringarmedlaboreramöjligheterinte att avsamma
två frekvenserPTSfrekvenser.tillgängliganärområdet attmenar

krävdadebeaktandedå medanspråk,ikanvisserligen avtas men
ochmöjligtdettaförklarat ärhar attTeracombegränsningarna. att
befolk-förhållande till deniorimligahärför intekostnaderna är

uppnås.ningstäckning som
överenskom-internationellaförPTSreservation lämnarEn att

frekvensanvändning.förförutsättningarnaförändrakanmelser
fastställaförCEPT:s möteförhoppning attMyndighetens är att

julihållas iskalldigitalTV,koordineringförregler somavm.m.
fastställandeEttbedömningen.isäkerhet1997, kan avstörreenge

också tillledakoordinering kannivåer förkoordineringsregler och
digi-förplanerkonkretaharintei daggrannländerna.att som

attityd.positivintamöjligtdetfinnertalTV, att en mer
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5 Förslaget sändningsorterom

Förutsättningar finns för att digitalstarta marksänd TV

Programföretag har visat intresse för digitala marksändningar.
Sändarnåitet kan snabbt byggas Frekvenser finnsut. i till-stort sett
gängliga. Det finns således förutsättningar digitalatt mark-starta
sänd TV-verksamhet på antal orter Sverige.ett

Kriterier för ortsvalet

Valet sändningsorter är medel främjaav ett att utvecklingen av
marksänd digital TV. Orterna bör väljas så förutsättningarnaatt
för etablering detta distributionssätt blir goda.av

Vid urvalet har antal kriterierett uppställts, de först-trevarav
nämnda följer propositionen och de framav vik-tonatsenare som
tiga under arbetets gång:

såväl storstads- glesbygdsområden skall företräddasom vara
bland orterna

skall minstorterna helst flertre och belägnavara vara- -
olika håll i landet

det skall möjligt två frekvenser iatt anspråkta förvara sänd-
ningar orten
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de valdaverksammaär orternaprogramföretagde som-
styrka klaraorganisatoriskochekonomisk attmåste ha en

etableringsperiodlångvarig

måste finnastvå demåtminstonestorstadsregionerna av ---
sändningsorternabland

reklam-intressantbör utgörasändningsorternavaldade en-
till sigbenägenbefolkning ärha att tamarknad och nysomen

teknik

två frekven-såbörsända stort attortintresset att varaenav-
fyllaskanser

tillledainitiativ kanandraeller ettanvändningaridéer somom-
önskvärda.genomslag ärstort

områdenochsändningsorterValda

OmrådetUppsala.ochMälardalenmedStockholm avsessom
Enkö-med bl.a.Mälardalenlän,Stockholms orternainnefattar
delarKöpingochArbogaVästerås, Eskilstuna, samt storaping,

län.Uppsalaav

ochangränsande förorterGöteborgsområdet medGöteborg.
Kungsbacka.Alingsås ochKungälv,orterna

Även Nyköping.Katrineholm,Linköping/Norrköping. orterna
området.ingår iSöderköpingochOxelösund

Jokk-Pajala,Kiruna,innefattar bl.a.Området orterna4. Kiruna.
Gällivare.mokk och

medlandskapet,huvuddeleninnefattarOmrådetSkåne. av
storstadsområ-såvälsåledesdelen,nordvästradenundantag av
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det Malmö exempelvis Kristianstad, Landskrona ochsom
Hässleholm med kringland.

Områdenas geografiska omfattning kan inte exakt i dettaanges
stadium. Det förslag lämnas utifrånrekommendationärsom en
visat intresse, utbyggnadsplaner frekvensbestämningar.och

Den slutliga omfattningen sändningsområdena och täck-av
ningsgraden i dessa med enkel inomhusantenn respektive utom-
husantenn bestäms växelspel mellan olika faktorer. detIettav av
regeringen tillståndetmeddelade för programverksamhet kan
sändningsområdet exakt komma definieras ochattmer genom
villkor tillståndeti kan ställas krav täckningsgraden. As-även
pekter rörande utbyggnaden såsomsändarnät kostnader, möj-av
liga niastplaceringar ocksåkan komma betydelse.attm.m. vara av
Post- och telestyrelsens tillståndsgivning reglerar sändar- ochsom
frekvensanvändning ytterligare betydelsefull faktor förär deten
slutliga Lltfallet.

Något förskälen förslagetom

naturliga orsaker kan inte någotAv de valda områdena uppfyllaav
alla de inledningsvis kriterierna.nämnda Att orterna ensamma
eller tillsammans skall uppfylla de förstnämnda kriterierna hartre
emellertid varit grundförutsättning.en

Vid sidan de nämnda kriterierna ocksåhar funnitsdetav en
sidoanvändningar i formsträvan utbildning och inter-att ge av

aktiva tjänster tydliga huvudorter. Detta torde bl.a. kunna under-
lätta utvärderingen verksamheten.av

Stockholmsområdet med Mälardalen och Uppsala har i första
hand valts för tillgodose önskemålet kunna rikta sänd-att attom
ningar till brett befolkningsunderlag. områdetAtt inne-ävenett
fattar skärgårdStockholms också viss glesbygdsprofil. Mä-ger en
lardalen innefattar därtill del landsbygd.storen

Valet Göteborg motiveras primärt de satsningarav av
utbildningssändningar föreslagits bl.a. Göteborgs univer-som av
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sitet och Chalmers Tekniska Högskola. ocksåGöteborg möj-ger
lighet till sändningar till befolkningsunderlag.ett stort

Linköping/NorrköpingI har arbetet med utveckling olikaav
sidotjänster interaktivaoch användningar kommit längst. Den
högteknologiska miljön, med närhet till bl.a. elektronik- och pro-
gramvaruföretag universitet, området,finns i ärsamt ettsom mer-
värde.

Önskemålen brett befolkningsunderlag och intressantettom en
reklammarknad har inskränkt för utpräglade glesbygds-utrymmet

i detta inledande skede. Kiruna har valts flera orsaker.orter av
Projektet innefattar fyra geografiskt vidsträckta kommunersom
har sociala och kulturella dimensioner, gles-rör avgränsatett
bygdsområde någotoch kan tjäna fullskaleexperiment,ettsom av
eftersom det presenterade projektet innefattar försesträvan atten
samtliga hushåll med nödvändig teknik.

Problemet med glesbygdsområde inte attraherar natio-att ett
nella på lågtsökande grund befolkningsunderlag kan vidlösasav
tillståndsgivningen, exempelvis tillståndnationelltatt ettgenom
förbinds med skyldighet sådant områdesända elleräven överatt

kostnadsbärande användning sändarnätetattgenom annan av
tillåts.

Valet Skåne vilar till del det projektstor presente-av en som
Landskrona och Kristianstads kommuner tillsammans medrats av

verksamt lokalTV-företag, innefattande såväl tekniska visionerett
önskan kulturellt och socialt skånskade bäggenärmaattsom en

ochkommunerna tidigare länen till Skånevarandra. Valet till-av
godoser därtill områdetäckning såvälinnefattarettav som
storstad väl befolkad landsbygd.som en

kvarstårOm intresset de inte finns med i detorter som nu
lämnade förslaget finns möjlighet tämligen snabbt fort-att genom

frekvenskoordinering, tillståndsgivningutbyggnad och reali-satt
sändningar. Detta förutsätter självfallet statsmakterna fin-attsera

vidare utbyggnad önskvärd.ner
väsentligEn roll i denna bedömning har den parlamentariskt

kommittén bl.a. till uppgifthar sig vidsammansatta att yttrasom
tillståndsgivningen och efter någon tid utvärdera verksamheten.
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påFörverkligandet sändningar viss ortav

förslagVarken utredningens eller regeringens beslutsenare om
sändningsorter någoninnebär garanti för sändningar kommeratt
igång de föreslagna kan inträffaDet bärandeorterna. t.ex. att en

ifrånintressent faller olika skäl eller oväntade tekniskaattav pro-
Lippstår.blem Vidare de kriterier kan förväntas vid till-är som

ståndsgivningen delvis de förandra uppställts dettaän som
förslag, någonvilket kan innebära kan kommaytterst att ort att
Litgå, eftersom eller flera sökande inte fyller förkravenen
tillstånd.
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särskildaTillståndsgivning och6

frågor diskussionsunderlagett-

tillståndsgivningsproce-denskäl kort erinraDet kan finnas att om
anvisar.propositionen digital TVdur om

sändnings-beslutregeringen fattamitt förslag skallEfter om
få i uppdragdärefterRadio- och TV-verket kommer attattorter.

också till-Regeringen kommertillståndutlysa dessa attorter.
medverkaskallinslagparlamentarisktkommitté medsätta somen

och utvärderaföljaprogramföretag ochvid urvalet uppsenareav
verksamheten.

medkompletteratseventuelltinkommit ochansökningarnaNär
verket,nödvändiga skallupplysningar kande ytterligare som vara

för-ansökningarna, lämnaefter det kommittén sig över ettyttrat
få tillstånd.programföretag börslag vilka somom

tillstånd.erhållaskalldärefter vilkaRegeringen beslutar som
lagoch TV-lagen. SammaTillståndsgivningen enligt radio-sker

betonatspropositionen harsändningarna. Iför de kommandegäller
för deninomskall bedrivassandningsverksamhetenatt nu-ramen

lagstiftningen.varande
och telesty-slutligen Post-sändningarna kan krävsInnan starta

tillstånd sändarutrustning.användningrelsens för av

Tillståndsgivning6.1

tillstånden vilkenskallfrågor kriterierCentrala efter vilkaär ges,
fördelningmodell föroch vilkentyngd olika kriterier skall ha av

väljas.skallolika användningarsändningsutrymmet mellan som
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tillståndKriterier för

Urvalskriterierna kan härledas målsättningar.allmännaur mer
sådanaFlera målallmänna kan identifieras.

Mediepolitiska mål

Övergripande mål hör till denna yttrande- och infor-ärsom grupp
mationsfrihet, mångfald och ägarspridning.

I propositionen digitala TV-sändningar 28 har angivits,s.om
vid programföretagurval skall beaktas programutbudetatt attav

skall tilltala olika intressen och smakriktningar lokala ochsamt att
regionala skall företräde, liksom för-ärprogram ges program som
ankrade i den svenska kulturkretsen. Vidare har det efter-ansetts

flera varandra oberoende programföretagsträvansvärt deltar.att av
mål, åtminstoneEtt indirekt kan sägas utgöraannat ettsom ur-

valskriterium, sändningarna skall kunna alla iär att tas emot av
landet tillstånd såledess. 24. Med nationellt kan följa skyl-ett
digheter vad gäller täckningsgrad.

Digitala nzarksärzdningar skall attraktiva för konsumentervara
och ;Jrogranjöretag

Intressenter utredningen varit i kontakt framhållitmed har attsom
digitalt bli framgångsrikmarknät bara kan distributionsformett en
det erbjuder attraktivt programutbud, medgärnaettom program-

tjänster finns ienbart marknätet. Vidare har värdet attrak-som av
tiva sidotjänster betonats.

Kriterier såledeskan tilltalaprogramutbudet skall helaattvara
befolkningen, programverksamhet tillför marksändning-att som

mervärde kan försteg attraktiva använd-ett samt attarna ge nya
ningar digitaltekniken kan fördel.av ge
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verksamhetidéerochprogramföretcigbärkrafligciEkonomiskt om

uthål-finansiellexempelvisformulerasUrvalskriterierna kan som
realistiska verksam-ekonomisktfinansiering ochtrovärdiglighet.

hetsidéer.
bärkraftframhålls ekonomisk25propositionen ex.I som ens.

isändningbedrivandeutbyggnad ochförgrundförutsättning av
digitala marknät.

åtkonzstkorztroll skalldekoclrar ochrörandeTekniska läsningar
konsumerattvänligcivara

aktualiserarpropositionen,imålsättning, betonasDenna som
faktiskakravsändningsteknik ochkriterier rörande

frågor.sökande i dessamed andraöverenskommelser
de olikaprojekt därsökandeförväntasDet kan presenteraratt

måste Olika intressenavvägningmålen inte kan förenas. En göras.
utifrån före-skebör kunnavarandra. Dettamåste balanseras mot

flertalettillstånd skall tillgodoseutbudetdet totala avsatsen att av
önskemålen.noteradede

tillståndens fördelningförModeller

regionala/lokala intressennationella ochFördelning mellan

endastinledningsvisvisserligenTillståndsgivningen kommer att
till-sammansättningenTankenvissa specifikagälla attorter. av
intefrån emellertidtillskilja sigståndshavare skulle helt ärortort

utgåiställetframstår verklighetsnärarealistisk. Det attsom mer
allasändatillståndshavare kommerifrån antal över orterattatt ett

sigmed andra ordskulleetableras. Det rörasändningar ettdär om
med denansökan,tillstånd utlyses förnationellaantalvisst som

inledningsvis kommersändningarna ägabegränsningen attatt rum
regional/lokaltillstånd förResterandepå avsättsantal orter.ett

utbildning.lokallokalTV elleri formexempelvisanvändning, av
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En fördelning mellan nationella och regionala/lokala tillstånd
med dettaär nödvändig.synsätt Med utgångspunkten åttaatt

kanaler skall kunna erbjudas varje kan exempelvisort
fördelningen ske efter nyckeln 5:3 fem nationella. tre
regionala/lokala, 6:2 eller 7:1. Sett enbart till intresset för
nationell respektive regional/lokal användning tycks 6:2 eller 7:l

näraliggande. Ommest bred lokalvara aktivitet med tjänsteren
ligger i eller utanför televisionenssom gränsland, avanceradt.ex.

interaktiv utbildning, skall främjas, ligger fördelning 6:2 tillnära
hands. Om det lokala främst skallutrymmet användas till mer
traditionell lokalTV kan istället 7:l användas.

En förutsättning för nationella intressenter skallatt vilja enga-
sig troligtvisär dessa möjlighetgera att sända till hela be-attges

folkningen. Detta skälutgör för användaett fast fördel-att en
ningsmodell, låtadvs. principiella fördelning gälla för helasamma
landet.

Fördelning mellan olika användningar

Avgörande för fördelningen blir också hur deantyttssom synen
två skallnäten användas. Om distributionsformen och främstnätet

utnyttjas för bäraatt televisionssändningaravses att traditionellav
modell, med enklare former digitala användningar särskildav utan
returkanal, kan förmerparten avsättasutrymmet störreav pro-

Utbudetgramföretag. skulle då främst komma beståatt av nya
programtjänster, programtjänster i dag finns i andra distribu-som
tionsformer, exempelvis i kabelnät, eller samtidig utsändningav

programtjänster också finns i detav analoga marknätet, s.k.som
simulcast.

Om utbildningsanvändning eftersträvas kan detta få genomslag
antingen nationell eller regional/lokal nivå, exempelvis genom

de nationella tillståndenatt ett för utbildningav avsätts eller att
det lokala blir såutrymmet regionala institutionersstort att
användning ryms.

Användningar till tjänsternätet med mått interakti-av stort av
vitet saknar karaktär television kräversom särskildaav övervä-
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ganden. Vad gäller just fördelning kan utifrån intresseanmälningar
sådana användningar bäst möjliggörsnoteras att att ett stortgenom

lokalt Litrymme ges.

Delade kautta/platser

Såväl inom närradion inom l0kalTV förekommer mångaattsom
olika nyttjare delar kanalplats. Särskilt föreningar ochsamma
olika folkrörelser involverade sådanaiär sändningar. harTanken
förts fram visst i digitalt marknät skulle kunnaatt ett utrymme ett

för deladavsättas användning.en

Val :nade/lav

Avgörande för vilken modell skall ocksåanvändas de krite-ärsom
rier tidigare berörts. Mediepolitiska önskemål såledesskallsom
kombineras, kanske vad framstårvägas attraktivastemot, som som
för programföretag, vad den bästa ekonomiska bärkraftensom ger
för utbyggnad och programverksamhet etc.

Excnzplzjfieri/zgczr

Det skall betonas nedanstående fördelningar enbartatt utgör
exempel underlag för diskussion. Ett otal andra modellersom en
och varianter tänkbara.är

Traditionell television med litet lokalt 7:lutrvmme

SVT l TV 4
SVT 2 TV 4 AB-ny tjänst
SVT tjänst Nytt nationellt programföretagny-
Nytt nationellt programföretag LokalTV
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Inriktning utbildning och lokal användning 6:2mot m.m

SVT l TV 4
SVT 2 TV tjänst4 AB ny-
SVT tjänst lokalTV-ny
Nationell utbildningskanal Lokal utbildning/delad
användning

Marknadsorientering med för sidotiänster 622stort utrymme

SVT tjänst tjänstTV 4 ABny ny- -
SVT tjänst TV 4 AB tjänstny ny- -
Nytt nationellt programföretag LokalTV med interaktivitet
Nytt nationellt programföretag Lokala sidotjänster/ interaktivitet/

utbildning

Not: I detta förutsättsexempel simulcasting tillgodoses med tredjeett
marknät i utbyggnadsfas.en senare

6.2 frågorSärskilda

Must och mottagarutrustningcarry

Enligt 8 kap. § radio- och TV-lagen föreliggerl skyldighet för den
eller förfogar kabelnät till de boende kanäger över att att tasom se

sändningar tillstånd frånsker med stöd regeringen.emot som av
Denna s.k. carry-regel innebär de marksända TV-pro-must att
gramtjänsterna SVT1. SVT 2 och skall vidaresändas tillTV 4
kabelanslutna hushåll kostnad för själva mottagningen.extrautan
Från regeln finns specificerade undantag, för mindre kabel-bl.a.

Det finns också generell enligt vilkennät. undantagsregel,en
Radio- får frånoch TV-verket medge undantag förmedlingsplikten
om det finns tillsärskilda skäl det". Enligt förarbetena till radio-
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och TV-lagen och till den tidigare kabellagen syftet med dennaär
övergångs-generella regel lämna möjlighet till undantag iatt

skeden, exempelvis för möjliggöra tekniska omställningar näratt
1995/962160kanal tillkommer 1991/92:53 56,prop.en ny s. prop.

126 och 185. den sistnämnda propositionen digitala TV-1s. om
sådanautgår frånsändningar har vidare regeringennoterats att att

undantag kommer beviljas i samband med de aktuellaäven att nu
sändningarna.

carry-skyldigheten förs regelmässigt intressenterMust tal av
och branschföreträdare utredningen varit i Efter-kontakt med.som

erhållercirka hälften befolkningen sitt TV-utbudsom av genom
kabelnät ställningen avgörandecarry-kanal ellerär mustav en
fråga tillståndför den planerar söka för sändningar iatt ettsom
digitalt också frågamarknät. viktig för kabelope-Det mycketär en

frågan förstå. tillståndför lätt förknip-Intresset Ettratörerna. är att
nåmed möjlighet kunna i detpat must carry-status garanterar att

100 befolkningen. ochUtannärmaste carry-statusprocent mustav
med låser hushållendekoderlösningar till kabelutbudet kansom
marknätet i praktiken förlora sina främsta egenskaperen av -
täckningsgraden. Från å frå-sidankabeloperatörerna ställs andra

fåskall kunna betalt för förmedling vissa attrak-tagan om man av
tjänstertiva eller inte.

Frågan dis-har koppling till de tekniska lösningarnäraen som
kuteras för digitalTV ochvad gäller dekodrar, s.k. top-boxar,set
det olika intressenter detta.samarbete mellan bedrivs rörandesom

Frånl utredningen massmedia till multimedia digitaliseraatt-
svensk television 1996:25 finns legalaSOU bedömdes detatt
svårigheter mångaupprätthålla generell förmedlingspliktatt en om

förprogramtjänster tillkommer i digitala Möjligheten demarknät.
kabelanslutna hushållen med enkel sprötantennatt mottagar-en
utrustningen sågsde digitala marksändningar sättettta emot som

komma carry-frågornade komplicerade 134-140.s.att mustrunt
En sådan mottagningsmöjlighet skulle kunna undanröja grund-
problemet lagstiftningen förmedlingsplikt,föranlett näm-som om
ligen hushållen påinte kan del TV-sändningarde anslutnaatt ta av

kabelbolagens förmedling. avko-Om desätt änannat t.ex.genom
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dare erbjuds konsumenten för mottagning digitala sänd-som av
ningar i kabelnäten konsumenten i praktiken rimlig möjlig-ger en
het också digitala marksändningar såledesatt mottaga tonas pro-
blemet ned. Om däremot kabelägarna väljer lösningar innebärsom

den nuvarande monopolliknande ställningenatt degentemot an-
slutna hushållen består, finns statsmakternas motiväven för must
carry-reglering kvar.

För dagen läget vad gällerär de tekniska lösningarna oklart.
Uppenbart dock det kanär finnas behov konsu-att värnaett att

intresse valfrihet mellan olika distributionsformermenternas av
och verka för innehållet i de erbjudna tjänsterna blir denatt avgö-
rande konkurrensfaktorn särskilt bakgrund det hus-ärmot attav
hållen skall betala kostnaderna för teknikskifte.ytterstsom ett
Medlen för statlig styrning begränsade: vid sidanär mustav carry-
lagstiftning kan dock såvältillär Teracomägarenoteras att staten

det dominerande kabelföretaget inom Telia. EG-direktivetsom om
TV-standarder nr 95/47/EG ocksåkan viss betydelse.vara av

Användande sändningsutrymme för sidotjänsterav

De planer flera lokala intressenter innebärpresenteratssom attav
bara del, kanske till och med endast mindre del, sänd-en en av
ningarna inom det tilldelade skulle lokalTV.utgörasutrymmet av
Istället skulle rad eller mindre interaktivaen mer
sidoanvändningar hushållensställas till förfogande TV-genom

med dekoder och returkoppling via telenät.mottagare Vissa tänkta
användningar kan tyckas ha fler beröringspunkternäten medav
datakommunikation med enkelriktade rundradiosändningarän av
televisionsprogram. Det finns därför anledning föraatt en
diskussion vilka användningar det digitala marknätet ärom avsett
för. Detta gäller särskilt lokala intressenter harettsom par en
önskan multiplexoperatör fåeller bestämmanderätt ochatt vara
kunna dra vinning fördela sändningsutrymmet i multiplexenattav
mellan olika nyttjare och användningar.

Mellan rundradiosänd ljudradio och TV och andra använd-
ningar spektrumutrymme såsomför tjänster, till exempelav
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mobiltelefoni, löper bådejuridiskgränsland präglas ochett som av
hanteringsmässig osäkerhet. frågorOsäkerheten omfattar till-om
ståndsgivning, tillämplig lagstiftning, frekvensutrymme avsättaatt

Blandade ;invändningar aktualiserar till exempel hos Post-osv.
och frågantelestyrelsen de frekvenser internatio-om som genom
nella överenskommelser för rundradiosändningar Överhu-avsatts
vudtaget upplåtas sådankan eller bör till Tillgångnyttjare. tillen
frekvensutrymme för mobil data- och telekommunikation har ett

värde. upplåtelserVillkoren för sändningsutrymmet iavsevärt av
de digitala marknäten blir denna bakgrund allt viktigare. Detmot

såledesfinns tillståndsgivningenbehov före ställningett att taav
till enbart sidotjänster till fåprogramverksamheten skall före-om
komma och för det fall tillståndshavarenfrihet förstörreatt att-

rådaskall kunna bestämma proportionerna mellan TV-verksam--
het och nyttjande.annat

Tillståndsvillkor och regler rörande sändningarna

någraSärskilt de programföretagen har varit angelägnastörreav
i tidigt fåskede klara besked inte bara tillståndensatt ettom om

längd rörande till förlängning, optioner påäven till-rättenutan
stånd områdeni och eventuella avgifter. Dettanya anges som
mycket väsentligt för kunna ställning till satsningatt ta en
marknätssändningar.

Andra frågorangelägna reglerna för reklam och s.k.är cross
promotion. Vad gäller reklam har i propositionen digitalTVom

sändningarna skall under gällande svenskaäganoterats att rum nu
lagstiftning. harDetta programföretag, frånsänderettav som an-

land med andra reklamregler via satellit, hin-utgöranat ansetts ett
frånder sig i marknätssändningar. Det har vidareatt engagera

framhållits s.k. promotion i analoga sändningar för deatt cross
tjänster programföretaget erbjuder i digitalt marknät bordeettsom
kunna tillåtas utanför den tidskvot gäller för reklam.som
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MWKommittédirektiv

WW
13951Digitala TV-sändningar

Dir.

1997: 19

Beslut vid regeringssammanträde den löjanuari 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild tillkallasutredare med uppgift förbereda sändningaratt av
digital marksänd TV.

Utredaren skall lägga fram förslag vilka sändningsorterom som
inledningsvis skall väljas för digitala sändningar. Iuppgiften ingår att
tillsammans med berörda myndigheter undersöka de tekniska och
frekvensmässiga möjligheterna för sändningsverksamheten, liksom
vilket intresse finns hos TV-företag och andra intressenter.som

Den särskilde utredaren ocksåskall samrådi med programföretag
och andra intressenter utarbeta former för samarbete kring t.ex.
multiplexering, åtkomstkontrollsändare, och elektronisk program-
guide, eventuellt i form modellöverenskommelse.av en

Slutligen skall den särskilde utredaren bedöma Sverigesom
Television bör möjlighet finansiera vissa sändningar medatt
särskilda avgifter och vilka villkor såi fall bör gälla.som

Digitalt utsänd TV

Digital utsändning TV-program frånskiljer sig analoga sändningarav
så den programbärande informationensätt sändsatt ut som en

avläsningar,ström ettor och nollor", i stället förseparataav som en
kontinuerligt varierande signal. Digitaltekniken möjliggör s.k. signal-
komprimering, medför överföringskapaciteten kan ökasattsom
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kraftigt. På så kommersätt antalstörre samtidigtett attprogram
kunna sändas inom givet frekvensutrymme.ut ett

TV-program kan sändas digitalt från marksändare, via satellit,
kabel och telenät. Denöver skall digitaltgenom ta säntemot ettsom

TV-program måste ha avkodare tolkar den digitala signalenen som
och omvandlar den till analog signal TV-mottagaren kanen som
återge. Avkodaren ocksåkan innehålla funktioner åtkomstkontrollför
och debitering betal-TV-avgifter möjlighet tillsamtav retur-ge
signalering, vilket medger viss interaktivitet.

Om digitalt sändningssystem innehållerett mycket antalett stort
programkanaler kan det ändamålsenligt förenklaattvara program-
valet för publiken särskilda sökprogram, s.k. elektroniskagenom
programguider.

Propositionen digitala TV-sändningarom

Utredningen tekniska förutsättningar för utökade sändningarom av
radio och television till allmänheten överlämnade i februari 1996
betänkandet Från massmedia till multimedia digitalisera svenskatt-
television SOU 1996:25. föreslårDär utredningen digitala TV-att
sändningar från marksändare inleds i Sverige med målet att nu-
varande analoga marksändningar skall kunna läggas inom årtioner
efter de digitala marksändningarnas Betänkandet har remiss-start.
behandlats.

I propositionen Digitala TV-sändningar prop. 1996/97:67 har
regeringen lagt fram sina förslag med anledning betänkandet.av

Regeringen föreslår digitala sändningar marksänd införsTVatt av
i flera med möjlighet försteg, successivt ställning tillstaten att ta om
och vilket verksamhetensätt skall fortsätta. En grundläggande
förutsättning för eventuell utbyggnad sändningarna bedömsär atten
ha ekonomisk bärkraft. förstaI inleds sändningaretappen ett
begränsat antal i Sverige. Förutsättningarna skall frånorter redan
början sådana krav yttrandefrihet, tillgänglighetatt ochvara
mångfald tillgodoses.

Enligt förslagen i propositionen skall sändningarna genomföras
under förutsättningar fri konkurrens mellan olikasom gynnar
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publiken välja blandmed möjlighet förprogramleverantörer och att
sådanaanvändsBland de avkodareolika tjänster. börannat varasom

allamöjlighet delvarje i publiken har att taatt programavperson
ställerprogramföretagetgivetvis de villkorsänds ut, uppsom som

innehåller elektroniskatillgångför till Om systemetprogrammen.
utbudolika programföretagensprogramguider bör de presenteras

likvärdigt sätt.
uppnåmåstepropositionen det möjligtEnligt överens-attvara

medverkandevarjesådana former för samverkankommelser attom
material,behålla sittföretag nödvändiga kontrollenkan den över

samladetillgängligheten för publiken till detsamtidigt program-som
samverkansformersådanaviktigtutbudet förblir hög. Det är att

inledningsskedeståndkommer till redan i sändningsverksamhetens
sådan kommerutformning företagoch de har ävenattatt somen

likvärdiga villkor.kan delta i samarbetetsenare
så 1997.möjligt, helst höstenSändningarna bör snartstarta som

åtminstoneInledningsvis skall sändningar äga treett par,rum
så kompletterarolika skall väljas deSändningsorterna attorter.

glesbygd.dimensionen storstadvarandra, det gällernärt.ex. -
två propositionen kunnasändningsfrekvenser bör enligtMinst

skallvarje sändningsverksamhetendisponeras Kärnan iort. vara
tradi-tjänstermarksändningar andradigitala TV, änävenmenav
olikateletjänsterutbildningstjänster ochtionella TV-program, t.ex. av

skall kunna förekomma.slag,
trådlösa det eftersträvasVid sidan marksändningar bör attav

proposi-också regeringen idistributionsmetoderandra prövas, anser
beaktastionen. Vid programföretag skall deturval att program-av

smakriktningar.utbudet skall tilltala olika intressen ochhelhetsom
liksomLokala bör företräde,och regionala program somprogram ges
skall eftersträvasförankrade i svenska kulturkretsen. Detdenär att

iprogramföretag TV-företagflera varandra oberoende deltar. somav
i detillfälle medverkadag bedriver marksändningar skall beredas att
be-Sändningsverksamheten skall i sin helhetdigitala sändningarna.

kostas de medverkande företagen.av
television ochsändningarna gäller lagstiftningen för radio,För

TV-lagenteleverksamhet. TV-sändningar gäller radio- ochFör
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1996:844. Tillstånd bedriva TV-sändningar enligt radio- och TV-att
lagen skall lämnas regeringen, då har möjlighet ställa olikaattav som
i lagen angivna villkor komplement till de innehållsreglersom som
framgår direkt lagen. Regeringen bedömer tillståndstiden börattav

högst år.fyra Granskningsnämnden för radio och övervakarTVvara
efterhandsgranskning regler villkoroch sändningarnasattgenom om

Äveninnehåll efterlevs. Justitiekanslern bedriver viss efterhands-
granskning enligt radio- och TV-lagen. Om tjänst televerk-utgören
samhet tillståndkräver enligt telelagen 1993:597 lämnas detsom av
Post- och telestyrelsen. Det också Post- och telestyrelsenär som
meddelar tillståndde enligt lagen 1993:599 radio-som om
kommunikation krävs för använda de radiosändare behövs föratt som
sändningarna. förutsättningEn för sådant tillstånd kunnaskallatt
lämnas regeringen harär meddelat tillstånd enligt radio- och TV-att
lagen.

En särskild utredare skall, under förutsättning riksdagens beslutav
med anledning propositionen, förbereda den sändningsverksamhetav

regeringen har föreslagit i propositionen. Regeringensom attavser
kommitté med parlamentariskt inslag skall följautsesenare en som

verksamheten och medverka vid utvärderingen.

Sveriges Televisions möjlighet sända betal-TVatt

Sveriges Television har hosAB regeringen begärt tillstånd att
betal-TV kompletterandepröva finansieringsform till TV-som

avgiften. Sveriges Television bedömer det i situation ökandeatt en av
konkurrens nödvändigt olikaär öka exponeringen detsättatt av
programutbud produceras inom public service-televisionen.som
Sveriges ocksåTelevision pekar flera de europeiska publicatt av
service-företagen i någondag använder form betal-TVav som
kompletterande finansieringsform. propositionenI digitala TV-om
sändningar fråganregeringen behöver studeras ytterligareattanger
innan beslut kan fattas.ett

I propositionen enligt regeringens mening kanattanges man
anföra bådeskäl för låtaoch public service-företagemot att ett som
finansieras med TV-avgiftsmedel särskilda avgifter brukarnata ut av
för vissa tjänster. intresseradeDe och villiga betalaär attsom en
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avgift såkan få tillgång till rikareextra sätt ännu programutbud.ett
Det också fördelär betal-TV-publiken inte bara tillgånghar tillatten

från kommersiella programföretag. För Sveriges Televisionprogram
kan det också erfarenheter och utvecklingsmöjligheter. Attge nya
sända i kanal innebär emellertid ökade kostnaderävenprogram en ny
i form ersättning för upphovsrättigheter och sändningskostnaderav

Om Sveriges Television sig beroendegör finansierings-m.m.. av nya
källor kan det finnas risk för programpolitiken påverkasatten ett
negativt och desätt attraktiva först bliratt mest programmen
tillgängliga i betal-TV-sändningarna. En oreglerad utveckling skulle
kunna hota med TV-avgifter.systemet

I propositionen regeringen uppdra denatt sär-attanges avser
skilde utredaren lägga fram förslag huruvida Sveriges Televi-att om
sion fåbör möjlighet finansiera vissa sändningar med särskildaatt
avgifter och vilka villkor såi fall bör gälla.som

Den särskilde utredarens uppgifter

Den särskilde utredaren skall förbereda sändningar digital mark-av
sänd TV. Därvid skall utredaren arbeta i kontakt med myndigheter
och tänkbara intressenter med kommittéer kan berörda,samt som vara

IT-kommissionen Kl995:0l, Rådett.ex. mångfaldför inom
massmedierna Ku 1995:01 och Distansutbildningskommittén U
1995:07.

Utredaren skall lägga fram förslag vilka sändningsorterom som
inledningsvis skall väljas för digitala sändningar. ingårIuppgiften att,
tillsammans med vederbörande myndigheter, undersöka de tekniska
och frekvensmässiga möjligheterna, liksom vilket intresse finnssom
hos TV-företag och andra intressenter. Sändningsorterna skall väljas
så de kompletterar varandra det gäller dimensionenatt när t.ex.
storstad glesbygd. För tillräckligt antal programföretag skallatt ett-
kunna beredas plats bör minst två sändningsfrekvenser kunna
disponeras på varje plats. Antalet och valet skallorter orterav
bestämmas med hänsyn till vad kommer fram vid utredarenssom
kontakter med tänkbara intressenter.
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Den särskilde också,utredaren skall i samråd med programföretag
och andra intressenter, utarbeta former för samarbete kring t.ex.
multiplexering, åtkomstkontrollsändare, och elektronisk program-
guide, eventuellt i form modellöverenskommelse.av en

Den särskilde utredaren skall avvakta riksdagens beslut med
anledning propositionen innan förslag i frågorhär angivna läggsav
fram till regeringen Om riksdagsbeslutet skulle anledning till det,ge
kommer regeringen meddela tilläggsdirektiv till utredaren.att

Den särskilde utredaren skall också bedöma Sverigesom
fåTelevision bör möjlighet finansiera vissa sändningar medatt

särskilda avgifter och vilka såvillkor i fall bör gälla. Dettasom
uppdrag skall redovisas den 15 april 1997.senast

Utredarens arbete bör inriktas sändningarna skall kunnaatt
igång så möjligt, helstsätta hösten 1997. Under allasnart som

förhållanden skall utredarens arbete avslutat vid utgången årvara av
1997.

För utredaren gäller regeringens direktiv redovisa deatt
regionalpolitiska konsekvenserna framlagda förslag dir. 1992:50,av

offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisa jämställd-prövaatt att
hetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124, redovisa konsekvenseratt
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Kulturdepartementet
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Förteckning intressenteröver

l förteckningen redovisas företag, kommuner och högskolor som
har visat preliminärt intresse för sändningar i börmarknät. Detett

det inte sig ansökningar tillstånd.rörnoteras att om om

Lokala regionala intressenteroch

Bollniis/Hälsingland
Bollnäs kommun

Gotland
Kenbi Media/TV-Gotland

Gävle
Arbetarbladet
Gävle kommun

Göteborg
Göteborgs Liniversitet tillsammans Högskola,med Chalmers Tekniska
Göteborgs kommun, StudiosMTV AB, SVT Göteborg, Eklund
Gruppen och GE-Television

F Hult/Borlänge
Falu kommun
Högskolan Dalarna

Kiruna
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TV Fyrland AB

Kristinehamn
Kristinehamns lokalTV

Kristianstad/Landskrona
Kristianstads kommun
Landskrona kommun
AB Landskrona Vision

Linköping
Länkomedia AB
Linköpings kommun

Malmö
Näset Media Invest AB

Nacka/Värmdö
Nacka TV
Nacka kommun
Värmdö kommun

Norrköping
Programbolaget

Sandviken
Sandviken Television

Sundsvall/Östersund

KVC Mitthögskolan-

Stockholm
Vår TV-Skola i Stockholm AB
MULTI-tv
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Torsby/ Värmland
Landstinget i Värmland. SVTtillsammans medTorsby Kommun

VärmlandVärmland och TBV

Nationella intressenter

Cybercomp systems
Cymbal TV

Movie ProductionISB
Fem/SBSKanal

MTG
Music Choice Europe
SVT
TV 4 AB
T V-A
TV-Inter
TV Norra Stockholm
TV plus
Utbildningsradion
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