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SOU 1997:60

Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade den 16 januari chefen Kultur-1997 för
departementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
förbereda sändningar digital marksänd uppdraget ingickTV. Iav

bedöma Television bör fåäven Sveriges möjlighet finan-att attom
siera vissa sändningar med särskilda avgifter och vilka villkor som
i så fall bör gälla.

Som särskild utredare förordnades fr.o.m. den februari1 1997
generaldirektör Gunnel Färm.

Som förordnades fr.o.m. datum överdirektörexperter samma
Louise Roos, Radio- och TV-verket, direktör Andersson,Curt Post
och Telestyrelsen, kansliråd Marén,Lars Kulturdepartementet och
hovrättsassessor Monica Kulturdepartementet.Bengtsson,

Konsult Ulf Wennerberg har deltagit i utredningens arbete från
den 31 januari och den februari förordnades7 hovrättsassessor Ulf
Törnblom biträda utredningen. Till sekreterare avseendeatt upp-
draget angående Sveriges Television förordnades fr.o.m.den 31
januari 1997 Marie Lindström.

Utredningen har antagit Digital-TV-utredningen Kunamnet
1997:01.

Härmed överlämnas delbetänkandet Betal-TV inom Sveriges
Television SOU 1997:60.

Stockholm i april 1997

Gunnel Färm

Marie Lindström
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Sammanfattning

Mitt uppdrag bedöma Television bör möjlighetSverigesär att om
betal-TV-kanal vid sidan den ordinarie public service-att starta en om

verksamheten. detta delbetänkande förutsätt-I förslag tillpresenteras
ningar bör gälla för Television skall dennaSveriges möj-attsom
lighet.

Förslag

Sveriges Television bör få möjlighet bedriva betal-TV-att
verksamhet vid Betal-TV-sidan sitt nuvarande programutbud.av
verksamheten skall hållas åtskild från den verksamhet finan-som
sieras med medel från rundradiokontot och bedrivas enlighet medi
nedan villkor:angivna

Betal-TV-verksamheten skall syfta till kompletteraatt0 pro-
gramutbudet de kanalerna ochi ordinarie SVT1 SVT2. Pro-
gramverksamheten de ordinarie kanalerna skall bedrivasi en-
ligt kvalitets-nuvarande vad gäller valprinciper av program,
krav, reprisering etc.

Betal-TV-utbudet skall distribueras det digitala marknätet ivia0
takt med andra distributionssättsådant byggs Omnätatt ett ut.
används skall digital teknik och sikt till-dessa utnyttja på vara
gängliga för huvuddelen landets befolkning.av
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Televi-fördistributionssätt används Sverigesflera olikaOm0
dekoder kunnaskallbetal-TV-verksamhet använ-sions samma

distributionssätt.vid mottagningdas oavsett

flera Sveri-ellerbedrivasskall iBetal-TV-verksamheten ett av0
aktiebolag.majoritetsägdahel- ellerTelevisionges

demavgifter frånmedfinansierasskallBetal-TV-verksamheten0
skallkostnadstäckningFullverksamhet.dennautnyttjarsom

användasendastfårrundradiokontotMedel fråneftersträvas.
finansi-fordäremot intebetal-TV-bolagen, attaktiekapitaltill i

betal-TV-verksamheten.uppstår ikostnaderlöpande somera

vidprinciperaffärsmässigaskall tillämpaTelevisionSveriges0
detilltekniska tjänsterochprogramrättigheterförsäljning av

programrättigheterförsäljningVidbetal-TV-bolagen. avegna
sådantske på sättdetta attskallprogramföretag etttill andra
motverkas.betal-TV-verksamheten intesyftet med den egna

avsnittförslagtill dettaAngående motiven se
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Bakgrundl och uppdrag

Sveriges Television tillståndhar hos regeringen begärt att starta
betal-TV kompletterande finansieringsform TV-avgiften.tillsom
Sveriges ochTelevision hänvisar till den ökande konkurrensen

det tillgänglig-nödvändigt öka ochexponeringenäratt attmenar
heten det produceras public service-programutbud inomav som

europeiskaSveriges Television pekar på flerasystemet. även att
public kompletterande ñ-service-företag använder betal-TV som
nansieringsform.

I propositionen radio och i allmänhetens prop.En TV tjänst
1995/96:l6l för publicmenade regeringen förutsättningatt en

särskildaservice-TV den skall kunna krav påär tas utanatt emot
avgifter. Därför beredd förslaginte regeringen lägga framattvar
med anledning begäran betal-TVSveriges Televisions prövaattav
och till frå-pay-per-view. avsåg dock återkommaRegeringen att

förutsättningarna skulle förändras, samband medit.ex.gan om
införande digital teknik.sändningar medav

Utredningen tekniska förutsättningar för utökade sändning-om
radio februarioch television till allmänheten överlämnade iar av
betänkandet1996 till multimedia- digitaliseraFrån massmedia att

svensk television digitalaSOU 1996:25. Utredningen föreslog att
TV-sändningar från marksändare inleds Sverige med måleti att
nuvarande analoga marksändningar skall kunna läggas inomner
tio år efter de digitala marksändningamas start.

1996/97:67 ladeI propositionen Digitala TV-sändningar prop.
regeringen december anledningi fram sina förslag med1996 av
betänkandet. föreslog bland särskildRegeringen utre-annat att en
dare bör förbereda föreslagna sändningsverksamhetenden samt
lägga fram förslag få möjlig-huruvida Sveriges Television börom
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vilkaochavgiftermedsändningar särskildafinansiera vissahet att
gälla.fall börvillkor i såsom

Sveri-huruvidastudera frågansåledesuppdragMitt attär om
medsändningarvissamöjlighet finansierabör fåTelevision attges

villkorvilkafram förslag ochsärskilda avgifter, läggaatt ange
bör gälla.som

publiclåtaskäl för och ettpropositionen attI emot ser-anges
särskildaTV-avgiftsmedelmed ta utvice-företag finansierassom

avgifter för vissa tjänster.
betalaoch villigaintresserade attdeFördelarna ärär enatt som

Betal-TV-programutbud.rikaretilltillgångavgift får ettextra
från kom-baraintetilltillgångpubliken får därigenom program

möj-detTelevisionSveriges ärprogramföretag. Förmersiella en
utvecklingsmöjligheter.ocherfarenheterlighet till nya

formi ersätt-för företagetkostnaderökadeNackdelarna är av
Beroen-sändningskostnaderochupphovsrättigheterförning m.m.

riskmedförakanfinansieringskällor attdet programpo-enav nya
attraktivadenegativtpåverkas mestlitiken att programmengenom

utvecklingoregleradEnbetal-TV-sändningama.först sänds i
TV-avgifter.medskulle kunna hota systemet

marksändningar,används begreppdelbetänkandedettaI som
falletenskildadetframgår i attdetOmkabelnät.marknät eller

marksändning terrestermedförståstelenätäven avses,
distribution ieller nätrundradio/TV-sändningmarkbunden som

TV-distribution.avsedda förär
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Television i Sverige

2.1 Public service

1957 startade reguljära televisionssändningar i Sverige. TV-
verksamheten bedrevs redan från början, efter förebild från brittis-
ka BBC, monopol finansierat med licensintäkter. Avtalettsom
slöts mellan Sveriges Radio frånAB 1978 TelevisionSveriges
AB och där programföretaget förband sig iaktta särskil-staten att
da krav på programverksamheten.

Avtalskonstruktionen upphörde och1996 de krav ställs påsom
Sveriges Television betecknas villkor. radio- ochI TV-nu som
lagen vilka villkor får ställas villkor för sänd-anges som som
ningstillståndet. de avgiftsfinansieradeFör programföretagen, t.ex.
Sveriges Television, förekommer dessutom särskilda anslagsvill-
kor.

I propositionen 1995/96:16l, radio ochEn i allmänhetensTV
tjänst 1997-2001, riksdagen i juni 1996, ladeantogssom av rege-
ringen fram vissa förslag angående public service-uppdraget:

Programverksamheten skall bedrivas självständigt förhållandei0
till olika intresseorganisationer och andra maktgrupper istaten,
samhället.
Programutbudet skall mångsidigt och hög kvalitet.vara av
Programmen skall tillgänglighet och mångsidighet till-genom
godose skiftande behov och intressen.
Programmen skall utformas så de tillgänglighet ochatt0 genom
mångsidighet i skälig omfattning tillgodoser skiftande behov
och intressen hos landets befolkning.
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skall kommameningsinriktningarochåsiktermångfaldEn av0
be-hosförutsättningarolikatillskallhänsynuttryck och tastill

folkningen.
Förhållandenspeglas.ochfrämjasskallkulturlivetsvenskaDet

skall iprogramutbudetochspeglasskalllandetolika delari av
folkbildningsambitioner.präglashelhetsin av

TV-avgift
TV-dendelentillfinansieras störstaTelevision genomSveriges

riksdagenDet ärTV-mottagare.innehavföravgift tas ut avsom
påsamlas ettochavgiftenpåstorleken pengarnabestämmersom

TV-avgiftenrundradiokontot. upp-Riksgäldskontorethoskonto
förmedelsramfastställerRiksdagenkronor.till 52411997går

bestämmerårvarjeochtillståndsperiodför varjeverksamheten
Television,Sverigestilldelasavgiftsmedelderiksdagen även som

medels-dennaUtbildningsradioSverigesochRadio urSveriges
totaladen60,531997 procent me-fårTelevision avSverigesram.

mkr.880,12dvs.delstilldelningen,
förförutsättningarekonomiskaochfinansieringgällerdetNär

1995/952161propositioniregeringenföreslogTelevisionSveriges
att:

frånmedelmedfinansierasskallfortsättningsvisFöretaget även
sändatillåtasinte attochrundradiokontot annonser.

publicfinansieringtillskall ser-oavkortat avTV-avgiftema
vice-verksamheten.

vill-allmänheten utanförtillgängligaskallsändningarna vara
betalning.särskildkor om

allmän förutsätt-det ärregeringen attpropositionen enI angav
tjänstallmänhetensibedrivsprogramverksamhetför denning som
avgif-särskildapåkravkunna utanskall emottasatt programmen

framläggabereddregeringen attintebakgrunddennaMotter. var
fâbegäranTelevisions attSverigesanledning ommedförslag av

förutsättning-Skullenedan.sepay-per-viewochbetal-TVpröva
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förändras, teknik,i samband digitalmed införandett.ex.arna av
skulle regeringen dock återkomma till riksdagen.

Sponsring

Regeringen föreslog i public service-propositionen Sverigesatt
Television endast skall få sända sponsrade egenproducerade pro-

i anslutning till sportevenemang.gram
Med sponsrade avsågs i avtalet mellan Tele-Sverigesprogram

vision och 1993-1996, helt eller delvis be-staten program som
kostats någon engageradinte inom radio eller ellerTVärav som
med framställa audiovisuella verk, under förutsättningatt att spon-
sorbidraget tillfallit Sveriges Television eller medförtdirekt att
Sveriges Televisions kostnader för påtagligt minskat.programmet

denI Radio- och TV-lagen finns definitioneni sponsringnya av
ingen motsvarighet till "under förutsättning sponsorbi-satsen att
draget har tillfallit alt.SR ellerSVT UR eller direkt medfört att
SVT:s alt. SR:s eller kostnaderUR:s för påtagligtprogrammet
har minskat."

Kulturutskottet påpekade betänkande,i sitt l995/96:KrU12, att
sponsringsbegreppet därmed kommer vidgas ochatt att ett stort
antal tidigare inte sponsrade fortsätt-iansettsprogram som vara
ningen kommer falla under den definitionen.inatt nya

Därför föreslog utskottet Sveriges Television, förutomatt
sponsrade i samband med dessutom fårsportevenemang,program
sända samproduktioner där medproducenten tagit emot sponsor-

för sin andel produktionen. Sveriges Television får ävenpengar av
köpa visningsrätt till sponsrade i tidigare led.är ettprogram som
Program inom för samarbete inom BroadcastingEuropeanramen
Union EBU får sändas bidrag kan ha lämnats fråntrots att utom-
stående. Slutligen det tillåtet med sponsrade detär program om
aktuella företaget och direktsänds till fleraär arrangör programmet
länder inom för åtagande ellerEBUett gentemotramen om arra-

liknande betydelse. Riksdagen beslutade i enlighetärgemanget av
med utskottets förslag.

1996 sponsorintäktema för Sveriges Television mkr.17,2var
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försäljningExtern

enhet, SVTsamlats iförsäljningsverksamhet harOlika typer enav
kommersiellaolikautvecklaenhetenSyftet medFörsäljning. är att

Huvud-företaget.tillsådanaintäkternasidoaktiviteter och öka av
utländskatillTelevisionsSverigessäljauppgiften är att program
Förår.300-350säljerTV-kanaler. Företaget pro-program per

förresultatetberäknasvideoförsäljningochñlm-gramförsäljning,
självñnansieradskallEnhetenkronor.miljonerbli 16,81996 vara

anspråk.TV-avgiftsmedel ioch inte ta
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2.2 Reklam-TV

TV4

I juli möjligheten reklam det svenska1991 öppnades sända iatt
sänd-mark-TV-nätet. fick Nordisk TelevisionårHösten samma

ningstillstånd startade vå-för kanalen och verksamhetenden nya
Verksamheten regleras i till-1992 under beteckningen TV4.ren

ståndsvillkoren TV-lagen.mellan och i radio- ochTV4staten samt
finansieras reklamintäkter ochTV4 helt med sponsring.

ochfår med undantag inte avbrytaAnnonser vissa programmen
reklamsändningar hossyfta till fånga uppmärksamhetenfår inte att
barn under tolv år.

TV3

TV3 satellitkanal ägd Industriförvaltnings Kinnevik.ABär en av
TV3 bröt TV-sändningarSveriges Televisions monopol på 1987

den första satellitkanalen riktad till Sverige. Detattgenom vara
brittiska programbolaget Broadcasting Ltd. med iTV3 Lon-säte
don står för faller därmed underprogrambolag KanalenTV3.som
brittisk jurisdiktion.

Kanal 5

Kanal Scandinavian Broadcasting S.A.Systemägssom av
SBS, underhållningskanalsvensk reklamfinansieradär somen
startade Channel. Kanalen distribueras1989 under Nordicnamnet
via satellit. lagstift-Kanal har London. svenskasitt i Den5 säte
ningen således kanalens sändningar.inte tillämplig påär
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Betal-TV2.3

reklamfmansiera-ochservice-företagpublicalternativ tillSom ett
programföretag1980-taletsedan mittenTV-företag finnsde av

temakanalerhuvudsakligeninnehåll,specialinriktatsänder ettsom
den publikbetaltmed film och Företagen tarsport somavm.m.

abonnentenkrypterad form,sänds iProgrammenprogrammen.ser
behövsfalloch i vissasärskild avkodareha tillgång tillmåste en

4.1.vidare avsnittcard".s.k. Se"smartäven ett

Betalningsforrner

där köpertittarenabonnemangbetalningsformenvanligaste ärDen
månad.förprogramkanalereller flera t.ex. enen

därbetalningsformermedförsökocksåförekommerdetMen
kalladsåeller handet honbetalar förendasttittaren pay-per-ser,

view.

pay-per-view:föralternativfinns olikaDet
ellerenskildaförhandsbokadeköpakanTittaren enprogram

pay-per-viewPre-bookedförhandsbokadeserie perprogram.
programme.

Varjeimpuls.påenskildaköpaTittaren kan programprogram
avtalkreditgivitsförväghar ioch tittarenprissattär genom

belop-drastittarenprogrambolaget.med När programmenser
Impulseefterhand.ifaktureraskrediten ochfrån pay-per-pen

programme.view per
prissättning-impulspåenskildakan köpaTittare menprogram

för allatillämpasminuttaxatidsbaserad. Sammaär program.en
minute.Impulse pay-per-view per

såutformaskanmed pay-per-view attSystemet programmen
landet.användare idefinieradförtillgängliga enbartgörs gruppen

hos tittaren."mogenhetsnivå"tillkopplasocksåkanProgrammen
förskall visasäldre inteföravseddaProgram är yngre.t.ex.som

fot-signal såblockeramöjlighetfinns att t.ex.Det attäven enen
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bollsmatch sänds hela landeti matcheni den stad därut utom spe-
las.

Betal-TV medför inflytandet frånförskjutsutbudetatt över
programföretaget i riktning avko-dels den tillhandahållermot som
daren, dels innehavama programrättigheter. har sänd-Deav som
ningsrättighetema får stark ställning betal-TV-atten genom
företagen i regel programutbud,sänder specialiseratut ett som

Dettadessutom helt utanför företaget. gäller iproduceratär ännu
högre grad betalningsfonnen varjepay-per-view,är attom genom
betalning då direkt kan hänföras till visstett program.

2.4 Betal-TV-kanaler i Sverige

ochZTV TV6

Ungdomskanalen bådestartade och tillgänglig viaZTV 1992 är
kabel och satellit. startade och samverkar medTV6 våren 1994
TV3. TV6 och övergick från enbart reklamfinansie-ZTV att vara
rade till koda kanalerna januari 1997.iatt

Kanalerna Kinneviksägda ochdistribueras Viasat ingår i pa-av
ketet Viasat+ Nickelodeontillsammans med Sci Fi och In-WH-l,
ternational. reklamfri bam-TV-kanalNickelodeon har istartat en
Norden. sändningarna och kabel- ochpå svenska kanär ses av
satellithushåll.

TV1000

Kinneviksägda betalkanal sänder hela dygnet.TV1000 är en som
Kanalen filmer musikpro-visar huvudsakligen även sport,men

barnprogram TV1000/Cinema startade för1995 attgram, m.m.
komplettera Kanalerna marknadsförs ViasatTV1000. genom
Kinnevik och finns Danmark och Finland. TV1000i Norge,även
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ochkunde befolkningen 111995 helaprocent avses av sex av
satellit-/kabel-TV.dem hadeprocent av som

Nethold Canal Plus-

betal-TV-deHolland,Nethold, med i störstaär tresäte ett av
Mel-iländer Europa,abonnenter i 43företagen utanför medUSA

betal-iaktiviteterkontrollerar allaNetholdlanöstern och Afrika.
moderbolagNetholdtill leverans.TV-kedjan, från paketering är

NetholdEuropa.länder ibetal-TV-kanaler i 13för FilmNet åtta
företagMultiChoice,sydafrikanskakontrollerar ettäven som er-

Irdeto,cards"dekodrar, "smartbjuder kundservice, levererar m.m.,
köperoch ProNet,systemintegrationsysslar med somm.m.,som

Nethold 25FilmNet. Dessutom procentbl.a. till äger avprogram
haNetholdTelepiubetal-TVden italienska operatören uppges

deni ita-och har intressenKirchytterligareköpt 12,5 procent av
CanaleMediasetTV-företagBerlusconismediemogulenlienske

betal-TV iM-Net,ochPublitalia, 20ItaliaRete procent av
Afrika.

och innehardigital-TVutvecklingeniNethold är engagerat av
levererakan änNethold-gruppendigital-TV-transpondrar.24 mer

under 1996.digitaltsändesde flestaTV-kanaler vilka150 av

gårCanal PlusNethold och samman

kabel-franskamed denNetholdseptember gick1996I samman
världensdärmed skapadesochCanal Plus ettTV-kanalen av

iabonnenter Europa.miljonerbetal-TV-bolag med 8,5största
drivit framteknikdigitaliinvesteringarkostsammaDet är som

medjätteföretagetdet ärför attsamgåendet. Målsättningen nya
skräd-erbjuda konsumenternateknikendigitalahjälp den nyaav

TV-kanaler.darsydda



SOU 1997:60 19

FilmNet och SuperSport

FilmNet startade Holland och harsina aktiviteter i i 1985mars
sedan Sveri-successivt expanderat till Belgien, Danmark, Norge,

Finland och sedan oktober till Centraleuropa och Grek-1994ge,
land. september FilmNetI 1997 kanaler i Sverige,startar tre nya
Danmark skaoch FilmNetl, FilmNet2 ochNorge. Av Supersport
det bli filmkanal och lokala kanaler de olikaitreen gemensam
länderna. lokala kanalerna skall innehålla film ochDe sport, un-
derhållning.

FilmNet kunde hela befolkningen1 1995 procentses av sex av
och satellit-/kabel-TV.dem hadetio procentav av som
Motsvarande siffror fyra och procent.for FilmNet 2 sjuvar

FilmNet-kanalema sänds satellit och kabelnäten.via via I Kö-
penhamn och sänds centraleuro-Grekland de via marknätet. Den
peiska FilmNet-kanalen länkas från Stockholm till Astra 1C.

Kanalen USA-ägd KanalenHallmark distribueras FilmNet.av
sänds huvudsakligenvissa kabelbolag och programtablån bestårav

TV-producerade Networklångfilmer. Hallmark Entertainmentav
säljer betalkanaler rullar dygnet runt.som

TV8

I september betal-TV-kanal under TV8.1997 namnetstartar en ny
Kanalen hjälp eko-skall profileras med nyhetssändningama omav
nomi, abonnentema ikanalen skall dokumentärerävenmen ge

vetenskap.samhälle, politik, teknik ochäventyr,natur,genrer som
har det norska televerket, Telenor,TV8 tecknat avtal med om

distribution avtal med ka-via satellit. har tecknatDessutom TV8
bel-TV-operatörer för vidaredistribution Verksamheteni näten.
skall finansieras reklam. börs-med abonnemangsavgifter och Ett

företag eventuelltintressent verksamheten,inoterat uppges vara
tillsammans med ytterligare andra företag. Kanalledningen räknar
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intäkter-35-40förmed abonnemangen skall procentatt avsvara
na.
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3 Public service-företag i Europa
och betal-TV

Sveriges Television hänvisar, sin förfrågan till regeringeni om
möjligheten service-företagsända betal-TV, till andra publicatt att
i Europa möjlighet bedriva kompletterandebetal-TVattges som
ñnansieringsform till TV-avgiften.

Betal-TV-marknaderna aktörer:i Europa domineras fåtalettav

Murdochs dominerar den brittiska marknaden medNews Corp.0
BSkyB.
Bayerska Kirch och luxemburgska CLT, fusionerats med0 som
Bertelsmanns TV-division Ufa, konkurrerar den tyskspråki-på

marknaden.ga
Franska Canal Plus, den europeiska deleninrymmeräven0 som

Nethold/Multichoice den la-inom ochBeNeLuxär störstav
tinska och nordiska delen kontinenten.av

De nationella mark-public service-företagens roll på betal-TV-
naderna varierar mycket. företag har sigFlera i Europa engagerat
eller planerar deltagande betal-TV-verksamhet, ochi BBCt.ex.
France Télévision, medan och Tyskland förbjudsARD ZDF i att
driva betal-TV. olikaDe mediepolitiska begränsningarna iutser
de olika länderna. Nedan följer redovisning förhållandena ien av
Danmark, Norge, Storbritannien, Frankrike Tyskland. Situa-och

3.1tionen i ytterligare länderantal redovisas i bilagaett

Detta avsnitt liksom bilaga Ländergenomgång, frånbygger uppgifter
SVT Utveckling/Omvärldsanalys påoch kompletterande uppgifter och
information från svenska ambassader.
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Danmark3.1

licensñ-heltdenservice-institutionema,båda publicDe danska
TV2,reklamfmansieradehuvudsakligennansierade och denDR

ka-eller tillskjutaföretagsedanhar årsskiftet upprättarätt att nya
samarbeteingåmedieföretag syftepital till befintliga i ettatt om

påföretagandrabetal-TV, medmedierelaterade såsomaktiviteter,
få någraintekommeroch TV2konkurrensmässiga villkor. DR att

fårdeför dessa aktiviteter, rätt tatillskott licensmedel attmenav
markpåinvesteringarförbanklån miljoner DKKtill 100upp

användafårsyften.ovannämnda Denadsmässiga ävenvillkor i
ochsponsringsåsomverksamhetkommersiellintäkter från egen

dessauppgårnärvarandeoch tjänster. Förförsäljning programav
miljoner DKK.intäkter till 70ca

ochDanmarkTelemedsamarbetar TV2,Danmarks Radio
betal-TV-för 1997DBUDansk Boldspil Union startaatt en

Utgångspunktenfamiljeunderhållning ochkanal, medTV sport.
med DBUharoch TV2avtal DRåttaårigtFör projektet är ett som

led ifotbollsrättigheter. TV S parter-ärDanmark ettoch Team om
Deallmäntelevisionen.sporträttighetersäkrasträvan attnas
denågonokodade isändasalltidskallviktigaste avevenemangen

publikt intressemindrenågotmatcherkanalerna medanöppna av
haroch TV2S-kanalen. DRkodade TVdenendast idirektsänds

sekundernyhetsmaterial 90endast tilldå evenemang.rätt perom
sändaalltidSsänder har TV rätt attservice-kanalemapublicNär

parallellt.
deltarföretagetkanalenriskkapital istället förI egetatt satsa -

DKK harmiljonca 1kapitalinsatssymboliskmedi TV S en -
tordeDanmarkTeleandraavtal medvalt ingåDR parter,att varav

ägarandel på 20DR:smeddeltarden främst pro-pengar.vara som
arkivsamarbete. Genomochprogramrättighetermedtäckscent

de-täckakunnamedoch TV2räknar DR attintäkterna från TV S
Danmark.och Teammed DBUavtalför sinakostnadernalar av

tagitDanmark överTele ävenmarknadsförsKanalen somav
bjuderparallelltochkundadministration utdanskaMultiChoices

konkurrenten Supersport.ochTV S
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3.2 Norge

Norsk förrikskringkasting närvarande mitt förvand-iär uppe en
lingsprocess tillsyftar till konkurrenskraftigtNRKgöraatt ettsom
medieföretag med public service-uppdrag.ett

NRK-styrelsen beslutade i grunda helägt dot-1997 att ettmars
terbolag, får uppdrag allNRK Aktivum AS, i överatt tasom
kommersiell ochverksamhet dag finns ochi inom NRK startasom
utveckla marknaden. Blandverksamhter på den kommersiellanya
idéer sportkanaldiskuteras olika håll företaget finns ipå isom en
samarbete med bam-TV-kanal samarbete med övrigaoch iTV2 en
nordiska TV-bolag och det danska Motivet förEgmont. sport-en
kanal tillpublic service-kanalema rättighetertillförsäkraär att
sportsändningar.

utnyttjandeNRK Aktivum skall utveckla kommersielltAS av
sekundära och och försäljningprodukter till radio- TV-program av
tjänster. bedri-Bolaget skall vidare kunna delta i andra bolag som

verksamhet till radio ochanslutning TV.iver
aktieka-NRK Aktivum får miljoner iNRK 10 NOKägarenav

pital. den licensfinansierade verksamhetenDen kommersiella och
Överskottskall hållas från den kommersiella verk-strikt åtskilda.

samhetens licensfmansierade verk-skall dock återföras till den
samheten.

Styrelsens godkännande frånbeslut förutsätter NRK:sett gene-
ralförsamling, dvs. Kulturdepartementet.

3.3 Storbritannien

på verk-aktivt bygga vidareBBC statsmakterna attuppmuntras av
med intäktermarknaden syftesamheten på den kommersiella i att
allmänhetensdärifrån licensfinansierade verksamheten istärka den

verksam-kommersiellatjänst. licensmedel i denInga investeras
heten.

framgångsrika satellitkanaler-UK Gold landets mesten av-
ochkom beståendetill bl.a. Pearsonkonsortium,att ett avgenom
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leve-i utbytepå 20-25aktieposterbjöd BBC motCox, procenten
kapital isatsade ingeträttigheter. BBCoch egetrans av program

skettuppbyggnad harkanalensfinansieringenföretaget, utan av
påGold baserasUKövrigafrånkapitalinsatser ägare.genom

uppdragpåkanalen skertillprogramarkiv.BBC:s Leveranser av
tvåprogramtimme. Drygt procentGold och betalningUK mot per

Gold.på UKsatellithushållen tittarkabel- ochav
BBC:sställeoch Coxträda i PearsonFlextech kommer att som

Gold.i UKpartner
uppgörelsemaitillämpatsGold harför UKprincipSamma som
medsysslarföretaginternationelltmed Flextech, ett program-som

betal-TV-kanalerpaketangåendepaketering,produktion och ett
angående USA-med Discoveryochmarknadenden brittiskaför

enhetden representerarWorld,marknaden. BBC är somsom
och levererardeltagandeutbyteägarandelar ierhållerBBC, mot

riskkapitaletforFlextech stårbetalning.till kanalerna motprogram
också inne-vilketprogramarkiv-BBC:stillutbyte tillgångi mot

ochgamlaversionerbär de har görarätt att programatt avnya -
föranvändaskanbetal-TV-verksamhetenIntäkterna frånexpertis.

återförakunnahoppasoch BBClicensavgiftenkompletteraatt
TCIkabeljättenAmerikanskaprogramverksamheten.tillpengar

FlextechbådeidominerandeInc. ägareTelecommunications är
och Discovery.

dvs.digitalaallavisas i system,kommerkanalernaDe attnya
satellit.och viakabelnätbåde marknät,i

intemöjlighetlån, ut-har generellBBC att tarätt somenen
verksamheterna.kommersielladeltagande deinyttjats för

föl-medBBC-Flextech-paketet startaSommaren 1997 väntas
jande kanaler:

BBC-arkivfrånunderhållningShowcase -
BBC-arkivfaktadokumentärer,Horizons ur-

fritid, lifestyleStyle -
konstmusik,kultur,Arena teater,-

familjenförutbildningLearning -
underhållning,Network sportreportageEntertainmentSports -

landetilive från runtarenor om
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musikvideor,One-TV BBC Radio l i form in-det bästa i av-
tervjuer, evenemang

förBBC Catch-Up chans BBC-programTV ännu atten se-
den missade sändningensom

Några kanalerna Flextech-avtalet omfattar planeras attav som
finansieras med reklamintäkter. använda BBC:sfår inteDessa

Övrigaoch därochvarumärke. kanaler blir betalkanalernamn
finns förstBBC:s med. Alla alltid iBBC:s visasnamn program
BBC1 eller kommeroch först därefter KanlemaBBC2 i betal-TV.
också finnas kontroll ochkvar under redaktionellaBBC:satt pre-
sentationen framtoningliksomav programmensprogrammen
kommer skilja dem vilketBBC-program,att ut vara enansessom
kommersiell fördel.

i
Channel har del4 preliminärt aviserat filmkanal aven som en

utbudet deni andra multiplexen, för BBCITVreserveratssom
har tilldelats den betaltjänstförsta. Kanalen skulle i så fall som
dra sin omfattande filmkatalog hittills inte exploate-nytta av som

på marknaden utanför kanalen.rats

3.4 Frankrike

Kulturministern har Télévision FTi Frankrike Franceuppmanat
licensmedel vidgari gång verksamheter oberoendeatt sätta som av

företagets Télévisionserviceutbud. Public service-företaget France
8,3 TPS,Télévision Satelliteäger aktierna iprocent enav par

digital betal-TV-tjänst Plus-projektetkonkurrerar med Canalsom
Canalsatellite Production.och dotterbolag tillAB Sat, ABett
France Télévision för medhade till början avsikt gå inatt enen
ägarandel avståpå 25 fick finansiella skälprocent, en an-men av

Övrigadel på 16,7 deltagare itill Télécom.Franceprocent pro-
jektet desTF1, CLT M6 och kabelgruppen Lyonnaise Eaux.är
Sändningama startade i december 1996.

Utbudet består två paket:separataav
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Thématique innehållerTPS bl.a. Festival, TV5Eurosport, re-
sekanal, tecknade musikkanalserier, CNN, och TPS Cinéma som
består härutöverñlmkanaler. Prenumerantema får utantreav
kostnad markkanalema, Plus undantagen,bl.a. franska Canalde
parlamentskanalen Assemblée, hästsportkanalenCanal France
Courses, DAB-radiokanaler och interaktiva tjänster.raden

3.5 Tyskland

haft planerharoch ZDFservice-företagen ARDDe tyska public
regeringskoali-konservativadenpå betal-TV-kanaler, har avmen

publicgrundläggandetill dettionen sigbegränsaattuppmanats
Frå-alla.grundservice åtuttolkatsservice-uppdraget, vilket som

överenskommelsenförordet tillutifråndebatteras bl.a.livligt,gan
engelskirundradioverksamhet,mellan över-delstatema somom

serviceof publicdevelopementandsättning lyder: "The existence
allinparticipationincludes itssecured. Thisbroadcasting bemust

and the provisiontransmissionandproductiontechnical ofmeans
including thefinancial base,Itsof forms of broadcasting.new

guaranteed."beequalization mustarrangement,
idirektpåplanerkanalerna ingaFör tillfället har engagemang

regionalt iutsändningmedförsöksprojektbetal-TV, väl i fleramen
fri-TV-digitalasinaugusti 1997idigital form. lanserarARD

regionala kanaler, do-ARD-rikskanalen, åttabukett bestårsom av
tvåKinderkanal. Debarnkanalenochkumentärkanalen Phoenix

har kom-aprilredan förstapremiärsistnämnda har sinsom av
från grundupp-avvikelserbetecknatsmersiella konkurrenter som
kanalerna meddeovilligadraget, och kabeloperatörer taär att nya

tvingamedScharf har hotatAlfredARD-chefen atti sina nätpaket.
till kanalemashänvisning sta-kabelbolagen till samarbete genom

public service.tus som
sinabetecknatStoltechef Dietersinhar emellertidZDF genom

betalkanalkringKirch-gruppenplaner samarbete medpå somen
skall iZDF-programmenDF1-buketten:"indirekt" medverkan ien
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endastmed logotype, ZDFså fall presenteras somegen agerarmen
själva betalkanalen.och deltar inte iprogramleverantör
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4 Digitala TV-sändningar

4.1 digitala TV-teknikensDen

möjligheter

tillFram slutet 1980-talet det framför allt tillverkarnaav var av
TV-mottagare och public service-företagen drev utveck-påsom
lingen teknik för TV-distribution. ochI Europa Japan ut-av ny
vecklade högupplösnings-TV HDTV med hjälptex.man av
analog teknik. i och med inriktatsMen intresset på år påatt senare
digital teknik för TV-distribution, har de tidigare försöken att ut-
veckla förbättrad analog teknik förlorat mycket aktualitet.sinav

Möjligheterna sända mångdubbelt programutbudstörreatt ett
tidigare effektiva metoder betalt har fåttän publikensamt att ta av

främst de betal-TV-telcniken, dvs. dataföretag, dist-som gynnas av
ributionsföretag och innehavare programrättigheter, driva påattav
utvecklingen.

Frekvenserna för marksänd begränsad MedTV är en resurs.
den digitala TV-distributionen mångdubblas överföringskapacite-

i jämförelse med analog teknik. beror den digitalaDetta påten att
tekniken lämplig för bildkomprimering, dvs. Överflödiga de-är att
lar TV-bildens informationsinnehåll kan bort före utsänd-tasav
ning. Därigenom blir det möjligt sända flera PV-program iatt ut

frekvenskanal. Med digital teknik 3-4 digitala kana-samma ryms
ler på frekvensspektrum analog TV-utrymmesamma av som en
kanal. Distributionskostnaderna för varje därförväntasprogram
bli lägre för analoga sändningar.än
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signaler,sammanflätas fleramultiplexeringMed hjälp s.k.av
sändssignal sedan Förtill attolika TV-kanaler, ut.t.ex. en som

konsumen-digital sändning måstekunna innehållet iuppfatta en
omvand-föravkodareövergångsskede användaunderterna ett en

TV-signalertill analogasignalernaling digitalade somav
valt.kanal tittarendendäreftertolka ochkan sortera utmottagaren

digitalkrypteraenkeltdetTill skillnad från analog TV attär en
kontrollerasändandeför denalltså lättTV-signal, det attoch är

lämpligdigitalteknikenfår Dettadel görprogrammet.vem som av
förutomkan,Avkodaren attför olika betal-TV-lösningar. om-

TV-åtkomstkontrollutförasignalerna,vandla digitalade även om
förauktorisationsärskild attdet krävskrypterad ochsignalen är en

abonnentenaccess. Förconditionals.k. attta emot programmet
card,s.k.smartanvändskanalernaköptafå till de ettskall tillgång

Kortetabonnemanget.infonnationmeddvs. plastkortlitetett om
ka-delmöjlighetabonnentenoch att taläses avkodaren avgerav

conditionalläggamöjlighet ettnalerna. En access-att uppannan
självaavkodarenindividuelladenadresseraär genomsystem att

radiosändningen.
tydligmedtjänstererbjudaskunnaocksåkommerTittaren att

bakgmndsinfor-resuméer,TV-program,koppling till visst tex.ett
också inne-kanAvkodarenspråk.olikapåmation eller textning

försökprogramprogramguide, ärelektronisk etthålla s.k. somen
antingenkanAvkodarenönskatskall hittatittaren lättatt program.

tilltillbehöreller separatettinbyggd i TV-mottagaren varavara
denna.

betal-TV-olikaföralltsåunderlättarteknikendigitalaDen
digitalisering-fördrivkraftväsentligvilket utgör enarrangemang,

dekodraråtkomsttittarnaskontrollenSamtidigt blir genomaven.
in-kontroll ellermedTillsammansallt viktigare.och kryptering

kon-viktigaredettakanske ärdistributionsnätetflytande över en
programinnehållet.självakurrensfaktor än

viasändningardigitalaföravkodareolikakrävsnärvarandeFör
vik-telenätet. Enrespektivemarksändare överfrånsatellit, kabel,

skall slå igenom ärsändningsteknikdigitalförförutsättningtig att
kostnad över-till ärtillgängligkanutrustningen göras somatt en

högaUtvecklingskostnaderna ärkomlig för konsumenterna. sam-
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tidigt itillverkningskostnadema tillverkningkan vidsom pressas
långa marknadenserier. Priset på avkodare kommer sjunka näratt
för digital-TV växer.

distributions-Digitala TV-sändningar kan i de olikaäga rum
medier ochkabelanvänds för dvs. via marksändare,TV, sa-som
tellit. beslutadesatellit och kabel finnsFör sändningar via europe-

beslutformelltiska standarder. digitala marksändningarFör väntas
möjligteuropeisk standard under våren 1997. Det ävenärom en

använda telenätet för digital TV-distribution.att
andrainnebärDen överföringskapaciteten ävenattstora an-

vändningsområden aktuella:kan bli

olikasänds iAlternativ Inslagen i TV-programtidsläggizing. ett
olikaordning för tittare medtillgodoseatt vanor.

sändsTidsförslquten utsändning. ochEtt utprogramsamma
aldrigflera tidsförskjutning så tittarengånger med liten atten

behöver skall börja.länge påvänta programmetatt
frånskeendetavbildarAlternativa kamerorbildvinklar. Olika

Är bilderfleraolika god kanvinklar. överföringskapaciteten
villkan välja hansändas ochsamtidigt tittaren t.ex.ut seom

närbilder översiktsbilder.eller
parallella versio-sändas iAlternativa kanProgramversioner.

reklamin-sändaskanolika språk.på Programmett.ex. utanner,
till publikreklamslag till betalar och meddem som er-ensom

håller gratis.programmen

Interaktiva TV-tj änster

på någotTV-publikeninteraktivmed TVDet är attsom avses
Åskådaren medförbindelsekan hakan sänds.påverka detsätt som

förseockså möjligtprogramkällan dettelenätet, ettvia attärmen
normalareturinformation. Dendigitalt kabelnät med kanal fören

för enklatillräckligfasta telenätetöverföringskapaciteten via det är
liten.relativtreturkanalenitjänster där mängden information är

returkanalen,användas förKabel-TV-nät också kommakan att
utbildnings-Beställ-TV,vilket skulle kapacitet.högreavsevärtge
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exempelinformationssökning någraoch ärspelprogramprogram,
tjänster.interaktivapå

digital-TVUtredningar4.2 om

1994

1994harsändningstelcnikdigital utretts.tillövergåMöjligheten att
förTekniskt1994:34SOU utrymmebetänkandetpresenterades

framuppdragUtredningens att taTV-sändningar.ytterligare var
mark-sändamöjligheter attbeslutförunderlagteknisktett nyaom

fleraanläggamöjligheternaredovisade attBetänkandetsänd TV.
utvecklingenangåendelägetanalogför TV avsändamät ävenmen

tekniken.digitaladen
tillställningmöjligtdådet att taansåg inteUtredaren omatt var

konstatera-Samtidigtinföras.bordei TVmarksändningardigitala
sändamöjligheternautnyttjar attmindreutredarende att man

förhar atthandlingsutrymmedestoteknik,analogmed större man
utveck-förframtiden. Statensidigitala sändningar ansvarstarta

vidtillämpaskommerTV-tekniken attdigitaladenhurlingen av
varnadeutredarenochutredningen,betonades imarksändningar

överspeladkanmarknätetanvändamöjligheten omför att varaatt
andraetableras ihunnitsändningardigitalatillsdröjerbeslutett

angelägetdet attutredarenansågDärfördistributionsmedier.
såmarksändningar snartdigitalabeslutfattarstatsmakterna om

enligtbör,Statsmakterna utre-överblickas.kanförutsättningarna
konsekvensernamassmediepolitiskade avdaren, övervägaäven

ochkonkurrensvaktslåbehovetdigitaltekniken, bl.a. att omav
valfrihet.
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1996

digitaliserabetänkandet Från massmedia till multimediaI att-
beslutförredovisas underlagsvensk television 1996:25SOU ett

marksänd Ut-digital teknik för TV.tilleventuell övergångom en
principbeslutbör fattaredaren föreslog statsmakterna över-att om

påbörjasUtbyggnaden börgång till marksänd digital i Sverige.TV
efterslutförd två årinomoch i första1997 sin etappsenast vara

analoga TV-nuvarandeocksåbeslutet. föreslogUtredaren att
dockmöjligt,upphörasändningar marknätet börvia senastsnarast

digitala sändningar.tio år efter starten av
lågöverväganden och förslagTill grund för utredningens anta-

medborger-hävda allmännaframtiden villgandet iävenatt staten
liga televisionen.intressen frågai om

föreslårDigitala TV-sändningarproposition 1996/97:67I rege-
förmed möjlighetflerainförs iringen digital marksänd TV stegatt

verksam-vilkettill och påställningsuccessivt sättstaten att ta om
från börjanskall redanheten skall fortsätta. Förutsättningarna vara

mångfald till-ochtillgänglighetyttrandefrihet,sådana krav påatt
antalbegränsatinleds sändningar pågodoses. I första ettetappen

i Sverige.orter

NordenochSverigeDigital-TV i4.3

ochTV-marknaden litenInternationellt svenskaden ut-ärsett
helaområdet tillUtvidgaraktörerna begränsat.förrymmet man

internationella företagförblir marknadenNorden intressant även
förräcker tilldentroligtTV-industrin, det inteinom attär enmen

mellan olikakonkurrensenDärför kommeraktörer.mängd olika
hård,bliteknikenden digitalaintressenter kring lanseringen attav

aktörerkonstellationaktör elleroch det avgörande vilkenär av
marknaden.först lyckas få grepp omsom
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digital-TV-marknadsvensk förutsätterfungerandeEn öppna
devälja programleverantörtillåter vilkentittarna attsystem som

dekoder.vill behöva bytautan att
denaktörer pådet flera intresseradenärvarande finnsFör nor-

försö-konstellationerdigital-TV-marknaden olikadiska i tvåsom
ker utarbeta standarder för Norden.

Nordic och TelenorMultiChoice

företagetablerahar beslutatNethold norska Telenoroch ett nyttatt
satellit-TV-kanalerdigital distributionskall introducera avsom

företaget kommerTV-hushåll. Det attoch till nordiskatjänster nya
TV-kanaler.internationellaochnordiskasamarbeta med både

fördistributionstjänsterradomfattaVerksamheten kommer att en
handförstaiTV-kanaler och kommer attbetal-TV och kodade
Försälj-parabolantenner.förmarknaden privatafokuseras mot
bolagetdetirespektiveför deningsorganisationema ägarna nya

kunddatabasför SMS sättstjänstslås En gemensamsamman.
digitala deko-åtkomstkontroll CA istandard förtekniskEnupp.

används.utvecklingsbolag Conax,Telenorsderboxar, utvecklad av
di-lanseringTelenor planerarMultiChoice/Nethold och ettav

gital- våren 1997.TV-paket

inslagnordisktmedSvenskt samarbete

KinneviksInfoMedia,Telia Teracom,Television, TV4,Sveriges
TeleNSAB,SatellitNordiska ABMTG,Modern Times Group

etableraoch harDR TV2Danmarks radio attDanmark, enats om
förmöjlighetenoch därigenomför digital-TV öppnasamarbeteett

distributionsformemaolikadistributionsaltemativ. Denordisktett
tekniskapågrundasmarknät kommersatellit, kabel och att samma

detinnebärDVB-standarden. Dettaeuropeiska attstandard, den
Även det kommerdekoder TV-apparat. attbara behövs omperen

påavkodare hamnardigitalapåflera år prisernainnanta samma
enligt intressentema,samarbetet,analoganivå delåga engersom
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tillräcklig volym hushåll för på sikt kunna erbjuda lägre priseratt
vad fallet.än som annars vore
Syftet förutsätt-med samarbetet enligt aktörerna, skapaär, att

ningar för snabb och smidig introduktion digitala TV-tjänsteren av
i Norden.Sverige och övriga

Övriga delta inordiska kommer inbjudasintressenter attatt
samarbetet.
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Sveriges Television och betal-
TV

5.1 Inledning

Sveriges Television sänder för närvarande i två rikstäckande ka-
naler, SVT1 och SVT2, SVT2 har regional täckning.ävenvarav
Text-TV-sändningar förekommer i båda kanalerna. Enligt till-
ståndsvillkoren skall minst 99,8 den fast bosatta be-procent av
folkningen nås Sveriges Televisions sändningar.av

Sveriges Television det angelägetär svenskt di-att att ettanser
gitalt distributionssystem byggs så möjligt. viktigEnut snart som
uppgift för statsmakterna under denna utbyggnadsprocess är att se
till public service-företagetatt Sveriges Television får de formella
och finansiella möjligheterna utvecklas i den digitala miljön.att
För lansering digitalaatt TV-sändningar i Sverige skall lyck-en av

krävs, enligt Sveriges Television, långsiktig finansiell uthål-as en
lighet och tillräckligt attraktivaatt tjänster kan erbjudas hus-nya
hållen för fönnå dessa investera denatt iatt mottagarutrustning

krävs för få tillgång till sändningarna.attsom
En övergång till sändningsteknik med antal kanalerett stort nya

i digitalt marknät fårett inte innebära tillväxt enbart denen av
kommersiella televisionen. Sveriges Television därför attanser
företaget i digitalt marknät måste möjlighetett arbeta fleriatt än
de två kanaler företaget idag sänder för ökaöver attsom expone-
ringen och tillgängligheten det programutbud producerasav som
inom public service-systemet.
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programprojektolikanågraSveriges Television har presenterat
iservice-verksamhetenpublicframtidaskulle stödja den ensom

framtida digital TV-miljö:

Sve-bästasänder detbetal-TV-kanalGuldkanalen ursomen-
arkiv.riges Televisions

sportverk-ochnyhets-sportkanalen. FöretagetsNyhets- och
dygnet-runt-servicetillutvecklashåller påsamhet somatt en

kunnaskullekanalsärskild tavarsel. Enmed kortsändakan
medkompletteraskantablånlöpandeDenpå denna resurs.vara

di-längremedeventuelltochaktualitetsprogramsamhälls- och
viktigareandraochriksdagsdebatterfrånrektsändningar t.ex.

händelser.
försärskild kanaliReprissändningarSnabbrepriskanalen. en. SVT-utbudet.tilltillgänglighetenökaatt

Diskus-BBC.brittiskaochkulturkanalen ARTEysk-franskaT
ochSverigeikanalernavidaredistributionpågårsioner avom

utbudet.textning av
nyheter.ochRegionala program.

Finansiering5.2

multimediatillmassmediaFrånbetänkandetyttrandesittI över -
Sveri-framhåller1996:25SOUtelevisionsvenskdigitaliseraatt

för TV-inommöjligtintedet attTelevision är ramenattges
detFinns attverksamheter. utrymmeytterligarefinansieraavgiften

kvalite-stärkaföranvändasmedeldessa attbörTV-avgiftenhöja
hellerinte attverksamhet. Företagetexisterandei redan anserten

utökadfinansieraför företagetlämplig attreklam väg enär en
verksamhet.

statsmak-möjlighetenstället på attpekar iTelevisionSveriges
låterochsändningarnaanalogadeförkostnadernaöverterna tar

sändningsformer.digitalalämpligaförbetalaochväljaföretaget
framtidaförTelevision,Sverigesenligtbäddar,lösningDenna en
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flexibilitet och valda lösningargaranterar att optimeras med ut-
gångspunkt från public service-uppdraget.

Sveriges Television vidare det väsentligt före-att ärmenar att
i likhet med andrataget, public service-företag i Europa, får möj-

lighet bedriva betal-TVatt kompletterande finansieringsformsom
till TV-avgiften för därigenom detatt möjligt finansieragöra att
tilläggstjänstema. Därför har Sveriges Television begärt tillstånd
hos regeringen få betal-TV-verksamhetatt pröva komplette-som
rande ñnansieringsform.

5.3 Sveriges Television på satellit

I april 1996 ansökte Sveriges Television hos regeringen attom
förhandlingar med regeringenuppta digitala sänd-att startaom

ningar via satellit. Sveriges Television ville nå hushåll i Sverige
med dåliga eller obefintliga möjligheter till mottagning deav
markbundna signalerna, hushåll i Europa med svensk anknytning

svensktalande i Finland.samt
Sveriges Television finns redan på satellit norskaatt te-genom

leverket, Telenor, sänder Sveriges Televisions kanaler satellitöver
till norska kabelnät inte kan Sveriges Televisionsta emotsom
marksändningar. Sändningama får endast norska ka-tas emot av
belnät och inte enskilda norska eller svenska hushåll.av

I september 1996 godkände regeringen Sveriges Televisions
planer på satellitkanal, med förbehållet "möjlighet sändaatt atten
via satellit bör begränsas till sändningar har till huvudsakligtsom
syfte förbättra möjligheternaatt Sveriges Televisions sänd-att se

Europa"2.ningar i Finland och övriga Svenska hushåll med dåliga
mottagningsförhållanden omfattas alltså inte beslutet. Detta påav
grund statsmaktema inte fattat beslut markbundnaatt ännuav om
digitala TV-sändningar.

Tidigast hösten 1997 Sveriges Television digitala satel-startar
litsändningar i Europa. harFöretaget tecknat avtal med Nordis-ett
ka Satellitaktiebolaget NSAB i satelliten Siri-utrymmeom en av

2 Regeringsbeslut 10, 1996-05-25
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2 transpondrar. Sveriges Television har redan kanal riktadus en
till svensktalande i Finland, SVT4, får utvidgat sändnings-som nu
område.

Sändningarna kommer bestå samredigerad kanalatt av en av
SVT l och SVT2 med egenproduktion, däribland nyheter, och an-

svensk produktion. Kanalen kommer krypterad, ochattnan vara
hushåll skaffar sig tillgång till Sveriges Televisions satellitka-som
nal kommer få betala avgift. TV-Extra i Motala kommerABatt en

sköta kundadministration, försäljningatt cardssmartav m.m.
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6 Guldkanalen

6.1 Inledning

Guldkanalen reklamfri betal-TV-kanal Nordiskär Betal-en som
TV AB NBTV, företag helägt Telia InfoMedia, planerarett attav

i september 1997. i Guldkanalensstarta Basen utbud, omkring 65
skall de bästa i Televi-Sverigesprocent, utgöras av programmen

Övrigasions arkiv. införskaffas från andra källor i Sveri-program
Norden och övriga Europa.ge,
Sveriges Television hade planer på driva Guldkanalen. Menatt

eftersom regeringen inte lade fram förslagnågot angående detta i
propositionen riktlinjerna för public service-verksamheten denom
kommande avtalsperioden, kunde företaget fullföljainte planerna.

Den marknadsundersökning genomförts uppdragpåsom av
Telia och Sveriges Television visar 50 hushållenatt procent av

Guldkanalen intressant och 42 kan tänkaatt är att procentanser
sig abonnera på kanalen för femtio kronoratt i månaden. Bland
dem de har kabel-TV visar det försig intressetuppgett att attsom
Guldkanalen ökar till 54 medan viljan abonnera den-ärprocent att
samma.

Guldkanalens målsättning minst 300 000 hushåll skallär att
teckna abonnemang. Nordisk Betal-TV räknar med det kommeratt

fyra till fem år innan företaget bäratt sig ekonomiskt.ta
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verksamhetenhinder förEventuella6.2

prövningKonkurrensverkettillansökanTelia har lämnat avomen
underfrågankonkurrenssynpunkt och ärGuldkanalen ver-nuur

utredning.kets
marknader.påTeliasdiskussion pågårEn nyaengagemangom

mellangråzoninnebäraGuldkanalen kanhar hävdatsDet att en
information.skapandetochöverföring avavren

tele-"ModemapromemoriaKommunikationsdepartementetsI
Teliasberördeb1.a.vilken1996:38,alla" Dskommunikationer åt

"annanmedieområdet,till attanknytningmedverksamhet anges
förutsättningunderbedrivaskankämverksamhetenverksamhet än

tillbidrardenoch atthuvudinriktningen attkompletterardennaatt
bör"bolaget ävenVidarelönsamhet." sägs attstärka koncernens

informations-ochmedie-olikamedsamverkanåterhållsamt ivara
innehållet."skapandetavseendeföretag etc. av

gramutbudetPro6.3

ochexisterandetillkomplementsigGuldkanalen vill ettsomse
medkanalsvenskkommerGuldkanalen attkanaler. envaranya

material.svensktomkring 70 procent
drama-fiktion:kommer utgörasutbudet attHuvuddelen avav

underhållningserier,komik,klassisk,ochnutidabåde m.m.tik,
ellerdebatterochnyhetsprogramdet ingablir masspro-Däremot

enligtskall,Kanalen utsago,och lekprogram.spel-ducerade egen
på denläggaskommer attochkvalitet,präglas hög stor omsorgav
rasismvåld,vaksamhet motinnebärvilketpubliken sex,yngsta

osv.
underdagtimmar14-16sändakommerGuldkanalen att per

sändningstidpå bästagångenförstavisashögsäsong. Programmet
vidkommer atttid. Programmenpåsedanrepriserasoch annan
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skall introdu-behov Guldkanalen och programvärdarredigeras av
dem.och knytacera samman

kommerproduktiontidigareSveriges Televisions reprisering av
tillinte Betal-TV köper visningsrättenpåverkas. Nordiskatt pro-

äganderätten. Ut-behållerTelevisionmedan Sverigesgrammen
TelevisionSverigesförsäljning kommervisningsrätteröver av

Guldkanalen.sälja tilltekniska tjänsteräven att

Rättighetsfrågorna6.4

rättig-måstetill GuldkanalenförsäljningFöre visningsrättenav
undersök-kräver sinhetsfrågoma klargöras. Varje egenprogram

eftersom medie-mödosamt arbetening, vilket ibland kan ettvara
de äldremångaverkligheten annorlundasåg närut programmenav

Dramatikerförbun-skallrättighetergjordes. försäljningVid all av
Dramatikerförbun-sker tilldet för rättighetenvidtalas. Betalning

Cirka 30till upphovsmannen.det, Teaterförbundet och procent av
till rättig-går bortvid försäljningenSveriges intäkterTelevisions

påtillbidrarprogramarkivethetskostnader. Genomgången attav
arkiv.sikt modernareSveriges Television ettge

6.5 Distribution

Guldka-distributionför så bredNordisk Betal-TV planerar aven
satellit tillochkabelnät vianalen dvs. via allamöjligt, para-som

Förhandling-täckning.bolantenner, vilket innebär 60-65 procents
med kabelbolagen.pågår för närvarandear
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EU

EU-förslag betal-angående idrottsevenemang och
TV-kanaler

Den tyska affärsidé kringKirchgmppen har byggt mycket sinav
köpa in för sändning irättigheter till populära idrottsevenemangatt

sina betal-TV-kanaler. bolaget köpte 1996Genom ISPRegna man
kostnadrättigheterna för och tilli fotboll år 2002 år 2006VM en

och hösten betalade 40016 miljarder kronor 1996närmareav man
miljoner fyraför fotboll de kommanderättigheterna till svensk
åren då all landslagsverksamhet,ingår, allsvenskan, ävenutöver-

ochVM EM-kval.
februari hockeyligan samtliga TV-I överlät Svenska1997

elitklub-rättigheter fyra och beräknastill Avtalet på årISPR. är ge
barna exklusi-minst får därigenom den200 miljoner kronor. ISPR

elitseriensändningsrätten allsvenskan, playoff tillför elitserien,va
ochSM-slutspelet, medan landslagsverksamheten, VMsamt

reklam-World omfattas avtalet. AllCup Europaligan intesamt av
ligger till TV-bolagen ochkvar hos klubbarna. blirDeträtt nu upp

medandra intressenter försöka överenskommelse ISPR.nåatt en
förslagEU:s ministerråd presenterade i februari 1997 ett som

syftar nationellt in-till motverka idrottsevenemang stortatt att av
köps betal-TV-kanaler. Förslaget skall utgöra ut-tresse avupp

1997".under vårengångspunkten för förlikningsproceduren
för alltsäljs, framgårEuropeiska sportevenemang ovan,som

högre innebärpriser till betal-TV. Förslaget från EU att man er-
känner vissaför bestämmaenskilda medlemsstater atträtten att

helttillgängliga,skall de skallskyddas, dvs. attevenemang vara
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tidsförskjutenellerdirektsändningfolket iheladelvis, föreller
skallländerAndratelevision.tillgängligsändning i allmänt vara

beslut,sådanarespekteraTV-företagsinatvinga attskyldiga att
till sådanade har förvärvat ensamrätt evenemang.om

sändas ibörvilkaskallEU-landVarje avgöra somevenemang
medocksågälla OSdet kannationell gratis-TV, evenemangmen

is-SM-finalen iexempeltilllandetenskildaför detintresse som
kulturevenemangkrävaockså störreland kan etthockey. Ett att

TV-publiken.bredadentillsändasmåste ut

service-företagenspublicEU-granskning av

förpliktelserochförmåner

mellanbalansengranskningnärvarandeförpågårEUInom aven
Gransk-service-företagen.publicförförmånerochförpliktelser

klago-framförtTV-företagprivatahar initierats attningen genom
ochreklamsända tafårbådeservice-företagenpublicmål på att

anslag.emot

TV-standarderfördirektivEG:sGenomförande av

införandetunderlättaförsöktår avance-fleraunder nyahar avEU
medhandhand i ut-pågårutvecklingDennarade TV-tjänster.

digitala TV-dendeteftersom ärdigital-TVvecklingen genomav
avancerade TV-deutnyttjaskapasmöjligheterna atttekniken som

fleraiEUhartjänsternainförandetstimuleraFörtjänstema. att av
Direktivetanvändas.skallstandardervissaföreskrivitdirektiv att
standardertillämpning1995oktoberden 2495/47/EG avomav

arbetet.detled itelevisionssignaler är ettsändningför av
direktivet:medsyftetSammanfattning av

ochTV-sändningarförstandarderfastställaskallDirektivet
bredbildsformat.tillövergångenfrämja

till TV-tillbehöranslutningenunderlättaskallDirektivet av
standardi-fastställande ettavkodare,bl.a. avmottagare, genom

avkodaren.ochmellan TV-mottagarengränssnittserat
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Direktivet skall enhetligtskapa regelverk förett0 operatörer av
digitala betal-TV-tjänster.

departementspromemorianI Ds 1997:21, Genomförande av
EG:s direktiv för TV-standarder, från Kulturdepartementet, läggs
fram förslag till lagstiftning för i svensk genomföra EG:srättatt
direktiv för TV-standarder.

I föreslåspromemorian lag, standarder förlagenatt en ny om
sändning TV-signaler beslutas. lagen föreskrivsI attav m.m., re-
geringen, eller den myndighet bestämmer, utfärdarregeringensom
föreskrifter de krav på aktörer, särskilt i fråga tillämp-attom om
ning europeiska standarder inom avancerade TV-tjänster,av som

i direktivet skall uppfyllda. föreslåsDet reglerävenanges vara om
tillsyn och sanktioner. Direktivets tvistlösningsmeka-regler om
nismer bedöms kunna uppfyllas med stöd befintlig lagstiftning.av
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överväganden och förslag

Sveriges Television bör få möjlighet bedriva betal-TV-att
verksamhet vid sidan sitt nuvarande programutbud. Betal-av
TV-verksamheten skall hållas åtskild från den verksamhet som
finansieras med medel från rundradiokontot och bedrivas i en-
lighet med nedan angivna villkor.

Följande villkor skall tillgodosedda:vara

Betal-TV-verksamheten syftaskall till kompletteraatt pro-
gramutbudet de kanalernai ordinarie ochSVT1 SVT2. Pro-
gramverksamheten de ordinarie kanalerna skall bedrivasi en-
ligt nuvarande gäller kvalitets-principer vad val av program,
krav, reprisering etc.

Betal-TV-utbudet skall distribueras via det digitala marknätet i
takt med sådant byggs andra distributionssättOmatt ett nät ut.
används skall dessa digital teknik och till-utnyttja på sikt vara
gängliga för huvuddelen befolkning.landetsav

Om flera olika distributionssätt för elevi-används Sveriges T
betal-TV-verksamhetsions skall dekoder kunna använ-samma

das vid mottagning distributionssätt.oavsett

Betal-TV-verksamheten skall bedrivas eller flera Sveri-i ett
Television hel- eller majoritetsägda aktiebolag.ges

Betal-TV-verksamheten avgifter från demskall finansieras med
skallutnyttjar denna verksamhet. Full kostnadstäckningsom
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användasendastfårrundradiokontotMedel fråneftersträvas.
finansi-förintedäremot attbetal-TV-bolagen,aktiekapital itill

betal-TV-verksamheten.uppstår ikostnaderlöpande somera

vidprinciperaffärsmässigatillämpaskallTelevisionSveriges
detilltjänstertekniskaochprogramrättigheterförsäljning av

programrättigheterförsäljningVidbetal-TV-bolagen. avegna
sådant sätt attskeskall detta ettprogramföretagandratill
motverkas.intebetal-TV-verksamhetenmed densyftet egna

Service-verksamhetenPublic8.1

kännetecknasidagbedriverTelevisionSverigesverksamhetDen
ochutbudet garanterarställs påservice-krav sompublicde somav

kvalitet.visshålleratt enprogrammen
service-publicpositionsinhar, iTelevisionSveriges som

blandkonkurrenterövriga pro-förutsättningar änandraföretag,
lönsam-någrahabehöverinteföretageteftersomgramföretagen

ingårservice-uppdraget att ut-publicIpå sinahetskrav program.
skall haintresseinriktningarolikamångsidigt, attskallbudet vara

helaskall tjänaföretagetochuttrycktill attkommamöjligheter att
sinGenommajoriteten.denochminoriteter storabådepubliken,

allmän-itelevisionpåkravet attochtillgänglighet envaragenom
bildamöjlighet ettunik attTelevisionSverigeshartjänsthetens en

Sverigealla i tasförintressantafrågor ärdärgemensamt somrum
upp.

TelevisionSverigeskan attmotinvändningarVissa geresas
riskkan finnasDetbetal-TV-verksamhet. enbedrivamöjlighet att
fö-negativtpåverkasprogrampolitikTelevisions omSverigesatt

kanñnansieringskällor. taDettaberoendesiggörretaget nyaav
tillgängli-blirförstattraktivadeuttryck i programmensig mestatt

kanal inne-isändaAttbetal-TV-sändningarna. en nyi programga
upphovs-förersättningformikostnaderökadedessutombär av
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ochrätter sändningskostnader oreglerad utveckling skulleEnm.m.
kunna hota med TV-avgifter.systemet

Konkurrensen från allt fler kanaler blir allt hårdare, och den di-
gitala tekniken kommer innebära svenska licensbetalare fåratt att
möjlighet välja mellan bl.a. både svenska och utländskaatt
nischkanaler och olika fomier interaktiva TV-tjänster. I så-av en
dan situation det nödvändigt för Sveriges Televisionär bådeatt

kvalitetenvärna i public service-utbudet och möjligtom om an-
vända den konkurrensmedel. svensk betal-TV-kanalEnett ärsom

alternativ till det anglo-amerikansktett präglade betal-TV-utbudet
och skapar förutsättningar för bredare och kvalitetspräglatett
svenskt utbud. En övergång till digital sändningsteknik med ett

antal kanaler i marknätet fårstort inte innebära ökningen av en-
bart den kommersiella televisionen.

framtidI med digitala TV-sändningar har Sveriges Televi-en
sion möjligheter till omfattande bådeutbud, formiett mer av nya
kanaler och i form medietjänster. dockDet inte möjligtärav nya
for Sveriges Television inom för TV-avgiften finansieraatt ramen
ytterligare verksamheter. Utveckling teknik och tjänsterav ny nya
måste därför finansieras på Om Sveriges Television, isätt.annat
likhet med public service-företagen bl.a.i Danmark, Storbritanni-

Frankrike, Belgien, Spanien och Schweiz, fär möjlighet be-atten,
driva betal-TV kompletterande finansieringsfonn, kan dettasom
innebära Sveriges Television får det resurstillskott krävs.att som

Sveriges Television får betal-TV-verksamheten möjlig-genom
het öka ochexponeringen tillgängligheten det programutbudatt av

producerats inom public service-systemet. På sikt kan ävensom
betal-TV-verksamheten innebära intäktsbasen för publicatt ser-
vice-verksamheten ökar intäkter från betal-TV-attgenom
verksamheten återförs till public service-TV.

Sveriges Television har sitt omfattande arkiv unikgenom en re-
och möjlighet konkurrera med andra programbolag. Denattsurs

marknadsundersökning genomförts med anledning plane-som av
ringen Guldkanalen se avsnitt 6 ovan visar det finns intres-attav

bland TV-tittama del arkivmaterialet.att tase av
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möjlighetbakgrund, attdennaTelevision bör,Sveriges mot ges
vilkaförutsättningar,under vissabetal-TV-verksamhetbedriva

följande avsnitt.iredovisas

betal-TVigramutbudPro8.2

särskildasändas iskallbetal-TV-programTelevisionsSveriges
SVT2.ochSVT1kanalernaordinariedesidanvidsändningar av
siniTelevisionSverigesutgångspunkt egen-naturlig är attEn

betal-TV-bedrivaskall ävenservice-företagpublicskap av
be-möjligaoch högstakvalitetidealdeutifrånverksamheten om

detaljiAttuppdraget.iliggerallmänt angefolkningstäckning som
betal-TV-önskan attbalanserasskall motkvalitetskravethur

enligtmin varkenmening,vinstskall är,verksamheten generera
några vä-tillräckligttorde attlämpligt. Detmöjligt eller angevara

programutbudet.rörandehuvudlinjersentliga
finansiera ut-betal-TV sätt attettMöjligheten prövaatt som

medkonkurreraochkanaleroch atttjänstervecklingen nyaav
licensfi-reguljära,deninnebärafår inte attprogramföretagandra

Attraktivanegativt.påverkasprogramverksamhetennansierade
sändasenbartförSVT2och attSVT1frånflyttasfår inteprogram

skapandetfår inteLicensbetalama enavbetalkanalen.i genom
hardeservice rättdenutbud ochdetbetal-TV-kanal miste om

börTelevisionSverigesTelevision.Sverigesfrånsigförväntaatt
ingåsamproduktion,förinom av-möjlighetdock ha att, enramen

därefter iochbetal-TVsändas ifårförstvissatal att programom
medverkat iSVTfilmernärpå sätteller SVT2SVT1 somsamma

därefter i TV.ochbiografernasänds påförst
erbjudsidagredanlicensbetalama genomtillserviceDen som

anslutningigånger närafleraellerrepriserasvissaatt enprogram
försämras.får intesändningstillfállettill första

konkurrerafulltmöjlighet utTelevision attSverigesFör att ge
till Sve-lämnasdetbörTV-kanalerochprogrambolagmed övriga

skallmaterialvilketbedömning avgöraTelevisions att somriges
möjlighethadärför attskallbetal-TV-kanalen. Företagetsändas i
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köpa in material från andra programbolag produceraäven attmen
material för verksamheten. Genomnytt Sveriges Television fåratt

möjlighet till betal-TV-verksamhet får företaget också möjlighet
använda sig de inköpta rättigheteratt inte kan utnyttjas iav som

SVT1 eller SVT2, företaget måste köpa för få rättig-attmen som
heten till önskat Sveriges Television får endastett program. an-
vända medel betal-TV-verksamheten för inköpsom genereras av
och produktion avsedda för denna verksamhet.av program

de licensbetalareFör också väljer abonnera betalka-påattsom
nalen innebär alltså betal-TV-verksamheten de i vissa fall fåratt
tillgång till Sveriges Televisions något tidigare övrigänprogram
TV-publik möjligheten till ytterligare programutbud.även ettmen

8.3 Distribution och teknik

Tillgången till TV-kanaler varierar kraftigt i Sverige. Många hus-
håll kan TV-kanaler sänds via satellit medan andra barase som
kan de markbundna kanalerna. Hela TV-utbudet når alltsåtrese
inte alla hushåll i landet. Sveriges Televisions markbundna kanaler
når dock i alla hushåll eller 99,8 Med distribu-stort sett procent.
tion TV-program via satellit och kabel-TV-nät nås 60-65av ca

befolkningen.procent av
I public service-uppdraget ingår TelevisionsSveriges kana-att

ler skall tillgängliga för hela befolkningen. betalarTV-tittamavara
licensavgift for få möjlighet del TelevisionsSverigesatt att ta av
programutbud. Väljer Sveriges Television sända del dettaatt en av
programutbud, kompletterat med ytterligare programutbud, i en
betal-TV-kanal det därför rimligt licensbetalama möjlig-är att ges
het del det betala för abonnemang på kana-att ta att ettav genom
len. För alla hushåll skall få denna möjlighet måste kanalenatt
distribueras på sådant så många harmöjligt chanssätt att att tasom
del utbudet.av

Fördelarna med den digitala tekniken har fått flera länder i Eu-
digitalsatsning på teknik för distributionenövervägaattropa en av

Den digitala distributionen kan ske satelliter,programmen. genom
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kom-framtidenmarksändningar. Ieller viakabel-TV-nät, telenät
lik-vid sida,sidadistributionsfonnema existerade olika attmer

distributionssättsannoliktinteoch det att ettde idag, ärgörsom
allenarådande.kommer bliatt

tek-ochutvecklingenmedtaktligga ibörTelevisionSveriges
SverigeTV-företag.övrigastandardniskt hålla minst somsamma

världssta-ihögthushållen liggersvenskabl.a.har attgenom-
brahemdatorerochtelefoninnehav TV,vad gällertistiken av -

Itjänster.digitalaförföregångsmarknadbliförutsättningar att en
de in-utvecklakompetensmed attockså företagfinnsSverige

bakgrunddennateknik. Motdennaförkrävsdustriprodukter som
svenskadetviktigtnäringspolitiskt attminstdet intefinner jag

dragällerdetlinjen attfrämsta näriliggerservice-företagetpublic
Sveriges Te-naturligtdetDärför atttekniken.den ärnytta nyaav

digitaladensiganvänderTV-kanalvidlevision avstart nyav en
publiken.tillnåfördistributionstekniken utatt

risker, ettvissa attinnebär t.ex.utvecklingen äventekniskaDen
dominerandefårbetal-TV-områdetföretag inomframgångsrikt en

ut-attdistributionsvägamademaktställning och genomöver nya
åtkomstkontrollfunk-ochavkodarelösningar,tekniskanyttja t.ex.

distributionsnätet.dettillkonsumenternabindertioner, egnasom
enligtskall,SverigeimarknätetdigitaladetUtbyggnaden av

medetappvisskeTV-sändningar,Digitala1996/97:67proposition
vilketoch påtillställningsuccessivtförmöjlighet taatt omstaten

utbyggna-förFörutsättningarnafortsätta.skallverksamhetensätt
mångfald kanochtillgänglighetyttrandefrihet,påkravden är att

således intefårSverigedigital-TV iIntroduktionentillgodoses. av
Televi-Sverigesellerinskränksvalfrihet attpublikensinnebära att

tillAlternativenlandet.alla inåkanlängreintesions program
ellerkabel-TV-distributionellersatellitdistribution enmarknätet är

för-dock intekanDessadistributionssätten.bådakombination av
detillgängligheteller atttäckningsgradfaktiskfå sådanväntas en

kanbefolkningen taUngefär 15 procentmarknätet.kan ersätta av
50-55medanparabolantennmedsatellitsändningar caemot egen

kabel-TV-sändningar.möjlighethar emotatt taprocent
befolk-bofastadenhelaidag inårMarksändningar settstort

fritidshus, husvagnarikan emotSändningama även tasningen.
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och fritidsbåtar med hjälp enkel infrastruktur iEnantenn.av en
form marksändare för analog sändning finns redan dessaochav
sändare kan kompletteras med digital förhållan-utrustning till en
devis begränsad kostnad.

Eftersom digitaliseringen marknätet, enligt propositionen,av
förutsätts ske i och det finns tillräckliga erfa-näretapper staten,
renheter, skall bedöma och utbyggnaden skall fortsättanär ärom
det ovisst hur det digitala marknätet kommer i framtiden.att utse
Även beslutar försig fortsatt utbyggnad marknä-statenom en av

efter ställningstaganden till bl.a. den ekonomiska bärkraften,tet,
ingen idag kommer täckningsgraduppnåvet nätet attom samma
det analoga marknätet. första verksamhetenEn utvärderingsom av

föreslås de digitala marksändningama pågåttgöras närsenast om-
kring år.ett

För Sveriges Television skall lyckas med lanseringenatt enav
betal-TV-kanal måste den till hushållnå så många möj-utny som

ligt för skapa ekonomiskt förunderlag verksamheten. Attatt ett
enbart distribuera kanalen via det digitala skulle innebä-marknätet

kanalen, likheti med marknätet, införs olika vid oli-påatt orterra
ka tidpunkter och alltså endast begränsad del de licens-når en av
betalare beredda betala för den programtjänsten.är attsom nya

innebärDet betydande framtiden efter-också osäkerhet infören
först efter inleder de digitalaår sin utvärderingstaten ettsom av

marksändningama.
Mitt förslag därför Television skall sända sinSverigesär att

betal-TV-kanal i det digitala marknätet i den takt detta byggs ut.
Enligt Teracom skulle det digitala marknätet kunna nå 98 procent

befolkningen och befolkning-i mitten 1999 99,8 procentav av av
år marksändningama2004. Om utvärderingen de digitalaen av

resulterar fortsatt snabb utveckling dessa, skulle alltså betal-i av
TV på kort tid det täckningsgraduppnå i närmaste samma som
public service-verksamheten.

Sveriges Television bör dock också sända betal-TV-kanalen
digitalt satellit förutsättning dekodrar och åt-via under deatt
komstkontrollsystem de-används vid satellitsändningama ärsom

används för framtida digitala mark-pågående ellersamma som
sändningar. Television skall dessutom samverkaSveriges om
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programguideelektroniskåtkomstkontroll ochmultiplexering,
marksändning-digitaladeltar deiprogramföretagmed övriga som

arna.
betal-TV-sändamöjlighetTelevision attSverigesAtt ge

anledningföretagetsatellit attviaochmarknätetbådekanalen i ger
satellitsändningarochmark-teknik förförarbeta att gemensamen

innebärsatellitviasändafårTelevisionSveriges ävenfram. Atttas
andramedbetal-TV-tittamakonkurreraockså de kan pro-att om

ka-ochsatellitviasändningarsinadistribuerargramföretag som
belnät.

RIKAB,AB,KirunaiRadiotjänstnaturligtdet attJag somser
för-ochkundadministrationbetal-TV-verksamhetensföransvarar

TV-förRIKABsmart-cardssäljning ansvararm.m.av
därigenomhar ettochavgiftskontrollenochavgiftsuppbörden

RIKABTV-hushåll. ägssvenskaallaomfattande avkundregister
Utbildningsra-SverigesochRadioSverigesTelevision,Sveriges

dio.

Företagsform8.4

hel-ibedrivasskallbetal-TV-verksamhetTelevisionsSveriges
aktiebolag.majoritetsägdaeller

service-företagenpublicDanmark haroch iStorbritannienI
minoritets-betal-TV-verksamhetenmedverka imöjlighet somatt

frånkapitalinsatserskerkanalernaFinansieringenägare. genomav
programrättig-medtäcksägarandelaroch företagensövriga ägare

påbehöverservice-företagenPublicarkivsamarbete.ochheter
verksamheten.riskkapital idetta inte egetsätt satsa

möjligtdetlångtså ärfördockbedömning att ga-Min attär
betal-TV-sänder iTelevisionSverigesderantera att program

TelevisionSverigesservice-standard måstepublichållerkanalema
Televi-SverigesiliggerDet ävensinakontrollha över program.

imageoch dengood-willdenöverlåta sominteintressesions att
fö-andramaterial tillochproduktionermed företagetsförknippas

marknadsfö-kontrolleradessutombörTelevisionSverigesretag.
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kanalen. betal-TV-verksamhetenringen Därför skall organise-av
eller majoritetsägda aktiebolag.Sveriges hel-Telvision,ras av

Angående finansiering 8.5.avsnittse
detta ligger Television själv skall förI Sverigesäven att svara

den betal-TV-verksamhet baseras på programrättigheter somsom
Sveriges naturligtvis fullt legitimtTelevision kontrollerar. Det är

säljerSveriges Television tidigare i olika omfattningliksomatt
till andra programföretag. kan det inteDäremot accepte-program

material tilldelar sittSveriges Television upplåteratt storaras av
fristående mel-företag fungeraprogramföretag eller låter ett som

uppenbaralanhand, Guldkanalen.fallet med den s.k. Denärsom
då kanTelevisionrisken med sådant handlande Sverigesärett att

komma nyttjas påmaterialet och dettamista kontrollen över attatt
folklagrensmed de bredamindre välsätt överensett stämmersom

intressen. undergräva förtroen-sådan skulle kunnaEn utveckling
det för företag i allmänhetens tjänst.Sveriges Television ettsom

väsentliga delarOm idag upplåtaSveriges Television väljer att
andrade kontrollerar for användning iföretagetav program som

bolags betal-TV-sändningar de väsentligabortfaller ett argu-av
för möjlighet bedrivaTelevisionSverigesmenten attatt egenge

betal-TV-verksamhet möjlig-hela befolkningennämligen att ge-
het kanrimligdel dessa sändningar ersättning. Detatt ta mot enav
i så fall alls skall dennaifrågasättas TelevisionSveriges gesom
möjlighet.

betal-TV-bolagEtt skäl för majoritetsägdahel- eller är attannat
Sveriges de vinstmedelTelevision kontrolleramåste kunna att som
verksamheten kan återföras till public service-eventuellt genererar
verksamheten.

prövningMed anledning Konkurrensverkcts förestående avav
det s.k. Guldkanalavtalet beakta konkurrens-finns skäl ävenatt

utifrånrättsliga aspekter. exklusivavtal skulle ifrågasättasOm ett
konkurrenslagen domi-eventuellt utgörande missbrukett avsom

betal-nerande ställning marknad kan ägarbilden ipå avgränsaden
TV-bolaget mellanbetydelse. Skillnaden nämligenär storvara av

hel-exklusiv upplåtelse enhet, exempelvis tillinom etten samma
dotterbolag, upplå-vilket kan godtagas, och sådannormaltägt en

telse till blir skillnadenfristående bolag. Särskiltett stor ommer
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betal-TV-bolag intressenterfristående äridelägareövriga ett mer
Te-exempelvismedskullefalletområde såsominom varasamma

delägare.lia som

Finansiering8.5

sidoverk-stadgasTelevision attSverigesföranslagsvillkorenI
bäraskallsändningsverksamhetTelevisionstill Sverigessamheter

såledesskallbetal-TV-projekteventuelltkostnader. Ettsina egna
publicförförutsättningallmänkostnader. Det ärbära sina enegna

skall kunna utanemottasservice-verksamheteii att programmen
skallverksamhetTelevisionsSverigesavgifter.särskildakrav på

medel frånmedfinansierashuvudsakligenfortsättningsvisäven
sponsorinkoms-tillmöjlighethar ävenFöretagetrundradiokontot.

försäljningfrånoch inkomster extern m.m.ter
kapitalin-krävadockkommerTV-kanal att enAtt starta nyen
frånekonomiskt start.sigbäraintekommer attKanalen t.ex.sats.

mark-pånedläggasmåsteochbetalasskallRättigheter resurser
köpamotiveras attmåstekonsumenternakanalen,nadsföring av

kanalenförkrävs emotatt taden utrustning m.m.som
betal-TV-bolagenaktiekapital ifårLicensmedlen utöver --

driftenochkostnaderde starten avfinansieratillanvändasinte att
reguljäradenkommaenbartskallinnebär,betal-TV-kanal utanen

godo.tillprogramverksamheten
betal-TV-verksamhetenmedigångkommaförInvesteringar att

marknaden.denpålån öppnafinansierasdärförbör genom
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Bilaga Utredningens
direktiv

min
WW

WKommittédirektiv

Digitala TV-sändningar Dir

Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare förbereda sändningartillkallas med uppgift att av
digital marksänd TV.

Utredaren skall lägga vilkafram förslag sändningsorterom som
inledningsvis skall väljas för digitala uppgiften ingårsändningar. I att
tillsammans berörda tekniska ochmed myndigheter undersöka de
frekvensmässiga liksommöjligheterna för sändningsverksamheten,
vilket intresse finns hos TV-företag och andra intressenter.som

Den särskilde också programföretagutredaren skall i samråd med
och andra intressenter former samarbete kringutarbeta för t.ex.
multiplexering, sändare, åtkomstkontroll och elektronisk programgui-
de, eventuellt i form modellöverenskommelse.av en
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Tele-Sverigesutredaren bedömasärskildeskall denSlutligen om
särskildamedsändningarfinansiera vissabör få möjlighetvision att

fall bör gälla.i såavgifter vilka villkoroch som

Digitalt utsänd TV

sändningaranalogafrånsigskiljerutsändningDigital TV-programav
sändsinformationenprogrambärande utdenpå så ensomsätt att

förställetnollor, ioch"ettoravläsningar, ensomström separataav
signal-s.k.möjliggörDigitalteknikensignal.varierandekontinuerligt

ökaskanöverföringskapacitetenmedförkomprimering, attsom
samtidigtantal attkommerkraftigt. så störrePå ettsätt program

frekvensutrymme.givetsändas inomkunna ettut
satellit,viamarksändare,digitalt frånsändaskan ge-TV-program

digitalt säntskall ettemottelenät. Denoch takabel över somnom
signalendigitaladentolkaravkodarehamåsteTV-program somen

kanTV-mottagarensignalanalogtilldenoch omvandlar somen
åtkomstkontrollförfunktionerinnehållaocksåkanAvkodarenåterge.

retursigna-tillmöjlighetbetal-TV-avgifteroch debitering samt geav
interaktivitet.medger vissvilketlering,

antalmycketinnehåller stortettsändningssystemdigitaltOm ett
förenklaändamålsenligt attkan det programva-programkanaler vara

elektroniskas.k.sökprogram,särskildafor publikenlet genom
programguider.

TV-sändningardigitalaPropositionen om

sändningarutökadeförförutsättningartekniska avUtredningen om
1996februariöverlämnade iallmänhetentilloch televisionradio

svenskdigitaliseramultimedia-till attmassmediabetänkandet Från
digitala TV-utredningenföreslår att1996:25. Därtelevision SOU

måletmedSverige attinleds imarksändare nuvaran-sändningar från
deefterårtioinomläggasskall kunnamarksändningaranalogade ner

remissbehandlats.harBetänkandetdigitala marksändningamas start.
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I Digitala harpropositionen TV-sändningar 1996/97:67prop.
regeringen lagt fram förslag med betänkandet.sina anledning av

Regeringen digitala införsföreslår sändningar marksänd TVatt av
i flera för tillmed möjlighet successivt ställningsteg, staten att ta om
och på grundläggandevilket verksamheten skall fortsätta. Ensätt
förutsättning för eventuell utbyggnad bedömssändningarnaär atten
ha ekonomisk påbärkraft. första inleds sändningarI ettetappen
begränsat skall redan frånantal i Sverige. Förutsättningarnaorter
början tillgänglighet ochsådana krav yttrandefrihet,påattvara
mångfald tillgodoses.

genomförasEnligt förslagen skall sändningarnai propositionen
under olikaförutsättningar fri konkurrens mellan pro-som gynnar

bland olikagramleverantörer väljamed möjlighet för publikenoch att
tjänster. sådanaBland de avkodare användsbör attannat varasom
varje publiken har möjlighet del allai taatt somprogramperson av

försänds programföretaget ställerde villkorgivetvis påut, uppsom
tillgång elektroniskatill innehållerOm systemet pro-programmen.
gramguider programföretagens utbud påbör de olika presenteras
likvärdigt sätt.

Enligt uppnådet möjligtpropositionen måste överens-attvara
medverkandekommelser samverkan varjesådana former för attom

material,företag kan nödvändiga kontrollen sittbehålla den över
samladesamtidigt tillför publiken dettillgängligheten program-som

samverkansfonnerutbudet förblir viktigt sådanahög. Det är att
inledningsskedekommer sändningsverksamhetenstill stånd redan i

kommer inoch de företaghar sådan utformning ävenatt att somen
kan likvärdiga villkor.delta samarbetet påisenare

Sändningama möjligt, helst hösten 1997.bör så snartstarta som
Inledningsvis skall sändningar på åtminstone ett treäga par,rum

olika kompletterarskall väljas så deSändningsortema attorter.
storstad-glesbygd.varandra, det gäller dimensionennärt.ex.

dis-kunnabör enligt propositionenMinst två sändningsfrekvenser
skallsändningsverksamhetenpå varje iKärnanort. varaponeras

traditio-digitala andra tjänstermarksändningar TV, änävenav men
olikanella teletjänsterutbildningstjänster ochTV-program, t.ex. av

slag, skall kunna förekomma.
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ocksådet eftersträvasbörmarksändningar attVid sidan trådlösaav
propositionen.regeringen idistributionsmetoderandra prövas, anser

programutbudetbeaktasskall det attprogramföretag somVid urval av
Lokala ochsmakriktningar.ocholika intressentilltalaskallhelhet

förank-liksom ärföreträde,börregionala sornprogramgesprogram
fleraeftersträvasskall attDetkulturkretsen.svenska avi denrade

dagiTV-foretagdeltar.programföretagoberoende somvarandra
demedverka itillfälleberedasskall attmarksändningarbedriver

be-helhetskall iSändningsverksamhetendigitala sändningarna. san
företagen.medverkandedekostas av

ochtelevisionradio,förlagstiftningengällersändningarnaFör
TV-lagenochradio-gällerTV-sändningarteleverksamhet. För

och TV-radio-enligtTV-sändningarbedrivaTillstånd1996:844. att
olikaställamöjlighetdå har airegeringen,lämnasskalllagen somav

innehåÅlsreglerdetillkomplement somvillkorangivnalageni som
börtillståndstidenbedömerRegeringen attdirekt lagen.framgår av

övervakaroch TVradioförGranskningsnämndenfyra år.högstvara
sindningarnasvillkorochreglerefterhandsgranskning att omgenom

efter-vissbedriverÄven Justitiekanslernefterlevs.innehåll
utgörtjänstOmTV-lagen.ochradio-enligthandsgranskning en

1993:597telelager.tillstånd enligtkräverteleverksamhet som
telesty-ochockså Post-telestyrelsen. Det ärochdet Post-lämnas av

1993:599lagenenligttillstånd omdemeddelarrelsen somsom
radiosändareanvända deför somkrävs attradiokommunikation

skall:illståndsådantförförutsättning attEnför sändningarna.behövs
ochradio-enligttillståndmeddelatharregeringenlämnaskunna är att

TV-lagen.
beslutriksdagensförutsättningunderskall,utredaresärskild avEn

sändningsverksamhetdenförberedapropositionen,anledningmed av
Regeringen attpropositionen.föreslagit i avserharregeringensom

följaskallinslagparlamentarisktmedkommitté scmutse ensenare
utvärderingen.vidmedverkaochverksamheten
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Sveriges betal-TVsändaTelevisions möjlighet att

tillstånd fåSveriges regeringen begärtTelevision har hosAB att
tillkompletterande finansieringsforrn TV-betal-TVpröva som

ökandeavgiften. bedömer det i situationSveriges Television att aven
detöka exponeringenkonkurrens nödvändigt på olikaär sättatt av

service-televisionen.programutbud produceras inom publicsom
europeiska publicdeSveriges Television flerapekar också på att av

betal-TVservice-företagen formi dag använder någon somav
digitala TV-propositionenkompletterande finansieringsforrn. I om

ytterligarefrågan behöver studerassändningar regeringen attanger
innan beslut kan fattas.ett

anfö-kanmeningenligt regeringenspropositionenI attanges man
service-företagpublicskäl för låtabåde och ettattemot somra

brukarnaavgiftersärskildafinansieras TV-avgiftsmedelmed utta av
betalavilligaför intresserade ochvissa tjänster. De att extraär ensom

programutbud. Detrikareavgift tillkan så tillgång ännusätt ett
tilltillgångbara harockså betal-TV-publiken intefördelär atten

TelevisionSverigesfrån programföretag. Förkommersiellaprogram
utvecklingsmöjligheter. Attochkan det också erfarenheterge nya

kostnaderökadeemellertidsända kanal innebäri ävenprogram en ny
sändningskostnaderochupphovsrättigheterformi ersättning förav

finansierings-beroendesigOm Sveriges Television gör av nyamm..
påverkasprogrampolitikenkällor förkan det finnas risk ettatten

tillgäng-först blirattraktivanegativt och desätt att mest programmen
skulle kunnautvecklingoregleradliga i betal-TV-sändningarna. En

hota med TV-avgifter.systemet
denuppdra sär-regeringenI propositionen attatt avseranges

Televi-huruvida Sverigesförslagskilde utredaren lägga framatt om
särskildamedsändningarsion bör få möjlighet finansiera vissaatt

fall bör gälla.avgifter och villkor såvilka isom
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uppgifterutredarenssärskildeDen

mark-digitalförbereda sändningarskallutredarensärskildeDen av
myndighetermedkontaktarbeta iskall utredarenDärvidsänd TV.

berörda,kankommittéermedtänkbaraoch intressenter samt varasom
mångfald inomRådet förK1995:01,IT-kommissionen mass-t.ex.

UDistansutbildningskommitténoch1995:01medierna Ku
1995:07.

sändningsortervilkaförslagframskall läggaUtredaren somom
ingåruppgiftensändningar. I att,digitalaförskall väljasinledningsvis
tekniskadeundersökamyndigheter,vederbörandemedtillsammans

finnsvilket intresseliksommöjligheterna,frekvensmässigaoch som
väljasskallSändningsortemaoch andra intressenter.TV-företaghos

dimensionengällerdetvarandra t.ex.de kompletterar närså att
skallprogramföretagantaltillräckligtglesbygd.storstad För ettatt-

dispo-kunnasändningsfrekvensertvåbör minstberedas platskunna
bestämmasskalloch valetAntaletplats. orterpå varje orter avneras

medkontakterutredarensvidframkommertill vadhänsynmed som
tänkbara intressenter.

programföretagmedsamrådiskall också,utredarensärskildeDen
kringsamarbeteför t.ex.formerutarbetaandra intressenter,och

programgui-elektroniskochåtkomstkontrollsändare,multiplexering,
modellöverenskommelse.formeventuellt ide, enav

medbeslutriksdagensavvaktaskallutredarensärskilde an-Den
framläggsfrågorangivnahärförslag iinnanpropositionenledning av

till det,anledningskulleriksdagsbeslutetOmtill regeringen ge
utredaren.tilltilläggsdirektivmeddelaregeringenkommer att

Televi-SverigesbedömaocksåskallutredarensärskildeDen om
särskildamedsändningarvissafinansieramöjlighetbör fåsion att

skalluppdraggälla. Dettafall börsåivillkoroch vilkaavgifter som
april 1997.den 15redovisas senast

skall kunna sättasändningarnainriktas påarbete börUtredarens att
förhållandenallaUnder1997.helst höstenmöjligt,igång så snart som

år 1997.utgångenvidavslutatarbeteskall utredarens avvara
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För utredaren gäller regeringens direktiv redovisa de regional-att
politiska konsekvenserna framlagda förslag dir. 1992:50, attav

offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23, redovisa jämställdhets-att
politiska konsekvenser dir. 1994:124, redovisa konsekvenser föratt
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.

Kulturdepartementet
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LändergenomgångBilaga 2:

Island

RadiolagenRikisütvarpid.aktuell förFrågan betal-TV inteärom
betal-isländskadistributionsform. Deninte betal-TVnämner som

RUV:s kon-fulltecknad och mediTV-marknaden dessutom attär
verk-sindel finansierartillStödkurrenter Stöd Syn och 3 stor

samhet abonnemang.genom

Finland

vil-för YLE,kan bolagsstämmanEnligt lagen Rundradion ABom
verksamhetbesluta änken består Trafikministeriet, annanomav

allmänhetensuppdrag iden paragrafen YLE:sinämnssom om
bolagskiltbedrivas iverksamhet förutsättstjänst. Kommersiell ett

bokföring.ochmed ekonomiskteget egenansvar
fram-detverksamheten iförsamband planeringsarbetetmedI

månader-under detida digitala kommer YLEmarknätet närmaste
befintligakommersiellt utnyttjaberöra möjlighetenäven attattna

betalkanal.förfinnsplanerprogramrättigheter. Inga egenen
samarbetedetaktualiseras blir iSkulle verksamhet betal-TVinom

fallsåkommer iYLE:s insatsmed eller flera attexterna parter.en
och för-pågårUtredningsarbetebegränsas programrättigheter.till

slag i maj.väntas
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Irland

RTB betal-TV-har ingenreklamñnansieradelicens- ochDet egen
börjadeTVabonnemangskanalen Tarakanal deltar i sommen

iStorbritannieniTelewestkabelnätetochsatellitsända via no-
nå ävenkommerSatellitsändningama attvember 1996. senare

iUtbudetZeeland.ochAustralien Nyaländer,europeiskaandra
andraochunderhållningirländskdeltillbestårTVTara stor av

RTB Celtic Vi-USA-baseradedetförserirländska ävenprogram.
inteochgammal nämnerradiolag ärDagensmedsion program.

angåendeRTE till regeringen ut-signyligenhar väntbetal-TV.
därvid hän-ochIrlandtelevision imarksänddigitalvecklingen av

radallmäntelevisionfinansieramöjlighetentill genom envisat att
betal-TV.däriblandtjänster,

Belgien

publicreklamfinansieradeochlicens-vallonskadetBelgienI är
PlusCanalbetal-TV-kanalenidelägareRTBFservice-företaget

Dessutompålångfilmeroch repertoaren.bl.a.medBelgique sport
kabelnät.vallonskaiFilmNetmedRTBFsamarbetar

tillåtsochRTBFÄven mellan statenavtalkommandei ett
mottagningderasoch göraTV-programkrypteraexplicitRTBF att

färdigför-dock inteAvtalsförslaget ärbetalning.beroende av
handlat.

betal-TV-ingenharBRTlicensñnansieradeflamländskaDet
verksamhet.

Holland

holländskadentilltilläggföreslåsregeringsproposition ettI en
vidaktiviteterinitieraNOSförmöjligt attdetmedielagen görsom

Varjebetal-TV.exempelvisservice-uppdraget,publicsidan om
regering-godkännasenhälligtochgranskasdockskall avinitiativ
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godkänd måste sidoaktivitetenFör bli bl.a. ha anknytningatten.
försämratill huvuduppdraget, inte förutsättningarna för fullgöran-

det huvuduppdraget och inte verka menligt konkurrensen påpåav
marknaden.

harNOS träffat Memorandum of Understanding med Mul-ett
tiChoice samarbete i temakanaler: nyheter,antalett sport,om
konst och kultur bamkanal. främsta skälet för NOSDetsamt atten

in i sådant fördelarna inköpssidan, framför-samarbete påett är
allt det filmrättigheter. skäl före-gäller köp Ettnär ärannat attav

kan rimligt fårerbjuda tittarna ökad service till pris. NOStaget ett
möjlighet eventuellt överskott förstärka NOS:smedäven att ett

finanser. med det bästa i hol-NOS arbetar med planer på kanalen
ländsk för utlandsholländare.TV

Italien

oklara, vil-RAI:s delta betal-TV-verksamhetenmöjligheter i äratt
ket beror detta har funnitslagförslag skulle reglerapå detatt som

beslutgrundlagsstridigt positivt ioch måste skrivas Trots ettom.
parlamentet denutsikter in påi februari 1996 har RAI:s att av
Telepiü bragts intethelt dominerade betal-TV-marknaden avom

parlamentetsregeringen får uttalanden frånstöd mono-avsom
polkommissioner.

Spanien

Idag marknät isänder TV-kanaler, tvåRTVE åtta varav genom
abonnenterSpanien. Intemacional med miljonerTVE sina 7,6 är

den betal-TV-kanalen Latinamerika.istörsta
service-företagetreklamñnansierade spanska public RT VEDet

skallbland projektuppvisade underskott 1996 ochett stort som
delta-förbättra RTVE-ledningen satsning påresultatet nämner en

politiskt omtvistatgande digital betal-TV-bukett.i Detta är etten
Telefönica, detprojekt finansieras det statliga RTVE,som av

mediegruppen Grupomexikanska Televisa, den Pearsonägda
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radiostationer denstödjerochrad tidningarochRecoletos somen
konkurrerar marknadenpåProjektetregeringskoalitionen.sittande

Canaldigitalbukett i regi Espa-Digital, +SateliteCanalmed aven
intressantaSER. ärradiostationen DetochPrisatidningshusetna,

marknaden.sydamerikanskadengivetvis erövra storaatt

Schweiz

iägarandel på tio procentmeddeltarSRG/SSRschweiziskaDet en
arkivsinamedbidrarSRGbetal-TV-tjänst.regional program uren

be-önskaSRGSkulle öppnadokumentärkanalen.till egenfrämst
omförhandlas.sändningstillstånddessmåstetaltjänst
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Sammanfattning

Får TypDeltardelä-Land Station av
kanalleve-ga/ som

tillidagdriva rantör
be-andra

tal-TV-
företag

filmSport,NejDanmark DR, TV2 Ja
bamprog.

NejNejTV2Norge NRK,
Island RUV

Nej NejFinland YLE
TemaJaJaUK BBC
FilmkanalJaChannel4/ Ja
diskuterasITV
IrländskaJaIrland NejRTE

program
utomlands

TemaJaFrankrike FT2, FT3 Ja
ZDF-prod.DiskuterasTyskland NejZDFARD,

PlusCanalBelgien JaJaRTBF
BelgiskNejNejBRT
film, sport

med TemaM0UHolland DiskuterasNOS
Multichoice
NejItalien DiskuterasRAI

TemaJaSpanien RTVE Ja
Regional,NejSchweiz SRG/ SSR Ja
dokument.
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