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Till statsrådet och chefen för

Kulturdepartementet

enlighetI med direktiven för mitt uppdrag särskild utredare isom
utredningen digital-TV KU 1997:01 överlämnar härmedjagom

betänkande rörande formerna för samarbete kring multi-ett
plexering, sändare, åtkomstkontroll och elektronisk programguide.
Mitt uppdrag därmed slutfört.är

utredningensI arbete har deltagit överdirektörenexpertersom
Björn Rosén, Radio- och TV-verket och direktören Curt
Andersson, Post- och telestyrelsen kanslirådet MarénLarssamt
och hovrättsassessom Monica Bengtsson, Kulturdepartementet. I
arbetet har konsulten Ulf Wennerberg deltagit.även Monica
Berglund och Anneli Giorgi har varit utredningens assistenter.

Hovrättsassessom Ulf Törnblom har sekreterare.varit

Stockholm i januari 1998

Gunnel Färm

Ulf Törnblom
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Sammanfattning

kapitelI I redogörs kort för den särskilda utredarens arbete, isom
aktuell del samordning rad tekniska frågor.nu avser av en

kapitel fattatsI 2 lämnas lägesbeskrivning. Beslut har aven
riksdagen stegvis inleda sändningar marksänd digital TV.att av
Regeringen har beslutat sändningarna skall inledas följandeiatt

Öster-områden: Stockholm med Mälardalen och Uppsala, Norra
götland, Södra Skåne, omnejdoch Nordöstra Göteborg med samt
Östersund och sändningsområdeSundsvall med omnejd. varjeI
skall finnas frekvenser skalltvå sändningskanaler som ge

för förtill åtta två skall avsättasutrymme upp program, varav
lokala sändningar. förResterande skall avsättasutrymme program

skall sändas områden.i samtligasom
Radio- och TV-verket och parlamentarisk kommitté skallen

förarbetet lämna förslag inför tillståndsgiv-och regeringensgöra
ning. utfärdatsEn särskild förordning tillståndsgivningen harom

regeringen. Lediga tillstånd har Radio- ochutannonseratsav av
TV-verket. Ansökningstiden löper den februari2 1998.ut

digitalaDe marknäten avsedda förprimärt TV-programär men
användning utbildning eller teletjänster inte uteslu-ärannan som

ten.
Utbyggnaden beräknas förpågår och de aktuellanätenav om-

rådena färdig till 1998.vara sommaren
omvandla de sker digital teknik till denFör sändningar iatt som

analoga teknik dagens gjorda för krävsTV-apparater ärsom en
dekoder, s.k. förbox. Sådan mottagarutrustning digitalaset topen
marknätssändningar för närvarande fram. Sedan tidigare finnstas

boxar för digitala sändningar från satellitmottagningset top av
och via kabelnät. Antalet boxar finns hos konsumen-set top som
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dock få. Ett särskilt problem för konsumenternaärterna ännu är
det för närvarande inte finns någon box klarar allaatt topset som

distributionsformer. har införJag regeringen påtalat behovet av
nationell samordning. nordiskt samarbete förEtt åstadkommaatt
samordning inom området har kommerDetta dock intestartat. att
leda till någon enhetlig förränstandard tidigast under 1999.

Persondatorer kan alternativ till eftersomboxartopett setvara
sådana med enkel tillsats kan klara boxens funktionerset topen
och samtidigt mervärde i form alla de funktionerettge av som
moderna persondatorer utrustade med.är

digitala TV-världen aktualiserar dessutom antal olika,Den ett
mestadels tekniska, funktioner EPG, och multi-såsom SMS, CA
plexering.

Med EPG den elektroniska programguide skallavses som vara
för Efter-tillgänglig leda till olika och tjänster.tittarenatt program

fasterdetta blir den första bild tittaren många in-mötersom som
utformningvikt vid detta skyltfönster. Synen påtressenter stor

programguider dock.och användning elektroniska varierarav
finns önskemåletSåväl från sidaregeringens intressentemassom

skall objektiva ochde elektroniska programguidernaatt neu-vara
möjlighet till styrningtrala. Programguidemas rättsliga ochstatus

kommenteras EPG.något i avsnittet om
förkortning för SubscriberSMS Management System,är en

varmed kundregister företag byggtde och vissasystemavses upp
för SMS-företagenbetalTV. den digitala TV-världen kommerI att
bli betalningar mellanviktiga aktörer hanterar strömmama avsom

och konsument.producenter
för benämnt åtkomst-CA står conditional vanligenaccess,

Åtkomstkontrollen, krypteringkontroll. vanligen sker genomsom
blir centralkodning sändningarna och s.k smartcards,av en

ochfunktion den framtida mängdi TV-världen där en program
radtjänster enbart kommer tillgängliga betalning. Enatt motvara

olika tekniska lösningar och finns.system
Multiplexering vad gäller digital mark-centralt begreppär ett

digitalsänd skillnad mellan analog och TVTV. En avgörande är
helexempelvis TV4 dagprogramtjänst iatt upptarensam enen
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frekvens, medan det digital teknik möjligt påär attgenom samma
frekvens, i signal, sända till fyra programtjänstersamma upp
och/eller andra tjänster. kräverDetta samordning mellan olika
programföretag och företagandra med tjänster distribueras isom

i den mån sådana förekommer.näten Operatörsskapet för den
s.k. multiplexen blir därmed viktig funktion. Multiplexoperaeen
törsskapet innefattar inte bara tekniskt sammanfoga deatt rent
olika programtjänstema i signal, kunna disponeraävenutan atten
sändningskapacitet olika anledningar för ögonblicket ärsom av
ledig. avsnittetI multiplexering redovisas olika principer, delsom
för disponera sändningsutrymmet, dels röranderätten att vem som
skall roll multiplexoperatör. pekasI avsnittet någotävenges som
på s.k. konvergensproblematik finns områdetinomsom genom
sammansmältning traditionella media och modern data- ochav
telekommunikation.

De olika avsnitten de nämnda funktionerna innehåller ävenom
redovisning aktörer med intresse för olika roller. särskiltI etten av

avsnitt finns därtill övergripande redovisning intres-störreen av
och andra initiativ inom området.senter

En samordning den använda tekniken nödvändighet förärav en
verksamheten och uttalat krav för tillstånd skall meddelas. Iett att
kapitel 3 redovisas olika samordningsmodeller utifrån vissa
utgångspunkter bedömning. viktigaste samord-Dengörssamt en
ningsfrågan bedöms multiplexering och modellerna utgår där-vara
för ifrån olika placering multiplexoperatörsskapet. Därvidav
används två principiellt skilda denvarianter. modellen blirI ena
nätoperatören multiplexoperatör, i den andra modellen fåräven
programföretagen bestämmanderätt denna funktion.över

Min bedömning skall erhålla rollenär nätoperatörenatt som
multiplexoperatör. Enligt min skallmening samtidigt eftersträvas

ordning erbjuder de programföretag givits tillstånden som som
möjlighet utveckla tjänster har naturligt samband medatt ettsom
programverksamheten. disponeratInom sändningsutrymme skall
programföretagen således kunna sådana tjänster fallerpröva som
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inom det område under radio- och TV-lagen tillståndet gäller.som
Däremot skall andra tjänster i marknätet, tillståndspliktiga eller
enligt lagstiftning, kunna såsomutövasannan av annan,
nät/multiplexoperatör eller fristående företag.
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l Utredningens arbete

Direktiven utredaren tredelat uppdrag. förstaDe två delarnaettgav
bedöma SVT skall bedriva betalTV-verksamhetatt och attom-

föreslå sändningsorter för de inledande sändningarna digitalav
TV avklarade och harterrester är i två betänkanden.utmynnat-

första,Det i april månad 1997, benämnt Betal-TVärsom avgavs
inom Sveriges Television SOU 1997:60. andraDet lämnades i
juni månad 1997 under Rapport med förslagnamnet om
sändningsorter 1997:103.

Den tredje delen uppdraget har bestått i bidra till lös-attav
ningar vissa tekniska och andra frågor gällande sändningsverk-av
samheten. Särskilt viktigt har varit utarbeta och värderaatt sam-
arbetsformer för det tekniska förverkligandet sändningarna. Detav

sig då bl.a.rör samarbete kring sändare, multiplexering, åt-om
komstkontroll och elektroniska programguider EPG.

dennaI behandlas främst de nämnda tekniska frågornarapport
och modeller för samarbete kring dessa.

Utredningsarbetet har innefattat rad kontakter med olikaen
intressentgrupper, bl.a. programföretag, företag distribuerarsom
sändningar, tillverkningsindustrin och olika branschorgan. Utred-
ningen har stått i kontinuerlig kontakt med Radio- och TV-verket
och Post- och telestyrelsen, vilka också representerade iär expert-
gruppen.
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Lägesbeskrivning

2.1 Beslut m.m.

Bakgrund

februariI 1996 överlämnade särskild utredare betänkandet Frånen
massmedia till multimedia digitalisera svensk televisionatt—
SOU 1996:25. betänkandet bl.a. förslagen1 statsmakt-attgavs

skulle fatta principbeslut övergång till digitalgenast etterna om
marksänd TV i och såSverige möjligt påbörjasnart som en
utbyggnad marknät.av

sambandI med betänkandet överlämnades presenteradesatt en
politisk överenskommelse mellan flera bl.a. följapartier attom
förslaget på utbyggnad digital marksänd TV.att satsaom en av

I december överlämnade1996 regeringen till riksdagen en pro-
position digitala TV-sändningar 1996/97:67 med förslag attom
sändningar skall införas flerai med möjlighet försteg staten att
successivt ställning till och vilketpå verksamheten skallta sättom
fortsätta. förstaI skall marksändningar inledas antalett steg ett

i Sverige.orter
Riksdagen fattade beslut i enlighet med propositionen och rege-

ringen tillsatte mig särskild utredare och bilagda direktivsom gav
för mitt arbete.

I med förslag sändningsorter SOU 1997:103rapporten om
överlämnades i juni 1997 redovisade frekvensfrågor,jag ut-som

byggnadsmöjligheter och intressenter. innehöll ocksåRapporten
genomgång vissa särskilda frågeställningar aktualiseratsen av som

under arbetets gång. Mina överväganden ledde fram till valett av
sändningsorter med undantag väsentligen detsammaett ärsom

regeringen nyligen beslutat.som
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Beslut sändningsorter och .sändningsmtzrådenom m.m.

Regeringen fattade den november beslut områdenll 1997 ochom
sändningsutrymme för marksänd digital Regeringen be-TV m.m.
slöt sändningarna skulle få följande områden:iatt äga rum

Stockholm med Mälardalen och Uppsala.
Östergötland.Norra

Södra Skåne.och Nordöstra
Göteborg omnejd.med

ÖstersundSundsvall och med omnejd.

Sändningsutrymmet bestämdes så det varje sändningsom-iatt
råde frekvenserskall finnas två sändningskanaler och att en
överföringskapacitet motsvarande fjärdedel iutrymmet enca en av

Vidaresändningskanal skall disponeras för varje notera-program.
hälftendes motsvarandeöverföringskapacitet högstatt ca aven

för sändningarsändningskanalema disponerasiutrymmet en av
stöd sända samtliga områden.med tillstånd irätt attgerav som

Återstående för sändningar med stödöverföringskapacitet används
tillstånd sända samtliga områden.irätt attav som ger
Tillståndstiden dåblir fyra år, räknat från den januari 1999,l

bedömningsändningarna skall ha inletts enligt densenast som
regeringen för närvarande gör.

Televisionmedgav samtidigt i beslut SverigesRegeringen att
satellitfår programkanaler och via in-AB inleda sändningar i nya

leda gamla programkanaler.sändningar såväl nya somav

En parlamentarisk kommitté

parlamentariskSamma dag beslöt direktiv förregeringen enom
di-kommitté följa de markbundnamed uppdrag och utvärderaatt

gitala första utbyggnadsetappen.TV-sändningama under den
Kommittén programföretag för deskall medverka vid urvalet av
digitala TV-sändningama till Radio- och TV-sigatt yttragenom
verket kommittén följatillståndsansökningarna. Vidare skallöver
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verksamheten, iakttagelser till regeringen, initiativ tillrapportera ta
regeländringar och lägga fram utvärderingsrapporter.

Förordning tillståndsgivningom

Regeringen har utfärdat förordning SFS mark-1997:894en om
digitalsänd TV, tillämpas vid annonsering möjligheteratt attom

få tillstånd för digitala TV-sändningar och handläggning ansök-av
ningar tillstånd.om

Efter Radio- och TV-verkets utannonsering de aktuella till-av
stånden har sökanden inge ansökningar till verket. Sökandenatt
skall uppgifter firma och ägarbild också redovisautöver om namn,
tekniska och finansiella förutsättningar för verksamheten och
lämna uppgifter sändar- multiplexoperatöroch samt presenteraom

budget. Sändningstillståndet får förenas med i förord-vissaen
ningen angivna villkor. Radio- och TV-verket skall efter det att
den parlamentariska kommittén har ansök-sig överlämnayttrat
ningarna till förregeringen prövning. Verket skall bifoga moti-ett

förslag fördelning tillstånden.verat om av
Radio- och TV-verket har tillstånden för ansökan.utannonserat

Ansökningstiden löper från den december till15 1997 den feb-2
ruari 1998.

Vissa särskilda frågor

utredningensI betänkande underlag för be-regeringensutgörsom
slut sändningsorter betonades antal särskilda frågorettom som
intressentema påtalat viktiga SOU 1997:103 31-39. Fler-som s.
talet dem har besvarats de nämnda regeringsbesluten. Frågorav av

inte kommenterats bl.a. frågan hur tillståndennärmare ärsom om
skall fördelas mellan olika användningar, exempelvis vilket ut-

utbildning kan komma få. Beträffande fördelningattrymme som
mellan olika användningar det dock naturligt avvakta detär att
intresse visas ansökningarna till Radio- och TV-som genom
verket.
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Regeringens beslut utesluter inte användning i nä-utrymmeav
för sidotjänster. krav på tillståndshavama sända visstEttten ettatt

förord-mått vecka ställs dock iTV-program 50 timmarav per
ningen. Eftersom detta relativt begränsat, och ingetkrav ärär utta-

måstelat allt disponerat under dessa timmaratt utrymme an-om
oförhindradevändas till torde tillståndshavamaTV-program, vara

tämligen för andra tjänster.avsättaatt ett stort utrymme
omfattning förviktiga frågan cany-regelnsDen mustom

marknätskanalema har besvarats.inteännu

Nätutbyggnaden2.2

domine-landetsTERACOM Svensk Rundradio TeracomAB är
Bolagetsradiokommunikationsområdet.rande sändaroperatör på

täcker detradiosändare för analoga sändningar idistribution av
Bolaget bygger sändamätbefolkningen.100närmaste procent av

fasta anläggningar iför digitala sändningar användande demed av
bl.a. deanvänds förform finns ochredanmaster somav m.m. som

stark ställninganaloga TV-sändningama. harTeracom somen
aktu-gällerdet finns formellt monopol vadingetoperatör, numen

Även anlitas.således kommaella tjänster. andra kanoperatörer att
pågår.marknät två frekvenserutbyggnad två digitalaEn av

inle-beslutatUtbyggnaden sker på de regeringenorter somsom
dande sändningsorter, nämligen:

Stockholm innefattande Uppsala.med Mälardalen,
Göteborg.
Linköping/Norrköping.
Östersund/Sundsvall.

Skåne.

uppgiftUtbyggnaden kommer dessa platser enligtpå att vara
färdig till 1998.sommaren

ochtvå kan åtminstone åtta programtjänsterDessa bäranät
vissa sidotjänster. Utbyggnaden innebär 50även att procent avca
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befolkningen skall kunna frekvensersändningar på tvåmottaga
under våren tid-1998. Förverkligandet sändningar vid dennaav

förutsätterpunkt tillståndsgivningen avklaradnaturligtvis äratt
och det finns skaffamöjlighet för konsumenternaatt motta-att
garutrustning.

2.3 Frekvenskoordinering

och koordineratelestyrelsen haft regeringens uppdragPost- har att
frekvenser vadför marksänd Koordineringsarbetetdigital TV.
gäller de förstaoch de frekvenser aktuella i denär ut-orter som
byggnadsetappen förklart. tekniska tillstånden användningDeär

radiosändare för marksänd kommeroch frekvenser digital TVav
därför beslutatlämna efter det regeringenmöjligaatt att attvara
vilka erhålla frekven-programföretag skall tillstånd. På vissasom

i södra och kommer det bli begränsningarSverigevästra attser
ställer inför komplicerade tekniska lös-sändaroperatörensom mer

tillningar. erfarit ändå möjligt kommaDet enligt vad jagär att
med dessa problem.rätta

samarbetsorgan CEPTDe europeiska teleförvaltningamas
höll juli olika ländernas frekvensföni 1997 iChester. Demöteett
valtande träffade överenskommelse for-myndigheter då en om

för koordineringen sigdigital TV. Det rörterrestermerna omav
Stockholmsplanen.procedurer kompletterar den s.k.m.m. som

hösten-vintern använd-Under skall land redogöra för devarje
ningar de ha driva.tagit i drift och de i övrigt sig rätt attansersom
Därefter följt möjlighet förvidtar samordnande arbeteett av
länderna sedandet samlade resultatet. Måletsig äröver attatt yttra
kunna fastställa täckningsradie förantal och skyddadstationerett
dessa.
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och teknik2.4 Mottagarutrustningar

Utvecklingen

byggda förhandeln finnsI inte TV-apparater ärännu attsom
nöd-TV-signaler. kommer dock dendigitala På lite siktmottaga

vändiga finnas inbyggdtekniken i Konsumentenapparaten.att
använda dekoder,måste inledande tiden iställetunder den enen

signalen till dens.k. digitalabox, omvandlar denset top som
arbetar medbefintliga ettanaloga teknik de mottagarnasom
användaalternativ utveckling iställetunder ärär att en per-som

redan sedan tidutvecklats och finnssondator. Dekodrar har en
digitalamottagningtillgängliga för vad gällerkonsumenterna av

kabelTV-densatellit. Sverige harTV-sändningar från I största
förboxlanseranyligen börjatTelia AB, topoperatören, seten
förboxarkabelnät. Någradigital TV imottagning set topav

finnsdistributionsforrnmarknät eller klarar ännuänmer ensom
inte tillgängliga för konsumenter.

Motala, har kapacitetFlera företag, bland dem Nokia i att pro-
tiduppgift på tämligen kortducera och skulle enligtboxarset top

flera distributions-boxar kan klarakunna produktionstarta somav
former kompatibla.eller ärsom

Utredarens skrivelse

det förelågkunde jag konstateraUnder början hösten 1997 attav
vad gälldestatliga aktörerbrister mellan olikai samordningen ut-

eftersträvadevecklande Teliaboxar. nämntsset top ensomav
medanför kabelsändningar, Teracomsluten box enbart användbar

önske-hadeRadiotjänst Kiruna ABAB, SVT och iAB RIKAB
samordningenuteblivnamål tekniska lösningar. Denöppna varom

programföretagenstillbeklaglig flera bl.a. med hänsynskäl,av
skri-perspektiv. Iintresse och konsumenternasdistributionav ur

skullevelse föreslog regeringentill Kulturdepartementet jag att
till överläggningarkalla och SVTTeracom Telia AB, RIKABAB,

de statliga ellerförutsättningarna för samordningbättre avom en
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närstående aktörernas agerande vad gäller frågor tekniskstaten om
standard för digital TV. Skrivelsen finns bilagd betänkandet.

Regeringen har skrivelsen på remiss till de nämnda aktö-sänt
i bl.a.sina hänvisat till det pågående nordiskarerna som svar

samarbetet med syfte nå tekniska lösningar.att gemensamma
Regeringen har därefter beslutat inte vidtaga några ytterligareatt
åtgärder.

Dagsläget

Såväl internationellt förnationellt präglas situationen närva-som
rande splittring vad gäller standarder och boxar. gällerDettaav en
alla boxens beståndsdelar, dels själva dekodems utform-set top
ning med eller anslutningsmöjligheter hårdvaran, dels CA-utan

åtkomstkontrollsystemet och dels mjukvaran formisystem av
programvaruapplikationer, s.k. detta kommerAPI. Till majori-att

de boxar finns enbart utrustad med teknikteten ärset topav som
för distributionsform, i fall vanligen kabelvissa två och satel-en
lit, fallet med boxarvissa används i Tyskland. Hittillsärsom som
finns inga boxar framtagna allakan klara distributionsfor-tresom

mark-, satellit- och kabelsändningar. Tidigare har det sagtsmema
boxar med sådana möjligheter skulle bli mycket kost-att set top

uppfattningMin den frågan,i grundad bl.a.på kontaktersamma.
med apparattillverkaren Nokia, detta inte med verklig-är äratt
heten överensstämmande. kombinerad mark- kabelboxEn och
skulle enligt dessa uppgifter bara bli obetydligt dyrare och boxen

kan alla formerna sändningar 10ta emot tre procentsom av ca
dyrare box för enda sändnings-utrustadän ärset topen som en
form. Istället för enligtpriset min mening vämandetär om egna
marknader och kunder det verkliga förmotivet inkompatibla set

box-lösningar.top
Internationellt pågår standardiserings- och speciñkationsar-ett

bete i DigitTag och närvarande diskuterasDVB. Förorgan som
Ävenbl.a. standardiserad i EU-kommissionen arbeteAPI. pågår

med förslag till direktiv området sedan finnsinom tidigare
direktivet TV-standarder 95/47/EG. Nationellt har lägetom nr
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nämnda skrivelsen tillföranlett denlåst tid vilketvarit rege-en
till nordiska lösningar,Dock finns viljaringen samordning. enom

programföretag ochmellanmanifesterad det samarbetei större
beskrivsNordenradiokommunikationsbolag itele- och när-som

skulleblir framgångsriktdetta arbeteunder Omavsnitt 2.7.mare
mednationella problemendedet förmodligen också kunna lösa
eftermärkadockbristande tekniksamordning. Det strävanär att att

förtidsåtgångengrundstandarder och boxar avgemensamma
sådana lös-innebärförverkligande i realitetenplanering och att

konsumentledettillgängliga iförväntas finnasningar inte kan
därför de digitala TV-Inledningsvis kommerförrän år.ettom par

till visstämligen låstamed boxarsändningama äratt starta som
distributionsforrn.distributör eller

etable-underNordendigitalTV iolika plattformer förTvå är

ring:
kabelTV-marknaden.tillriktar sigTele DanmarkTelia ochAB

samarbeteframtagen is.k. euroboxSet boxen är ettärtop somen
TVanvänds OpenSom APIkabeloperatörermellan olika i Europa.

intesändningar haroch Viaccess. NågraCA-system ännu star-är
har påbörjats.konsumenternalanseringen gentemottat, men

tillDTHsatellitsändningarmedCanal Digital Nordic arbetar
projektet. APISomkabelnät ingår iparabolhushåll, även an-men

inledningsfa-Conax. IMediaHighway och CA-systemvänds som
harSändningaranvändas.kommer Nokias operativsystem attsen

litet.myckethushållenantalet dekodrar hos är ännustartat, men
plattformar finnsmellan olikakompatibilitetAvgörande för om

Själva de-delsystemen:nämndaeller kan de tidigareuppnås är tre
API.applikationenochCAkodem, åtkomstkontrollsystemet

dekoderdelenskillnader idetMellan plattformerna finnsde två
hardekodramalikhet bäggeockså väsentliglikheter. En är attmen

Ävenskifta mjukvara.möjligtloader-funktion detgör atten som
dennaolika,dekodramaoch i de två görCA-system API ärom

och API. Dettaskiftaloader-funktion det möjligt CA-systematt
olika dis-mellankompatibilitet; dock intedet möjligt skapagör att

mark-klarar inteEuroboxentributionsforrner. Kabeldekodem --
sändningar eller satellitsändningar osv.
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finns någonFör digitala marknätssändningar inteännu set top
box för specifikationerfärdig. diskuterar närvarandeIntressenterna

korttillsammans specifikationema inomfabrikanter.med När är
Problemenklara det möjligt snabbt produktion.är att starta en

för-ligger enligt så mycket i teknikenintressentema inte ärutan
och former förbundna funnits kring tidmed den osäkerhet som

inled-sändningsstart digitala marknäten. Intentionendei är att
avvaktan på denningsvis för enbart marknätet ilansera boxen

syftar till.samarbetsprojektetdet nordiskaboxgemensamma som

Alternativ till boxartopset

förEftersom nödvändigboxen bara tillsats ärär attset top en som
den digitala sig-dagens analoga skall kunna hanteraTV-apparater

nalen, tekniken kommernaturlig utgångspunktär att att varaen
inbyggd i blir fallet i denmorgondagens TV-apparater. Att så när-

framtiden eftersom det tordedock långtifrån självklart,ärmaste
fallet ikräva betydligt högre standardiseringsnivå vad äränen som

dag, bara europeiskt perspektiv.inte i nationellt i Det ärävenutan
därför förhärskande under detroligt box-lösningen bliratt set top

åren.närmaste
Ett intressant alternativ använda persondatorer. För närva-är att

somärrande lanseras förpersondatorer utrustade TV-att mottaga
sändningar, klara bildtelefoni, faxvideokonferenser, E-post, m.m.
för under kan resterande nöd-10 000 kronor. Med instickskort
vändig elektronik tillföras. kan välja sändning-Konsumenten att se

datorns Tillsammansskärm eller hemmets TV-apparat.arna
med liten parabolantenn och/eller liten den typantennen aven

finns persondatorer kunnapå mobiltelefoner skulle dessasom
klara boxens viktigtfunktioner vilket kanset etttop samt, vara

för och allhushållet valet mellan boxiargument set top en pc,en
använda kring-normal pc-användning med möjlighet attannan

utrustning faxarsom Scanners, osv.
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2.5 Kundhantering SMS och
åtkomstkontroll CA

En allmän tendens inom TV-branschen det ökade inslagetär av
betal-TV. Sedan antal år bedrivs analog betal-TV. driv-Enett av
krafterna bakom övergången till digital teknik de förbättradeär
möjligheterna till olika former betal-TV.av

företagDe har byggt för kundhantering ochsystemsom upp
åtkomstkontroll vanligen kryptering och s.k. cards inomsmart
analog betal-TV satellit och kabel har önskannaturligtvis atten
kunna ha funktion i framtiden. ligger ekono-Det stortettsamma
miskt värde de kundrcgister och dessa s.k. SMSi rutiner som -
företag har utvecklat.Subscriber SystemManagement

SMS-företagen och erbjudersamordnar olika programtjänster
dessa till kunder. digitala tekni-paket eller buketter sina Densom
ken också SMS-företagen eller de företag dessa repre-ger som

möjlighet erbjuda antal tjänster. Denvia TVsenterar att ett nya
digitala tekniken sålunda branschen affärsmöjligheter.ger nya

denSMS-företagen bärande delkommer utgöraatt en av
och betal-infrastruktur digitala sändningargemensamma som

funktioner SMS-företagen kommer därigenomnödvändiggör. att
ha förhållande till konsumentermycket stark ställning såväl ien

för distributionprogramföretag, vilka hänvisade till dessaärsom
position isina sändningar. SMS-funktionen denär systemetav

dominerande,löper. rollvilka alla intäktströmmar En somgenom
därförkanske SMS-företag för digitala TV-sändningarenda, är

oerhört attraktiv.
skallkundernaligger SMS-företags intresseDet inte i attett

kväll framförkunna byta under TV:n.till SMS-operatörannan en
understödja teknikSMS-intressenter kan komma söka elleratt en

gäller försvårarvad boxar och åtkomstkontroll, över-set top som
kundergången till sändningar. Vämandetoperatörs om egnaannan

svårigheter föroch marknadsandelar bakgrund till deutgör som
till bl.a.närvarande finns samordna intressenternaatt en gemen-

för ochbox, skulle bli billig konsumenternaset topsam gesom
digitalTV snabbt genomslag.
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dominerande SMS-företagen SubscriberDe s.k. Management
System i Sverige och Norden är:

och Telenor,Canal franska Canal Plus NorgesDigital Nordico
motsvarighet till Telia AB.

Teliadivision inom ABTelia infomedia Television den ärsom
kabeloperatören.den i dominerandeSverige

sedan tidigaredotterföretag till MTG, verksamtViasat ettAB
satellitsändningar.SMS-företag för kabel- ochsom

Till räknas Radiotjänst i Kiruna ABkan ocksågruppen
hus-svenska TV-licensemaRIKAB hanterar de gentemotsom

hållen uppgifter TV-hushållen ioch därigenom har fullständiga om
syftehar bildats ilandet. särskilt bolag med Senda ABEtt namnet

SMS-företag för digital i Sverige.verka TVatt som

programguide EPG2.6 Elektronisk

syfte deEn elektronisk harprogramguide primärt samma som
förekommande,tryckta vanligtguider till TV-program ärsom

förnämligen objektivt hjälpmedeleller mindreatt ettvara mer
konsumenten ochvälja i utbudet kanaler Iatt enav program.
utvecklad betydligt bredareform kan emellertid EPG:n en
funktion och fungera till allehanda elektroniska tjäns-portsom en

innefattar allt från under-Vägvisare till utbudter etten rensom—
hållning till shopping och information.

de tablåerEn sökbar text-TV ochEPG påminner om somom
där finns. helt kapacitet,kommer dock haEn EPG att en annan

indi-innehålla information och mycketmycket störremer ge
viduella Möjligheterna med knapp-valmöjligheter text-TV.än att
tryck själv fram olika kommersnabbt leta sig i att gemenyer

Ävenlikheter med innehållet kommerdatavärlden. iEPG:n attom
från riktat till allmänheten, kanochutsänt operatörvara en vara

det förväntas olika väljer olika delar denkonsumenteratt av
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olika sökfunk-tillgängliga informationen och använder heltäven
tioner.

förfinnas möjligheter denkommer troligtvisDet att stora en-
skall tillställasskilde vilken informationbestämma hur ochatt som

persondatormiljöidenne. enskilde kan precisDen sätta per-som
bokmärkeninformationsflödet, sinasonlig prägel på göra egna

användsfinnas med sökmotorerLikheter kan komma att somosv.
för Internet.

element:EPG:n består olikatreav

sorterandemjukvara kontrollerar av program-en somo
grafiskaoch deninformationen, bestämmer layouten presenta-

tionen,
operativsystemtekniken, modem,mjukvara styr m.m.,en somo

programtablåerrörandeden information lagts in m.m.somo

övergripande EPGmöjligt sändaEnligt uppgift det baraär att en
också radbär nämligenmultiplex tekniska skäl. EPG:n enper av
fungera.får tekniken Detstyrsignaler informationS.E attsom— —

förövergripande tvådäremot möjligt sända EPG ärär att somen
multiplexer.

eller överst på såframkan förväntas placeras längstEPGzn
det dockTroligtvis kommerslås på.vis denna TV:nmöter näratt

ordning.förmöjligt individen bestämmaatt annanenvara
dvs. lägger inhandhar EPG:n,notabelt denDet är att som

helt råderutgivare", inteinformationen, ansvarigeEPG:ns över
be-boxleverantöreneftersom primärtpresentationen, det är som
förbetydelseoch harmjukvara användsdenstämmer somsom

Åtminstone teorin kan boxleverantöreniutseendet på EPG.en
förstaexempelvis hur EPG:nsdärför komma ha inflytande överatt

från tillverkarens sida kommersida skall Huruvida det attut.se
infly-sådantfinnas och tillräcklig positionintresse utövaatt ett

betydelse intressentematande osäkert. Med tanke på denär mer
påverkafrån alla kantillmäter EPG:n, bör utgå att somnogman

antingen själva eller iutformningen också försöker detta,göra
allians med andra.
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Behov och funktionalitet

börfinns skilda bland på vad EPGDet intressentersynsätt varaen
och hur den skulle kunna utformas.

till marknadVanligt ingångEPG:när att aven enman ser som
försäljning med returkanaler ochoch information, Intemet-access.

för få konsumentenTV-utbudet bara lockbeteutgör att genom
telekommunikativaSärskilt kabel-TV-operatörer ochporten.

EPG-Finansieringintressenter har denna på EPG:n. avsyn
från tjänstetill-avgifterfunktionen sker modell bl.a.i denna genom

homebanking.erbjuderhandahållama exempelvis bank somen
avanceradför mindreEmellertid finns också företrädare en

elektroniskenkelskall justEPG, dennaatt ensom menar vara
ofta påuppfattning baserasprogramguide, inget Dennamer.

erfarenhet och konsumenternasEPG-användning i USAav
snabb,enkel ochbeteende. EPG:n måsteMan att varavaramenar

utnyttjasdel bli succé.TV-tittandet för kunna Annarsatten av en
ochden till fullo värde förinte och sitt annonsörertappar

avanceradeeventuella Alltför EPG:ertjänstetillhandahållare.
för kostsamma.används inte konsumenterna och blir samtidigtav

ochEPG:ema måste medelkonsumenten,sikte påta menar man,
Åtta vad deninte på användare. till tolv tjänster är genom-pc-vana

finns, enligt dessasnittlige tittaren hur månganyttjar oavsett som
erfarenheter.

börjatskilda återspeglas också iDessa görasynsätt att man
skillnad ochenkla Service Guidepå navigatorer ESG Event—

tvåstegsordning kanavancerade och insettEPG:er, attmer varaen
relevant skullei många distributionsformer. digitalt marknätI ett
ordningen kunna följandeexemplifieras Tittaren mötersätt.

ochförsta bild enkel vilkamycket ESG visarsom programen som
tjänster finns tillgängliga. därefterFörst möter mer avan-som en

oenighetcerad hos programföretag.EPG varje enskilt Ju större
mellan tillståndshavama ESG/EPG,innehållet i en gemensamom
desto kombinerad medrisk för naken ESG-lösningstörre en
individuella enighet kanEPG:er. Och omvänt större som-
uppnås, desto innehållsrika EPG:er. Urmer gemensamma
konsumentsynpunkt föredra, denenligt min meningär attatt



26 SOU 1998:17

delen blir tillräckligt omfattande för attgemensamma ge en
funktionell vägledning, exempelvis till vad vid visstettsom
tillfälle finnasvisas i olika kanaler. Sannolikt bör det också ett
intresse hos programföretagen nå sådan grad enighet attatt en av

substans erhålls. Uppenbart dockEPG viss är atten gemensam av
det mellan service-företag kommersielltpublic ochett ett program-
företag kan utformas.råda skilda på hur skallEPGsynsätt en
Fömtsättningama för väl fungerande och EPG-opera-EPGen
törsroll, erfarenheter, bl.a.återigen enligt amerikanska är att:

alla delarna ingårEPG-operatören måste ha kontroll iöver somo
hårdvara, mjukvara data.EPG, såvälen som

Operatören måste neutral.varac
överenskommelserlångtgåendeEPG:ema baseras påmåsteo

samägandemellan formar samarbete elleraktörer ettstora som
denna funktion.av

täcka så många möjligt deEPG:ema måste program-som av
marknaden.tjänster finns påsom

konflikter mellan motstående intressen,finns mängdDet en
exempel-aktualiseras multiplex eller/och EPG-operatör,hossom

vis:

skall kanal-ochmellan och programföretag huroperatör var
presenteras,erna

kanalreklam neutrala programbeskrivningar,kontra
konsumentvalfrihet buketteringarfkontra

mildras och lösasmeningkonflikter kan enligt minDessa
funktio-de nämndaoberoende och neutrala operatörergenom av

opartisktbehov påintegrerar olika intressenters sätt.ettner, som
önskemåletDet i detta sammanhangär värt att notera om

önskemåldistributionsformer,nationella täckande allaEPG:er som
Önske-framförts service-företagen.bl.a. nordiska publicdeav

viktenmålet amerikanska erfarenheternarimmar väl med de avom
fråga.aktörer samordnar intressen i dennasinaatt stora
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Styrning tillstånd för EPGvia

Ett spörsmål inställer tillståndspliktigsig EPGär ärsom om en en
sändning riktad tillTV-program. sändningEnettav av program
allmänheten samtidigt och särskild begäran till-är utansom
gänglig för helst vill den, faller nämligenta emotvem som som
inom radio- och kräver sänd-TV-lagens tillämpningsområde och
ningstillstånd. slagsMotfrågan det istället sig någotär rörom om
interaktivt Sökverktyg, och inteinte TV-programutgör ettsom
kräver tillstånd enligt radio- och TV-lagen.

Programbegreppet enklai radio- och TV-lagen innefattar även
meddelanden och sökbar 1995/96:160 65. Omtext-TV prop. s.

kommerEPG:n ha liknande karaktär sökbar text-TV,att som
skulle i fall tillstånds-så sändandet sådan i principav varaen
pliktigt en sak det fordras särskilt tillståndinte någotär attannan

sända sökbar för den redan har sändningsrätt.text-TVatt som en
Visserligen har det enskilda programföretaget med tillstånd för
verksamheten tilldeladesända EPG inom sitträtt en egen

försådant skulle ändå möjlighetutrymme, synsättettmen ge
regeringen lämna tillstånd till enda förnågon intressentatt ett
endast utsändande övergripande EPG. Propositionenav en om
digitalTV förmedlar önskan likabehandling vad gälleren om
presentation olika programföretags dennautbud s. 27. Motav
bakgrund kan det skilja programföretagen frånövervägas att

för EPG:n. Tillståndet skulle tillkunna någonstyrasansvar som
saknar intresse programföretag, kanskevisst nät-attav gynna

kanske fristående företag bara har dennaoperatören, ett som upp-
gift, och förknippas med objektivitet.villkor Engaranterarsom
fördel med lägga funktionen på denne har denoperatören äratt att
faktiska rådigheten hur EPG:n inplaceras och sändnings-över
mässigt tillgänglig för TV-tittama.görs

Om utformasEPG:n interaktivt Sökverktyg, närmastettsom
utgörande bibliotek där den enskilde hämtar information iställetett
för del utsändning, det emellertid ifrågasättaskanatt ta av en om
det sig samtidigsändning och särskildrör är utanom en som
begäran tillgänglig för Såväl yttrandefrihetsgrundlagenenvar.
YGL den medielagstiftningenunderliggande vilar på densom
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avsänd-startande frångrundläggande sändningarprincipen att en
under detta lag-falleroch riktade till många mottagareare
informationsändningarstiftriingskomplex, medan däremot somav

databas fallersökande iden enskildes t.ex. utan-startas egetav
för.

skallanvändandet EPG primärtMed förhållningssättet att av en
informationtillgängligbetecknas användninginteraktiv avsom en
EPG-funk-sakna möjlighetskulle således regeringen att styra

medielagstiftning.vilande Dettapåtionen tillståndsgivninggenom
överenskommelseträffablir helt sak för intressentema atten

del dis-förkring. det fall TeracomI nätoperatöratt egensomen
förantingenöverföringsutrymme i näten att manponerar

multiplexopera-eller i egenskapförbehållit sig visst utrymme av
tänkbart alternativ iförskulle stå EPG:n. Etttör kunnaTeracom

innebär någotöverenskommelseroreglerad situation attär somen
för EPG:n.eller programföretagen stårnågra av

mån tjänstersidan, i vadhär lämnassärskild fråga,En ärsom
eller bördessa EPG-tjänster,i digitalt marknät, bland utgörett

fallande under telelagen.televerksamhetkunna klassificeras som
den s.k.behandlasförväntasFrågeställningar detta slag kan avav

1997:05.Konvergensutredningen Ku
angivnabägge debejakatStorbritannien harI syn-ovanman

för delstillståndsgivning EPG,dubbeloch följaktligenharsätten
dels ITC inne-telekommunikativa elementen,Oftel de avav

håll.

lagstiftningStyrning via

reglera EPG:nslagmöjligtnaturligtvis ocksåDet är att genom
handstilltyckas liggaså sker kan detOm nära attstatus. anse

tillståndsplikt. Bedöm-fallande underEPG:n sändningsom en
eftersom detdagsläget,dock iningen inte helt lätt ännuär göraatt

programguiderelektroniskafinns erfarenhetinte någon riktig av
eller navigatorer.

behandlingNågon fullständig för neutralgaranti av pro-en
EPG-till-medgramföretagen kunna uppnåtorde heller inteman
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möjlighetockså hareftersom mjukvaru/boxtillverkarenstånd att
mjuk-riktad ocksåregleringsin prägel EPG:n. En motsätta

orealistisk.förefallervarutillverkaren nå neutrala EPG:eri syfte att
myndigheteller denanmärkas regeringenkan visserligenDet att

TV-EG-direktivmed stödregeringen bestämmer, omavsom
lagennyligenstandarder och enligt i den5 § antagna genom-om

påföreskrifter kravmeddelaförande "fårdetta direktiv omav
betydandeTV-signaler.Enför digitalakonsumentutrustning

kandettabetydelse ochosäkerhet råder dock direktivets omom
till EPG:n.mjukvaranbemyndiga till ställa krav påatt

Multiplexering2.7

Tekniken

ochblandas iflera programtjänsterMed digital teknik kan olika en
densedanfrån sändare ochsignal mot-sorteras upp avsamma en

därfördetdigitalTV-sändningartagande Vidutrustningen. är
delaprogramföretag kommersannolikt från olika attatt program
hörTill bildenoch sändarutrustning.frekvensutrymmesamma

andralåtamöjlighetenockså tekniken ökarden digitala attatt
signal, imedfärdastjänster TV-programän sammasamma

ellerdelutnyttjadsändningsutrymme, i ickeantingen utrymmetav
användas förbehöver intealltseparat avsatt utrymmeutrymme

effek-såledesmöjliggörteknikenTV-program. digitalaDen ett
denantal sända tjänsterfrekvensutnyttjande och äntivare störreett

sänd-digitalafinns föranaloga tekniskatekniken. De systern som
överförings-Olikaflexibilitet.ningar utmärks därtill stortstorav

derasberoende påför olikakan användasutrymme program
förfortlöpandesketill ändamålet kankaraktär, och anpassningen

speci-hellerDigitaltekniken inteeffektivast nyttjande.möjliga är
kanochfikt anpassad benämner radio TV,till vad vi använ-utan

helst.das för vilket innehållsändaatt ut som
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Proceduren tjänstebärande signalerblanda flera elleratt program-
kallas multi-multiplexering. funktionEn dennaoperatör enav -
plexoperatör spela teknisk rollkan tyckas strikt ärsom aven-
mindre min bedöm-intresse. Emellertid ligger denna roll, enligti

ochning, från olikainte bara fläta signalernaatt program-samman
sänd-dettjänsteföretag, också hantera och disponeraattutan

flexibilitetningsutrymme förfogandeställts till Denstaten.avsom
för denhandlingsalternativantalmöjlig innebärär ett stortsom

förfinnsmultiplexoperatör skall tillse, ettattutrymmeattsom
antal TV-program,visst dygn låta sändaantal timmar ettper

för andraEftersom efterfrågan idet finns på sändningar etern
dispositionanvändningar betingarTV-program, över utrymmetän

multiplex-och dåkommersiellt denna bakgrund,värde. Motett
förmissbrukasoperatörskap naturligtvis också kan komma attatt

elleraffärs-horisontellt närståendevertikalt och ägar-gynna
förväntasmultiplexoperatörintressen, kan rollen varasom

rollenblireftertraktad och omstridd. Särskilt intressant om
och multi-aktörerfår överlåtas mellan olikasändningsutrymmet

överlåtelser.plexoperatören inflytande dessafår över
denframhållits ibetydelse harMultiplexoperatörskapets

digita-multimedia-massmedia tilltidigare utredningen Från att
haroch det119-127,lisera svensk television SOU 1996:25 s.

Blandnödvändig.regleringi fråga inte annatärsatts enom
ställningerhållaföretag skalluppmärksammades vilketpå sätt ett

hade varithandlingsalternativmöjligtmultiplexoperatör. Ettsom
antingentillståndsplikt,multiplexoperatörsrollen medförbindaatt

direkt tillprogramverksamhettillstånd bedrivarikta attattgenom
ellerStorbritannien,skett imultiplexoperatör, såsom attgenomen

Emellertid har ioperatörsrollen.med tillståndsvillkor självastyra
frivilligabyggdmodell påpropositionen anvisats överens-en

multi-innefattandetekniken,kommelser, där samordning aven
till-mellan de presumtivaplexering, skall överenskommenvara

ståndshavama.
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Disposition sändningsutrynzizzetöver

Centralt för betydelse således vilken disposi-operatörsskapets är
tionsrätt ochsändningsutrymmetoperatören över utrymmeges om
kan för verksamhet. den regering ochIavsätts operatörens egen av

frågorriksdag samordningsmodellen kan dessavalda svar
tillståndsvillkor förendast indirekt formulering pro-ges avgenom

gramföretagen. fastställas hur sändningsutrymmettillståndet kanI
skall fördelas regleras. tänkbara vari-och dispositionsrätten Tre

är:anter

tillSändningsutrymmet multiplexen fördelasi program-
företagen. alltlägsta nivå,Dessa utrymmegaranteras menen

tillfälle disponerasinte i varje särskilt nyttjas, nät-avsom
Programföretagen disponerar således bara över-operatören.

föringsutrymme och kan inteför programtjänstemade egna
överlåta tillutrymme annan.
Sändningsutrymme programföretagen.fördelas till Dessa ges.

broadcastingändamål, överlåtasinsemellan, förrätt utrym-att
me.

harSändningsutrymme fördelas till programföretagen. Dessa
.

innefattandelångtgående överlåta över-rätt att utrymmet,en
låtelser multiplex- ellertill sidotjänstleverantörer och nät-
operatör.

den multiplexoperatörsrollenI första tillfallervarianten nät-
programföretagen.de två andrai varianternaoperatören,

den frågeställningen disku-I nämnda utredningen harovan
förslag lämnats. I propositionennågraterats, utan att ommen

dennadigitala 1996/97:67 kommenteras inteTV-sändningar
fråga till-Emellertid uttrycks önskan kunnanärmare. attomen

den digitala flexibilitet. RegeringsbeslutenTV-teknikensvarata
motsvarandebesked överföringskapacitetinte Enänannat attger

förfjärdedel sändningskanal disponerasiutrymmetca en av en
till-förordningenvarje heller den utfärdadeprogram. Inte om

disponera sändnings-ståndsgivning på hur rätten attger svar
skall de förslagregleras. Det rör-är värtutiymmet att notera att
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digital radio DABkommersielltillståndsvillkor förande som
innebörd liggerregeringskansliet, har närainomupprättats somen

variant 2 ovan.
till-urvalförslaglämnaskallRadio- och TV-verket om av

teknisk samordning,digitalTV. Enmarksändståndshavare för
förförutsättningmultiplexoperatörskapet,innefattande attär en
någoninnebäratordeskall Dettaöverhuvudtagettillstånd attges.

nödvändigablirfrågorrörande dessaställningstagandeform av
ifrånutgådärvid primärtkanVerketfrån Radio- och TV-verket.

lämnaoch torde kunnafjärdedelsfördelningjämn utrymmetaven
bygger påfördelningarföreslådetta.förslag baserat på Att som
från dennaavvikandeangivande behovsökandens utrymme,avav

ändå intekanske ärtveksamtförefallerlikadelning, menmer
önskan.sådanuttryckersamfälltsökandenauteslutet enom

kunnaförunderlagnärvarande saknaverket för atttordeDäremot
för hurgällakommervillkorvilka precisa attsomange

sittfår disponeraprogramföretag/multiplexoperatör/nätoperatör
uppmärksammanaturligtvismåsteVerketsändningsutrymme.

tillstånds-vidregeringenfår lösasproblem,detta ytterst avsom
och 3.2.i avsnitten 3.1vidarebehandlasgivningen. Frågan

knutnamindreeller ävenmultiplexoperatörsrollen näraTill är mer
digitala TV-med denföljertekniska funktionerövriga som

åtkomst-programguider EPG,elektroniskatekniken, såsom
kund-ochmottagarutrustningsärskildkontrollsystem CA,

betalTV-mark-tillväxandeförväntadeförhanteringssystem den
den elek-handhavandettekniskt liggerSärskiltnaden. nära rent av

Även åtkomstkontrollochkrypteringtroniska programguiden.
ellermultiplex- nätoperatör.föråliggandeninnebär tekniska

Åtkomstkontrollen multi-underinordnasocksåkan naturligtvis
rollenifrånlängrekanske änliggerplexoperatörsföretaget, men

hantering EPG.av en
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onvergensproblematikenK

traditionellaallt frånmöjlighet iTeknikutvecklingen, med att
digitalljud bild iförmedla såvälmarknät till elkraftledningar som

benämnasproblematik brukarform, fokuserathar somen
modernadenhärmedkonvergens". sammanhangdettaI attavses

datakommunika-television ochtekniken raderar mellangränserna
för identisktgällation, och olika regler kommit attatt samma

distributionsformvilkeninfonnationsinnehåll, beroende påallt
vadförhar tillsattssärskild utredningEn överanvänts. att sesom

medie-formdenna utveckling föranleda ibör översyn avav
s.k.denradiokommunikationslagarlagstiftning tele- ochsamt

emellertid intekanKonvergensutredningen, 1997:05. DetKu
kannågot resultatpåräknas detta utredningsarbete kanatt somge

beaktas under den tiden.närmaste
vidkonvergensproblem aktualiserasspeciell variantEn av

ochnämligen det ianvändning digitala marknät, att sammaenav
före-signal kandistributionsform samtidigt och buma sammaav

prak-skilda rättsregler. Rentkomma sändningar faller undersom
skallvilken myndighettiskt detta oklarhetsig uttryck itar somom

tillämpas.Notabeltbevilja tillstånd rättsregler skalloch vilka som
medie-sidande lagstiftningskomplex relevanta, åär äratt enasom

radiokommunikations-lagstiftningen ochoch andra sidan tele-å
docklagstiftningen, detta avsnittmycket olika. Ambitionen i ärär

nämndainte förväntas denanalyser det slag kanatt ge som avav
principiellautredningen, antyda debara något mot-utan att

sättningar kan uppstå.som
sänd-Med för dispositionutgångspunkt från de modeller av

följande frågeställningarningsutrymme kanangivits ovansom
anges:

för vilka skall digitala marknätet få nyttjas,tjänster det
vilka regler skall tillämpas rörande dessa tjänster,

skall få sändningsutrymmet för tjänster intenyttja ärvem som
TV-program.
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I propositionen har angivits den övervägande delen sänd-att av
ningskapaciteten skall användas för TV-tjänster, inklusive tilläggs-
tjänster direkt knutna till Vid sidan dennaärsom programmen. av
kärna bör det emellertid kunna förekomma andra tjänster, t.ex.
utbildningstjänster och teletjänster olika slag 29.av

För sändningarna TV-program gäller radio- och TV-lagenav
1996:644. Tillstånd lämnas regeringen. Sådan verksamhet ärav
undantagen från telelagens tillämpningsområde. Andra sändningar
i kan emellertid televerksamhetnätet enligt telelagen ochutgöra
kan falla under lagstiftning. Om tjänstäven utgörannan en
televerksamhet kräver tillstånd, lämnas sådant tillståndsom av
Post- och telestyrelsen. finnsDet televerksamhetäven ärsom
tillståndsfri kräver anmälning, verksamhet vissasamtmen som av
telelagens bestämmelser gäller för inte kräver sigmen som vare
tillstånd eller anmälan. Lagen radiokommunikation ärom
tillämplig på all radioanvändning, de nämnda lagarnaoavsett om

tillämpliga eller Användningarej. enbart faller dennaär undersom
lag kan också Olikatänkas. tjänster sänds i kannätetutsom
således olika rättslig klassificering. Gränsdragningen mellan
vilken verksamhet faller under medielagstiftning och yttran-som
defrihetsgnindlag och vilken faller under lagstiftningsom annan
kan komplicerad. Nya kommunikationsformer intevara som

in lagstiftningamasi grundstruktur har tillkommitpassar genom ny
teknik jfr den s.k. Mediekommitténs undersökning grundlags-av
skyddet för medier SOU 1997:49. tydligt deDet är attnya -
intressenter finns kring digitala marknätssändningar harsom
planer på användningar under ochinte radio- TV-sorterarsom
lagen. Mot bakgrund detta avfattning proposition ochsamtav av
förordning kan blandad användning förväntas.nätenen av

Marknätssändningar television medoch ljudradio rundradio ettav
begrepp sker frekvensbandinom mycket attraktivagemensamt

med goda föregenskaper sändningar, interna-avsatta genom
tionella överenskommelser förjust detta ändamål. har tidigareDet

viktigt demokratiska skäl rundradio företräde föreansetts attav ge
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l
radioanvändning följer bl.a. kap.denna princip 3 2 § 2annan av

yttrandefrihetsgrundlagen återfinns radiokom-och iävenst
för demunikationslagen. kan anföras skälDetta attett gesom

företag fördelningvill kontrollTV-program övergörasom av
Å legitimitetensändningsutrymmet andra sidan förloras ii näten.

sådan ordning programföretagen börjar sigså ägnasnarten
rundradio- ochtjänster inte kan in undersorteras program-som
radiokommunikationslag-ochbegreppen. Istället sig då tele-gör

fördel-stiftningamas innefattande grunder förprinciper gällande,
programföretagen skyddatning oförenliga medär ettatt gessom

följer fråganförsteg till Med dettaanvändning utrymmet. omav
programföretaget fall den korrekte nyttjareni sådant är avens
sändningsutrymmet hands detkanske ligger det tillnärmare att-
tele- opererar/äger i såeller radiokommunikativa bolag nätensom
fall tillståndsobjekt.är

hävdasskulle kunnaFör riktigt ställa saken på sin attspetsatt
regeringen enligt radio- och TV-lagentillståndsgivare över-som

eller för-huvudtaget möjlighetinte har någon formell avsättaatt
dela och Konsekvenseni för radio TV.näten änutrymme annat av

sådant blir användning iett synsätt utrymmetatt av enannan
multiplex kräver beslut ochanvisas Post-utrymmeatt avgenom
telestyrelsen tillstånds-i den mån den tänkta användningen är
pliktig, heltvarvid lika eller ellergärna nätägarenoperatören ett
fristående kunnaföretag ifråga. skulle detkan komma M.a.o.
ifrågasättas konstitutionellt stöd för varianten 3inte det saknasom
ovan.

Intressenter

Alla de huvudvariantema multiplexoperatör-placeringtre avav
skapet friståendehos programföretag ellernätoperatör, ett ett-
företag skulle teoretiskt tänkbara, eftersom det finns intres-vara-

rollen.alla dessa intresserade hanterai ärsenter attgrupper som av
har ambition och kompetensNätoperatören ABTeracom att

fylla rollen multiplexoperatör.som
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Ett dotterbolag till Senda bildatsRIKAB, AB, för attsom
primärt SMS-företag beskrivetnärmare under avsnitt 2.8vara
har uttryckt vilja också multiplexoperatör. harBolagetatt vara
deklarerat önskan tillståndshavare marknät skalliatt etten om
kunna gå in delägare bolaget. öppenheten skullei Om är storsom
detta kunna just sådant samarbete mellan tillståndshavamaettvara

propositionen efterlyser.som
Programföretag och TV4 har förklarat sigSVT AB ABsom

intresserade multiplexoperatörsrollen. kan finnasIntressetav
multiplex eller detsjälv tilldelas hel inte. Ioavsett om man en

fallet får exempelvisinte hel multiplex har TV4 ABatt man en
uppgivit ändå rollen.intresseradäratt man av

Även andra multiplexoperatörskapets pla-varianter vad gäller
cering har aktualiserats. företag har lanseratFlera lokala tanken att

multiplexoperatörer och detta kunna skapa eko-på sättvara
nomiskt bärldaftig lokallokal-TV och verksamhet. Motsattannan
finns tankar kring operatörsskap på nationell nivå, spännande över
flera distributionsfonner, bolag olikasamägs störregenom som av
distributörer eller programföretag.

Några2.8 intressenterstörre

denna nulägesbeskrivning endast sådana uppgifterI redovisas som
relevanta för frågeställningar.utredningensär

SVT AB

SVT har förespråkat skall tillåtas flexibeltföretaget ha ettatt
vilkarörande distribution sändningarna och rådasynsätt överav

distributionsfonner skall användas. SVT har intresse attsom av
använda de digitala marknäten. för delFöretaget önskar att egen
använda hel förmultiplex, dvs. frekvens, med plats tillen en upp
fyra operatörsskapetprogramtjänster och ha kontroll över av
multiplexen. skallRent allmänt åsikten programföretagen haär att
kontroll multiplexen, eller fristående multi-inteöver nätoperatören
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plexoperatör. betydelseAv för denna önskan, liksom för frågor om
åtkomstkontroll och företagetmottagarutrustning, vill und-är att
vika hamna beroendeställningi till s.k. gatekeeper i formatt en av

eller SMS-företag. förespråkarSVT detta skäloperatörs-ett av en
SMS-lösning med Senda SMS-företag vidare nedan.AB sesom

Det viktigt programföretag fråninget stängsatt ute attanses
medverka i sådan konstellation, tillståndshavama såledesatten
deltar på lika villkor.

Som multiplexoperatör kan bolaget huvudmanagera som en
och ha samverkan med olika i olika regioner. Sompartners opera-

kan verka för flexibilitettör inom multiplexen. Multiplex-man
operatörsskapet kan delat så multiplex harvarje sinattvara egen

Dock det nödvändigt med ochEPG CA.operatör. är gemensam
Åtkomstkontrollen CA kan visserligen skötas olika operatörerav
med skilda smartcards den valda tekniken skall den-men vara

konsumentsynpunktUr det önskvärt med endast CA-ärsamma. en
Svårigheter komma kanEPG:n i marknätoperatör. överensatt om

lösas enkel navigator visar vidare till respektiveattgenom en som
programföretags EPG används.egen

Nationella EPG:er täcker flera distributionsformeräven ärsom
Överhuvudtageteftersträvansvärda och bör uppnås på sikt. är en

samordning på alla plan förstörre nödvändig digitalTV:ns genom-
brott. En rörig marknad går konsumenten och bromsaröverut
övergången.

Vad gäller programtjänster i den multiplex företagetsom
önskar disponera inriktningen också skall tillförastittarnaär att

programtjänster eller bl.a. förtjänster, drivkraft detattnya ge
digitala marknätet. villSVT således komplettera och ochSVT 21
med två kanaler, bl.a. 24-timmars nyhetskanal.nya en

Liksom andra programföretag det nödvändigtSVT attanser en
rad frågor besvarade tillstånden meddelas. Blandär närsenast
dessa ingår hur och multiplexoperatörsskapet skall be-av vem
drivas, tillståndstider och tillståndsvillkor, reklamregler, eventuella
avgifter En särskilt viktig fråga huruvida kabelföretagensärm.m.
nuvarande carry-skyldighet skall omfattamust även program-
tjänsterna i det digitala marknätet. SVT:s uppfattning därvidlag är
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tjänster från skall begränsasSVT inte till sändas enbart iatt attnya
marknätet.

Tidsaspekten viktig. beslut krävs kring marknäts-Deär som
sändningar relativt skallmåste komma för sändningarnasnart att
kunna då,hösten 1998. Om inte marknätet kan komma igångstarta
finns det risk andra distributionsformer konkurrerar nätet.att uten

De nordiska service-företagens initiativpublic

nordiska service-företagen initieratDe public har gemensamt ett
arbete åtkomstkontroll ochstandardiseringar vad gäller teknik,mot

programinnehållet-kundhantering övergripandemed de målen att
inte kontroll avgörande konkur-distribution skallöver vara en-

ställ-rensfaktor publicservice-företagen skall haoch kunnaatt en
service-uppdraget.ning det möjligt uppfylla publicgör attsom

service-företagenHuvuddragen i det dokument publicsom
införradiokommunikationsföretagensände till de tele- ochut stora

i Köpenhamn följande:i augusti 1997möte ärett

Målsättningama är att:
för digitala signaler,etablera standard mottagningöppen aveno

tillse nordiska public service-företagens sändningaralla deatto
kan tillgängliga i hela Norden,vara

möjligt finnstillse service-företagen såpublicatt snart somo
med de digitala TV-sändningama,i

brukarvänlig tekno-tillse får så enkel ochkonsumenternaatt eno
logi möjligt,som

ländernasnordiskafullgöra uppgiften skapa och utveckla deatto
kultur den digitala TV-världen,och språk iäven

beslutapåverka och utrustningleverantörer tjänster att omavo
för deför boxar möjliggörstandard set topen gemensam som

distribu-nordiska del sändningar i samtligatittarna att ta av
tionsformer.

åtkomstkontrollsystemenVidare bl.a.i dokumentet attanges
interface ochskall försedda med s.k.öppna, attvara common
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och leverantöreroperatörer skallutrustning använda den APIav
mjukvara boxarnai eventuellt utvecklassom som gemensam
europeisk standard. börBoxen enkel och standardiserad ochvara
kunna köpas hos elektronikföretag.varje

Vad gäller elektroniska programguider EPG skall arbetaman
för sådana blir neutrala, nationella och omfattande alla distribu-att
tionsformer. skallDet vidare finnas länkar till de andra nordiska
ländernas EPG:er så Norden kan bli marknad. Tidenatt en av
parallelldistribution i både analog och digital teknik skall såvara
kort möjligt. nationellEn kundadministration skallsom sam-
ordnas, helst för alla förekommande distributionsforrner. Det är
viktigt med enkel administration för skalltittarna inteatten
uppleva den digitala TV-världen komplicerad, och det ärsom
därför önskvärt public service-företagen och distributörerna gåratt

driva neutral och kundadministration.att öppensamman om en
Alla aktörer på marknaden skall med och del i samarbetetavara

kundadministration och standarder. Bland de mångaöppnaom
möjligheter den tekniken erbjuder det viktigastär attsom nya
prioritera ökat kvalitativt flerprogramutbud, kanaler medett större
variation, etablering den beskrivna EPGtypen samtav av nya
tjänster information och möjligheter handla ochattsom ger varor
tjänster via TV-skärmen.

Slutligen det viktigt snabbt komma igång mednoteras äratt att
nationella projekt driver på dessa mål.motsom processen

En arbetsgrupp har i slutet oktober 1997 förslaggivit på detav
fortsatta arbetet och beskrivit nordiskvägen mot en gemensam
specifikation för digital innefattandeTV, målsättningar, de
element dei tekniska skall bearbetas för målensystemen attsom
skall nås, förpliktelser, organisation och tidsplan.parternas en en

Målen konsumenten skall kunnaär användaatt set topsamma
box för tjänster från alla sänder till den nordiskaatt mottaga som
marknaden, den skall möjlig uppgradera föratt använ-att attvara
das till alla distributionsformer och den skall ha ettkonkurrens-att
mässigt pris. elementDe skall bearbetas för detta resultatattsom
skall kunna uppnås IRD-hardware själva boxen, CA-systemär
och API. Parterna samarbeteti skall villiga förhandla medattvara
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i för-och åtaga sigEPG-frågorvarandra SMS- och attattom
specifikationeranvända deboxarhållande till tillverkare set topav

bedrivasArbetet skallresulterararbetet organisationeni avsom
under-och tillsattaexekutivkommittéstyrelse, aven av en

standardtillTidsplanen syftarkommittér. gemensamt antagenen
delen 1998.under senare av

TV4 AB

önskarmarknät ochdigitaltsända ihar intresseTV4 AB ettattav
förönskar blimultiplex. operatördisponera Företaget enen egen

programtjänsteroch tvåprogramtjänstermultiplex med två egna
väsentligenharprogramföretag.från andra Företaget samma syn-

multiplex-skallprogramföretagvad gällerSVTsätt att varasom
Även bäggedeTV4 ABför detta.och skälen attoperatörer anser

harsamtidigtmultiplexoperatörer, nätenkan hanäten separata som
CA och EPG.gemensam

Även frågacarry-regleringenför TV4 AB är must aven
programföretagenförde övrigaavgörande intresse, liksom

centrala frågor nämntssom ovan.
till dealternativskapasdet kandet braBolaget äratt omanser

bli nöd-kommerKorthanteringdag finns.SMS-företag i attsom
ellerbetalkanalermarknätet blirkanalernavändig, ioavsett om

upphovsrättsliga skäl.krävaseftersom kodning kommerinte, att av
och distri-distributionsmöjligheterönskvärt med så mångaDet är

Överhuvudtaget måstemöjligt.butörer mono-somav program
polisering undvikas.

Telia AB

telekommunikations-dominerandelandetsTelia inte baraAB är
harBolaget 1,3kabelTV-operatören.företag den störstaävenutan

kabelTV-hushåll och 55miljoner anslutna än procent avmer
kabel- och tele-digitaliseraintentionenmarknaden. Telia har att

antalöverförakunnafonnäten hushållenför till stortettatt



SOU 1998:17 41

varierande tjänster, däribland traditionell television. Avsikten är att
till så många hushåll möjligt kunna erbjuda bredbands-som en
kapacitet inte bara möjligheter till enkelriktadstorasom ger
överföring interaktiva tjänster.även kunnautan Att förmedla ett
brett TV-utbud kabel viktig del i denna strategi.genom ses som en
Teliakoncemens agerande avgörande betydelseär för utveck-av
lingen digital TV i Sverige.av

hushållDe anslutna till Telias kabelTV-utbud harär ettsom
basutbud och tilläggsutbud TV-kanaler. kunnaFörett att mot-av

tilläggsutbudet, vilket 10-15 de anslutnataga hushållenprocent av
krävs dekoder. hushållgör, Dessa den primära målgruppären som

Telia erbjuda digital TV.attavser
Telia har lagt order på första generation boxar.topseten en

Standarden baserad på de överenskommelser träffats medär som
andra kabeloperatörer i Europa, bl.a. Deutsche Telekom, om en
s.k. eurobox. Samarbetet syftar bl.a. till möjliggöra beställ-att
ningar volymer och därmed få ned kostnaderna påstoraav
boxarna.

Denna första box Telia har valt bara möjlighetset top som ger
digitala kabelsändningar och kan inte kompletterasatt ta medemot

någon sidoutrustning, skulle möjliggöra mottagning digi-som av
tala mark- eller satellitsändningar. Telia har motiverat valet enav
sluten box med har bråttom med den digitala satsningenatt man av
konkunensskäl och harinte tid kompatiblain lösningarväntaatt
eller box kan klara flera distributionssätt, sådanasamt atten som
lösningar skulle väsentlig fördyring för konsumenten, vilketge en
skulle bromsa den digitala utvecklingen.

Telia har nyligen gått till kunderna med introduktionserbju-ut
dande digitalTV. Set boxen köper kunden till pristop ettom som
står i förhållande till den abonnemangstid denne binder för.sig Ju
längre tid desto lägre förpris boxen år-ett 1 999 kr, år 499tre -
kr. Det programkort krävs betingar lägre kostnad, drygtsom en
200 kronor årligen. Därefter kan val ske olika programpaketav
eller, för den så önskar, enskilda TV-programtjänst-som program.

erhålls betalning. Enligt vad erbjudandetimot sägsema som
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någramusikkanaler,kostnad också 25medföljer utan extra
Bioshoppingtjänst ochspel,internationella radiokanaler, en

hemsidor.urvalmöjlighet nåHemma-kanaler ettattsamt av
1998mitten årStockholm och iiSändningama har startat av

Teliastillanslutnahushållkommer delen de ärstörre somav
digitalTV-sändningar.kabelnät kunna emotta

Teracom AB

radio-dominerandedetbolag ochhelägtTeracom är statenett av
byggertidigarelandet. Somkommunikationsföretaget i nämnts

för TV.digitala marknätendeför närvarandeTeracom upp
operatörsföretag.renodlatvarithar fram till dagTeracom i ett

innehållsändningarförmedlaVerksamheten har bestått i att vars
Underoch SR.främst SVTföretaghar bestämts andra senareav

speciellabära tjänster,kommitår har dock de analoga näten att
positionerings-exempelvisför,varit huvudmanTeracom somsom

EPOS.systemet
tjänsteutvecklingtillmöjlighetflexibilitet ochGenom den som

renodladeföljer marknäten blir inte Teracomsi de digitala opera-
deklareratför utredarenharsjälvklar.törsroll längre så Teracom

rollinriktningföretagetsönskan förändrasin något motatt somen
operatörsskapbarainnefattande intes.k. service-provider, utan

verksamhetviss i näten.även egen
delsanmält intresseföretagetharskrivelse till utredarenI av,

delsprogramguider EPG,elektroniskafå etablera atti nätenatt
IT-karaktärmultimedia- ochutveckling tjänsterstarta avav nya

uttrycktsyftenför dessaharbilaga till betänkandet. Teracomse
vissdisponeraoch efter skönönskan för del egetatt enen egen

del digitala kapacitet.de marknätensav
för-bolaget kanframhållitVad hargäller EPG:n Teracom att
dendärmedochhålla olika företagensig neutralt till de garantera

konkurrerande företagiblandönskvärda likabehandlingen deav
och tjänster itillhandahåller näten.som program

försändningsutrymmetdisponera delönskan kunnaFör att av
det mycketbedömerdel finns flera skäl. Företaget somegen
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viktigt det redan i introduktionsfasen möjlighetatt för andrages
tjänster traditionell TV i marknätet,än och företaget från börjanatt
kan verka katalysator i sådana tjänster.motsom en en process
Vidare företaget den riskexponering,attanser som man genom
nätinvesteringen för, motiverar viss kapacitet förutsätts atten egen
bidraga till säkerställa långsiktiga konkurrenskraft.att nätens För-

den kunskaps- och kompetensutvecklingutom skulle följasom ge-
utveckling tjänster, skulle dessa kunna värdefullaävennom av ge

intäkter kan bidraga till täcka infrastrukturella kostnader,attsom
till godo för andra nyttj marknätet.are av

Teracom har förklarat sig villigt verka multiplex-att som
i något eller bäggeoperatör näten.av

Telenor och Canal Plus

Telenor den norska motsvarigheten till Telia såledesär AB, ett
telekommunikationsbolag.statsägt likhet medI Telia utvecklarAB

Telenor sin roll från producent och tillhandahållareoperatör mot
olika tjänster inom media och IT.av
Telenor har samarbete med det franska betal-TV-näraett

företaget Canal Plus. Canal Plus gick under hösten 1996 samman
med Filmnets moderbolag Nethold och kom det på densättet
nordiska marknaden. storbolaget harDet sammanlagt 8,5nya
miljoner abonnenter i Frankrike, Beneluxländema, Skandinavien,
Tyskland, Italien och Spanien och världensär störstaett av
betalTV-bolag. Efter sammanslagningen bedrevs programverk-
samheten till början under det inarbetade Filmnetnamneten men
har namnändrats till Canal+nu .

Telenor satelliter sänder programtjänster detäger utsom
franska företaget. Telenorkoncernen finnsInom också det största
norska kabel-TV-företaget. det norsk-franskaI samarbetet ingår att
etablera plattform för digital TV-verksamhet,en gemensam
baserad på tekniska lösningar vad gäller boxar ochset topegna

SMS-funktioner. Inom samarbetet, under Canalnamnetegna
Digital, har börjat lanseringen satellitsänd digitalTV.man nu av
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köpa förfinnsmottagarutrustningSändningar har och attstartat
linda.dock i sinkonsumenterna. Verksamheten är ännu

RIKAB Senda ABoch

landetskunskapharRIKAB,Radiotjänst i Kiruna AB omsom
ambitionendeklareratlicensavgiftema harTV-hushåll attgenom

medsärskilt bolagför digital TV. Ettfylla SMS-funktionen
under RIKAB.dotterbolaghar bildatsSenda AB ettnamnet som

andraocholikapaketeraSyftet bolag skalldettaär att program
publik. Visionenför svenskerbjudandetill samlat är atttjänster ett

digitalaleverantörmarknadsledandebliSenda skallAB aven
detdistribuerarplattformdenrundradiotjänster och bli som

Hushållen skallSverige.svenska service-utbudet ipublic ett
så enkeltpådigitala tjänsterutbud och sättTV ettstort somnyaav

möjligt.
förhåll-konkurrensneutralt ifungera absolutSenda skallAB
Bolagetplattformen.påtjänsteleverantörerande till ochprogram-

mål-Detfungera branschgemensamskall är enresurs.som en
sinadistribueraväljerprogramföretagsättning attatt programsom

skall inteBolagetbolaget.ivia plattformen också går in ägaresom
avkastning sinaha mål ägare.attsom generera

svenskförvaltandebyggande ochskall i sittSenda AB enav
distributions-ingåupphandla nätkapacitet,distributionsplattfomi

digitalaochpaketeraprogramföretagavtal med samt program
multiplexoperatör.också fungeratjänster. Bolaget kan som

valeteftersträvasVad gäller konsumentintresset utrust-att av
mellan olika tjänster.växlalättoch detning enkelt ärär attatt

Följande bör uppnås:

ochmarknätviatjänsterenda kan emottamottagartyp someno
satellit,helst även

åtkomstkontroll CA,enda förett system-
card,enda kundkort smartetto

änst/marknadsorganisation,kundtjen gemensam-
återförsäljare.nätett gemensamt avo
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Bolaget bedömer det viktigt de digitalaytterst attsom
marksändningama kommer igång under hösten eftersom1998,
försprånget för andra digitala plattformar blir för stort.annars

Kinnevik ochModern Times Group AB MTG

I Kinnevikgruppen ingår företag med antalMTG ettsom program-
företag ZTV, TV3, TV1000, TV6, Kabelvision kabel TV-
operatör och satellit-Viasat och SMS-företag. Kinnevikföre-

har hittills utåt deklareratinte några satsningar digitalTV,tagen på
sig kabeli eller satellit.vare
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3 Teknisk samordning

3.1 Utgångspunkter

Tekniken fri-mu1tip1exfunktionen skall samordnas genom
villiga erbjuderöverenskommelser och de programtjänstersom
skall multiplexfunktionen tillsammansvanligtvis bestämma över
prop. 1996/97:67 27.s.

flätaMed multiplexfunktionen här inte bara att sammanavses
för-fördelning ickesignalerna ha inflytandeäven överutan att av

delat/för multiplexen.tillfället ledigt/ sändningsutrymme iavstått
modellerEPG-funktionen behandlas nedanstående intei som

TV-lagen. Till-tillståndspliktig verksamhet under radio- och
stymingsmöjlighetståndsgivaren från denavstår således ett mot-

dock betonas detskulle innebära. börDetsynsätt rent teo-satt att
EPG-tjänstretiskt torde möjligt bedömningengöra attatt envara

enbartansökantillståndspliktig, exempelvisär attom en om
bedriva företag.från friståendesådan verksamhet inkommer ett

Åtkomstkontroll samordnas.den teknik skallCA ingår i som
åtkomstkontrollen.Kryptering och tekniska ingår i Härsystem

lämnas föras eller tillcard-användning skall hitöppet smartom
SMS-funktionen.

tekniksamordningen. be-SMS-funktioner faller utanför Denna
ändåhöver således tillståndsgivaren intres-inte bekymra ärmen

eftersom kring denna funktioneller motsättningaroenighetsant
få betydelse andra delar.kan för samordnamöjligheten att

Samordning bör omfatta bägge de aktuella frekven-möjligtom
såväl vad teknik och fallgäller EPG. Ioperatör vartserna, som

skall inte delat få innebära olägenheter för kon-operatörsskapett
sumenten.
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Resonemangen utgår från disponera sändningsut-rättenatt att
i nyckelfråga för multiplexoperatörsskapet ochnäten ärrymmet en

detta operatörsskap den viktigaste samordningsfrågan. Model-är
lema beskrivna utgångspunkt.med dennaär

Frågan för s.k. boxar,standard mottagarutrustning, set topom
lämnas från samordningenhär sidan. har utgåttJag stan-att av
dard för den enkelt kommermarknätet så avgörandeär attatt
lösas; finnassärskilt för närvarande tycks någradet inte mot-som

fråga. kvarstår desättningar mellan i denna Däremotintressentema
distributions-brister vad gäller nationell samordning mellan olika

bl.a.former funnit otillfredsställande,tidigare påtalat ochjagsom
konsumentsynpunkt.ur

Modeller3.2

Nätoperatören blir multiplexoperatörA. även

torde praktiken alltidmultiplex iDen tekniska operationen av en
huvudman ellerkomma utföras antingennätoperatören,att somav

modellredovisaefter uppdrag. principiellt intressantDet är att en
jfrmultiplexfunktionenhuvudman förmed nätoperatören som

konvergensproblematiken avsnitt 2.7.i
tillTvå alternativa utvecklingar kan leda nätoperatörenattsom

blir multiplexoperatör kan beskrivas.
sändnings-fallet allmänt styrningDet är att en svag avena

får dennanaturligtnyttjande leder till nätoperatörenutrymmets att
tillståndsvillkorenprogramföretagen iroll. Sålunda integaranteras

efter skönangivet sändningsutrymme disponera utanegetett att
önskade kapa-bara rättighet sända programtjänst. Denvissattges

har någrafår upphandlas från inteciteten då nätoperatören som
avtal begränsar in-tillståndsvillkor eller med ingångnastaten som

situationflytandet kan i dennadet Nätoperatörenöver nätet.egna
för tillfälletupplåtits elleranvända allt sändningsutrymme intesom
sidotjänsteringåtts tillberoende på vilka avtalanvänts egnasom

tillfälligt behövereller upplåta till programföretag extraatt som
kapacitet- multiplexoperatör.m.a.0. vara
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Det andra fallet tillståndsgivarenär att medvetet gör nätopera-
tilltören multiplexoperatör allt sändningsutrymmeatt vis-genom

serligen fördelas till programföretagen och dessaatt garanteras en
lägsta angiven nivå enligt tillståndsvillkorenatt alltmen ut--

inte nyttjas för programsändningar tillfallerrymme som nätopera-
tören.

Roller intressenter-

Nätoperatören blir således multiplexoperatör och kan, eftersom
disponerar kapacitet, rollenäven EPG-operatör. Stat-man ta som

ligt ägda Teracom kan förväntas bli dominerande ochnätoperatör
får i denna modell stark ställning och sannolikt också visst in-en
flytande åtkomstkontrollsystem.över

Möjligt kan verkaär föroperatören viss SMS-lös-att även en
ning. Operatören kan därvid ha anledning förverka konkur-att en
rensneutral lösning denna funktion, exempelvis den Sendaav som
AB ställer i utsikt. Ytterst bestämmer dock programföretagen kring
åtkomstkontroll och SMS-funktioner, varför kan förutse attman

andra ochäven samtidigt anlitade SMS-företag kan komma ifråga,
såsom Viasat eller Canal Digital.
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Operatör:
SendaAB.
Funktion:
SMS

Operatör: Operatör:
Teracom SendaABellerannan
Funktion: Funktion:
NÄT CA
MUX o --perator..EPG Viasat

Funktion:
SMS

Förkortningar:
NAT Naiooerator
MUX Mulllplexoperalor
EPG AnsvarigforelektroniskprogramguldeCA áikomslkoniroilAnsvarigtor
SMS Ansvarigtorkundhanienng

B. Ett särskilt multiplexoperatörsföretag

multiplexoperatörsbolagEtt programföretagen ägtgemensamtav
multiplex-uppfylla den förväntan samarbete kringär sättett att om

funktionen finns varianti propositionen. En är attannan pro-som
gramföretagen träffar avtalbestämmer anlita ochattgemensamt
med visst existerande företag sysslan.om
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Ett medvetetsätt programföretagenatt kontroll multi-överge
plexoperatörsskapet tillståndsgivarenär delar alltatt iut utrymme
multiplexen till programföretagen. På så multiplexope-sätt styrs
ratörsskapet till programföretagen. Programföretagen ävenges
dispositionsrätt kapaciteten och fåröver upplåta sitt sändnings-

Upplåtelserättenutrymme. och den nödvändiga samordningen kan
sedan överföras till programföretagen bildat ochett multi-styrtav
plexoperatörsföretag. Detta företag sköter sedan fördelningen
mellan programföretagen och andra eller egna sidotjänster.
Utrymmet för EPG:n kan det sändnings-tas av gemensamma
utrymmet.

Roller intressenter-

Om vill utveckla/bedrivanätoperatören sidotjänster måste detta i
denna modell ske underleverantör till något programföre-som av

eller till multiplexoperatören.tagen Programföretagen har attsom
multiplexoperatör kan och förutse i sig välja låtaatt nätoperatören

utföra sysslan på entreprenad. Möjligen blir endastTeracom
dennanätoperatör modell blir verklighet. bolag ellerEtt egetom

Senda AB kan istället bli multiplexoperatör, förmodligen också
EPG- och åtkomstkontrollansvarig. funktionenSMS- kan läggas
på Senda AB, liksom i den tidigare modellen kan förväntas attmen

andraäven SMS-lösningar och SMS-bolagen kanprövas bliatt
flera.
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Operatör:
SendaAB.

Funktion:
SMS

Operatör: Operatör:
Teracom SendaABellerannan
Funktion: Funktion:
NÄT MUX

CEÃG Operatör:
CanalDigital

Funktion:
SMS

Förkortningar:
NAT Natoperator
MUX Muluplexoperalor
EPG Ansvarigtorelektroniskprogramgulde
CA Ansvarig
SMS Ansvarigtorkundhanlenng

C. Olika multiplexoperatörer

bör omfatta bägge multi-En utgångspunkt samordningenär att
plexema. hellrekan dock uteslutas intressentemaDet inte att ser

Flera programföretag harvarje multiplex haratt operatör.en egen
förklarat multiplexoperatörer. Medsig intresserade att enav vara
tillståndsgivning programföretagenliksom modelli B, ettsom, ger
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multiplexoperatörsrollen, utvecklingärgrepp om mot separataen
inte osannolik.operatörer En ytterligare förgrogrund separationen

skulle programföretag fick helett multiplex.ensamtvara om en
Att programföretag får hälften ellerett sändningsutrymmetmer av
i multiplex för övrigt tillräckligt för väcka dennaen attsynes vara
önskan.

Teknisk samordning förutsättning för tillståndär över-atten
huvudtaget skall kunna meddelas. Tillståndsmyndigheten har att

bedömninggöra hur långt detta krav skall sträcka sig. Deen sam-
ordningslösningar får granskas olika aspekter,presenterassom ur
varvid inte minst konsumentens viktig. Om delatär operatörs-ett
skap skall kunna torde det kräva hög gradaccepteras en av sam-
ordning bl.a. EPG och CA mellan olikade operatörerna.av

Roller intressenter-

Det bör betonas vad enbart exempel för åskåd-att är attsom anges
liggöra tänkt scenario med skildaett exempletIoperatörer. ges
SVT AB multiplex för sina programtjänster. kan dåSVTen egen
välja såväl sidotjänster heltatt i regi.operera program som egen
Nätoperatören Teracom reduceras till leverantör överförings-av
kapacitet eller uppdragstagare vad gäller utförande sidotjänster.av

Samtidigt får TV4 hälftenAB i den andra multi-utrymmetav
plexen för två programtjänster. Två andra programföretagegna

tillstånd träffar överenskommelse med TV4, på så vissom attges
TV4 blir multiplexoperatör eller bolag bildas. Iatt ett gemensamt

bolagsbildning kan naturligtvis även nätoperatörenen gemensam
inlemmas, detta mindre troligt, eftersomäven om synes program-
företagen ofta uttrycker uppfattningen bör avskä-nätoperatörenatt

från multiplexoperatörsrollen.ras
Frågan samordning ochEPG CA blir viktig. långt-Enom av

gående samordning mellan de skilda multiplexoperatörema är
nödvändig. EPG-samordningen skulle eventuellt kunna lösas med

enklare form navigator ESG leder vidareen gemensam av som
till omfattande EPG:er inom respektive multiplex. Beträffandemer
CA:n krävs långt gående samordning.en
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dennaförverkligande skiljer sigVad gäller SMS-funktionemas
tillSamordningmodell från de tidigare beskrivna.inte mycket ett

SMS-före-fieraSMS-företag också möjligtkan ske det är attmen
blir verksamma.tag

Operatör: Operatör: Operatör:
Teracom SvT SendaAB
Funktion: Funktion: Funktion:
NÄT MUX SMS__,, EPG 7

CA 7

Operatör: Operatör:
FöretagX SendaAB

Funktion: Funktion:
Delad EPG SMS

°P°"‘"°" CA ESGochVTeracomellerannan
IFunktion: :

NÄT iOperator:.. Operatör:.I:TV4 Viasat

Funktion: Funktion:
MUX SMS
EPG
CA 7

Förkortningar:
NAT Nalooeraior
MUX Mulllolexoperalor
EPG Ansvarigforelektroniskprogramgulde
CA álkomstkontrollAnsvarigtor
SMS Ansvarigtorkundhantenng
ESG Ansvarigiorenklarenavigator



SOU 1998:17 55

D. Andra utvecklingslinjer

En intressant fråga hur tillståndsgivaren skallär ställa sig till krav
skilda På riksplanetnätoperatörer. det i dag förmodligen inteär

realistiskt någonatt framträder.nätoperatör Teracomänannan
Däremot kan inte bortse från möjligheten regionalaattman pro-
gramföretag önskar lokal sändaroperatör. Det borde i principen

möjligt hur det i praktiken påverkar den tekniskavara men sam-
ordningen i dagsläget oklart.är Den analysen kommernärmare att
åvila Radio- och TV-verket.

3.3 Bedömning

Allmänt möjligheterna till samordningom

flestaDe intressenterna torde medvetna kravet påvara om sam-
ordning frivilliga överenskommelser. Vad gäller multiplex-genom
operatörsskapet finns emellertid förväntan något slags klar-en om
görande eller ledning från tillståndsgivaren. Detta är symptoma-
tiskt eftersom det avslöjar den vikt intressenterna lägger vid denna
fråga. Tre viktiga faktorer styrande för samordningär är:som en

skall multiplexoperatörsskapet och vad det skallutövavem somo
innehålla,
befintligheten intressenter faktiskt har ambition ochavo som
kapacitet för olika roller,
sammansättningen den förmodade tillståndshavarkretsen ochavo
tillståndshavamas vilja/ovilj till olika samordningslösningar.a

Betydelsen multiplexoperatörsskapet har behandlats tidigare.av
Intressenter med kapacitet för olika roller har redovisats. Vad
gäller den tredje delen måste räkna med tillståndsgiv-attman

efterningen ansökningsförfarandet blir samspel mellan de in-ett
blandade myndigheterna och de programföretag aktuellaärsom
för tillstånd. Det finns nämligen något cirkelresonemang iettav
tillståndsgivningen. För tillstånd måste programföretagen haatt
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programföretag. Menmed andralöst den samordningentekniska
skall kommablir,vilka de andra tillståndshavama mansom

medde-harregeringendefinitivt förränmed, inteöverens vet man
klar.samordningenförränskall skealltså ärlat tillstånd, vilket inte

utredningensvårt iockså detförhållande har gjortDetta att pre-
tillståndsförfarandet kanSjälvakonkreta förslag.någrasentera

samordningslös-olikadärdärför bli slagskomma ettatt process
och TV-Radio-ledningunderfram, troligendiskuterasningar av

verket.
efter-bedöma,svårdagslägetiViljan till olika lösningar attär

ändraskan kommaocksåfaktorer attden beror på många somsom
tillståndshavarkretsensblirbetydelsetiden.med Av primär sam-

blirprogramföretagen inationella nätende endamansättning. Om
samordnings-förförutsättningarnabliroch TV4 AB,SVT AB

fåförväntasoch/eller SBSMTGandralösningar ävenän t.ex.om
förändringardigitalTV-landskapetstillstånd. Allmänt kan sägas att

förbetydelsekommerocksåtillståndsprocessenunder att vara av
ocksågällertillståndsgivning. Detsammadärmedochsamordning

medievärlden.ägarförändringar it.ex.
myndigheterdeförförhållningsättprincipiellt skildaTvå som

Antingentänkbara.tillståndsbeslut ärskall förbereda regeringens
vidvikt fästsframfördelninggrundförslag attutan sam-tas ett om
föroch verkaundersökalåterdärefterordningen, och sam-man

såsökandena, ellerde valda vägermellanordningslösningar man
fleralåter dettaochfrån börjanredan ettsamordningenin avvara

tillväga-Skillnaden igrund för förslaget.tillliggerkriterier som
tekniskadenförfaktorviktigytterligarepåvisargångssätt en

tillståndsmyndig-styrninggradvilkennämligensamordningen, av
heterna kommer utöva.att

rollmyndigheternastillståndsgivandeDe

sökandenaskallTV-verketochtill Radio-ansökningarnaRedan i
andramultiplexoperatörsskapochredovisa på samtsin nät-syn
vidtaransökningstidens utgångEftersamordningsfrågor.tekniska
parla-medverkan denunderansökningarnahandläggningen avav
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mentariska kommittén. kan frågorHär teknisk samordning för-om
anleda kompletteringar och överläggningar. Eftersom krav förett
tillståndsgivning samordning skall uppnåddär torde verketatt vara
knappast kunna överlämna förslag till for-regeringen innanett

för samordning utvecklats. Vilken grad fullständighetmerna av
lösningarna skall ha fått blir bedömningsfråga, varvid t.ex.en
tidsaspekter och sannolikheten fördelningsförslaget kan kommaatt

godtas förändringar regeringen kan betydelse.att utan av vara av
Myndigheternas medel framtvinga frivilligyttersta att en

överenskommelse låta bli bevilja några tillståndär att attannars
överhuvudtaget. skulle dockDetta resultatoacceptabeltettvara om
det finns intresserade sökande med godtagbara förslag lös-till

Ävenningar, hindras andra sökande. det förefallerintesom av om
sannolikt, kan utesluta risken flitinte någon intressent medattman
försöker försinka tillståndsprocessen. ytterligare förEtt medel
myndigheterna då inte föreslå viss sökande för tillstånd,är att en

denne intar oförenlighållning med totaltär settom en som en
lämplig lösning. komma till dennaFör ställningstagandeatt typ av
måste sannolikt myndigheterna, främstoch då Radio- och TV-ver-
ket, spela relativt aktiv roll samordningsprocessen.i Troligtvisen
bör verket förberedd på bedriva slags förliknings- ochattvara en
medlingsverksamhet rörande den tekniska samordningen. Verket
kan således förväntas behöva i kreativ roll för attagera en rege-
ringens beslutsprocess inte skall behöva tekniska frågor.tyngas av

Andra styrningsmbjligheter

För det fall tillståndsgivningen skulle svår slutföraatt attvara
den föreslagna kan finnasdet skäl någotattgenom processen

kommentera andra stymingsmöjligheter, såsom lagstiftning eller
utövande ägarskap.av

Lagstiftningen på just detta området fram-problematisk,är av
för allt två skäl. Dels reglering, den skerär oavsetten genomom
lag eller förordning, något långsamt och klumpigt instrument iett
förhållande till den mycket snabba teknikutvecklingen och den
påtagliga osäkerhet framtida användningar råder. Dels ärom som
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vittraområdet påfinns inomden lagstiftningsstruktur väg attsom
illavarför den tjänarteknikutvecklingen,följdsönder som en av

invente-konvergensproblemenunderlag för regleringarsom nya
1997:05.utredare,särskild Kutidigare nämntsras som av en
kunnapåförefaller ägarstyming sätt ettDäremot att ett vara

snabbt ochkansådaneffektivare medel, eftersom statenutövas
ochTelia ABdistributionsföretagenledandesåväl de tvåäger

indirektSVT AB,programföretaget ävenTeracom samtsom
och andraprincipiellafinnasdet kansakRIKAB. En är attannan

frånavstårsida attför frånskäl att styrastatensatt genomman
aktivt ägarskap.utöva ett

Bedömning

princi-tvåpåbyggersamordningsmodellerDe presenteratssom
multi-ocksåblirdetEnligt nätoperatörenpiellt skilda synsätt. ena

bestäm-programföretagenfårandraenligt detplexoperatör, en
för ochskälfinnsmultiplexoperatörsskapet. Detmanderätt över

ordningama.bäggeemot
ställ-starkadennaprogramföretagenförvägande skälEtt att ge

förminskaråtminstoneellereliminerarpå dettaning sättär att man
starkkanVidarehar.i dagmonopol Teracomdet faktiska ensom

deninnehåll blirtillbidragaprogramföretagenförställning att av-
distributions-kontrollföristället överkonkurrensfaktomgörande

programföretagmednackdelarEmellertid finnsteknik. attäven ge
blirrollerprogramföretagenssåsommultiplexoperatörsskapet, att

förvärras.konvergensproblematikenochoklara att
placerareftersträvasordningbörmeningEnligt min somen

erbjuder deändåochhosmultiplexoperatörsskapet nätoperatören
utveckla tjänstermöjlighettillståndprogramföretag attsom ges

programverksamheten. Inommedsambandnaturligthar ettsom
frittprogramföretagenskallsändningsutrymmedisponerat
områdedetfalla inomkansådana tjänsteroch utvecklapröva som

skallgäller. DäremottillståndetTV-lagenunder radio- och som
enligtellertillståndspliktigamarknätet,andra tjänster i annan
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lagstiftning, kunna såsom nät/multiplexoperatörutövas av annan,
eller fristående företag.

Skälen för mitt ställningstagande framför följande:alltär

Renodling olika intressenters rollera. av

Allmänt det naturligare det företag handhar sändamaattsynes som
också har multiplexoperatörsskapet, till viss del tekniskärsom en
uppgift. Vidare renodlas rollerna i verksamheten att ettgenom
radiokommunikationsföretag får för multiplexering ochansvara
sidotjänster inte förbundna med programverksamheten, ochärsom
programföretagen får sig programverksamhet. En sådanägna
renodling har flera goda sidor, dels undviks risken att program-
företagen på utvecklas till intressenter data- tele-i ochomvägar
kommunikationssektom, dels undviks i görligaste mån de legala
problem konvergens inom området tenderar skapa. denIattsom
föreslagna ordningen inordnas de olika aktörerna tydligare under

lagstiftningskomplex, nät/multiplexoperatör Teracomseparata
m.fl. under tele- och radiokommunikationslagstiftningen och de
tillståndshavande programföretagen under radio- och TV-lagstift-
ningen och YGL. Det särskilt värde försöka behålla dessaär ett att
rågångar till dess konvergensproblematiken har fått granskas av
den tidigare nämnda utredningen. Med programföretagen som
aktörer inom såväl radio och data- och telekommunikationTV som
följer del osäkerhet tillämpliga lagar och tillstånds-annars en om
givande myndighet.

Som ytterligare fördel kan mindre kompliceradenoterasen
och avtalsförhållanden för digitalTV-verksamheten, vilketparts-

kan den tekniska samordning krävs för tillstånds-gynna som
givning.

I sammanhanget kan något kommentera modellenvärt attvara
med olika multiplexoperatörer modell C ovan. sådan ordningEn
kan inledningsvis lösasätt motsättningar mellan olikaett attvara
intressenter. Det emellertid uppenbart komplexiteten blirär att

flerstörre partsförhållanden skall regleras avtal.attgenom genom
Särskilda frågor uppkommer också, exempelvis rörande vilket



SOU 1998:1760

efter vilkaochmultiplexligga i vilkenprogramföretag skallsom
uppgörelse kan nås.frivilligingendetta skall lösasprinciper om

gällerprogramföretagolikaolika multiplexoperatöremaOm de är
utvecklashärinvändningarvidare de allmänna mot att gesom

delade multi-förAvgörandesådan roll.programföretagen omen
konsumenthänsynenändåtordekan godtasplexoperatörsskap

konsumenterna.får inte gåsådan lösning överEn utvara.

b. Fördelning naturresursenav

ochdisponerafrihetprogramföretagenordning attEn gersom
egenskapverksamhet iallehandaförsändningsutrymmeöverlåta

intemeningenligt minoch TV,radioför ärtillståndshavareav
ändligfrekvenserpå naturresursförenlig med avsom ensynen

reglera. Detförhar utrymmevärde, att somstatenstort ansvarsom
former,andraupplåtas idärförborderundradioanvänds förinte

anbudsförfarande.ellertelelagenexempelvis enligt genom
skäl. Detbetänkligkan annatordning även ettsådanEn avvara
användarättighetenfördelaför attangelägenhet attär statenen

telestyrelsenochhandhas Post-Uppgiftenradiofrekvenser. av
radiokommunikation. Detlagenenligttillståndsgivning omgenom

gällervadrådabör ävenhävdasskulle kunna synsättatt samma
skildaförfördelaradiofrekvensinommöjligheten utrymmeatt en

tillfrihettillståndshavareenskilda attanvändningar. Att annange
disku-perspektivdettakanfrekvensifördela varautrymme uren

till vissadelegerasvisserligenförvaltningsuppgifter kantabelt
regeringsformen,6§ 3enligt kap.11icke statliga st menorgan

aktuellt.härknappast på ärsätt som

Aktiebolaget Teracomc.

verk-bedrivsbolagstatligtbyggs. SomdeFöretaget nätäger som
grundprinciper,affärsmässigaochbolagsrättsligaenligtsamheten

mellanavtalfinns ingaDetvinst.innefattande bl.a. att generera
sänd-skallbolagetrörande garanteraoch Teracom attstaten
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ningskapacitet för de programföretag erhåller tillstånd, ellersom
priset för sådan tjänst. I avsaknad sådana avtal kan inteom en av

förväntas Teracom, med samtidigt beaktandeatt sin ställningav
aktiebolag, opåkallat skulle frånavstå roll multiplex-som en som

och överlämna dispositionsrättenoperatör den sändnings-över
kapacitet och det sändningsutrymme tillnätensom genererar pro-
gramföretagen.

Genomförande

tidigareI ochavsnitt 2,7 3.2 har redogjorts för hur tillståndsgiva-
tillståndsvillkorens utformning kan dis-rättenstyra attren genom

sändningsutrymmet och indirekt placera multiplex-ävenponera
operatörsskapet. Enligt min uppfattning står två huvudsakliga vari-

till buds för tillmultiplexoperatör. Denanter göra nätoperatörenatt
varianten tilldela programföretagen visst angivetär att ettena

för radio- och TV-verksamhet, tillåtainteutrymme attmen pro-
gramföretaget upplåter till eller tillutrymmet annan annan

Överblivetanvändning. eller icke kan disponerasanvänt utrymme
nät/multiplexoperatören vars eventuella användning dettaav av

för radio- och TV-verksamhet kan falla under lag-änannat annan
stiftning. andraDen varianten tillstånd enbart lämnas förär att
viss angiven programverksamhet, därtill förknippademed tjänster,

något exakt tekniskt fårkapacitetenutan att utrymme garanteras -
därefter upphandlas hos och specificeras i Post-operatör utrymmet
och telestyrelsens tillstånd. avgörande skäl för den förstaEtt va-
rianten skulle kunna detta programföretagen bättreattvara ger en
garanti och frihet för den verksamheten. avgörandeEttstörre egna
skäl för den andra striktvarianten skulle kunna dennaattvara mer
följer den rådande regleringen fre-på området där avsättande av-
kvenser och tillstånd dessa i anspråk användandeatt ta genom av
sändare ankommer på Post- och telestyrelsen och inte på de myn-
digheter meddelar rättigheten bedriva radio- och TV-verk-attsom
samhet. Vad gäller de sistnämnda kan dock denvidnoteras att,
tillståndsgivningsprocedur inletts för digital ljudradio DAB,som
har frågan sändningsutrymmets exakta fördelning hanteratsom
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programtillstândet.ingående iprogramrättigheten,delsom en av
Även delar,tekniskalokalradio har vissaförvid tillståndsgivning

TV-verket,Radio- och änfrekvensangivelser, angivits omavsom
telestyrelsen.ochmedförberedande samarbete Post-efter

bedöma ingavad jag kanhar efterförslagetframlagdaDet
helleroch intejämställdhetspolitiska konsekvenserregional- eller

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförnågra konsekvenser
arbetet.

åtagande.offentligtinnebärFörslaget inget
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Förkortningar

CA kontrollConditional Access av—
möjlighettittarnas att se program

EPG Elektronisk programguide

ESG Guide enklareEvent Service —
form EPGav

SMS Subscriber Management System —
för erläggandeSystem av

betalTV-avgifter

SVT Television ABAB Sveriges

UtredningarSOU OffentligaStatens

RadiotjänstRIKAB i Kiruna AB

EU Europeiska Unionen

API gramvaruapplikationPro

FörfattningssamlingSFS Svensk
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Bilaga l

M39:

Kommittédirektiv
Dir.

1997:19Digitala TV-sändningar

Beslut vid regeringssammanträde den 16 januari 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift förbereda sändningaratt
digital marksänd TV.av
Utredaren skall framlägga förslag vilka sändningsorterom som

inledningsvis skall förväljas digitala sändningar. uppgiften ingårI
tillsammans med berörda myndigheter undersöka de tekniskaatt

och frekvensmässiga möjligheterna för sändningsverksamheten,
liksom vilket finnsintresse hos TV-företag och andra intres-som
senter.

Den särskilde utredaren skall också i samråd med program-
företag och andra formerintressenter utarbeta för samarbete kring

multiplexering, åtkomstkontrollsändare, och elektroniskt.ex. pro-
gramguide, eventuellt formi modellöverenskommelse.av en

Slutligen skall den särskilde utredaren bedöma Sverigesom
Television bör få möjlighet finansiera vissa sändningar medatt
särskilda avgifter och vilka villkor fall gälla.i så börsom
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Digitalt utsänd TV

analoga sänd-frånskiljer sigDigital utsändning TV-programav
sändsinformationenprogrambärande utpå så denningar sätt att

ställetnollor", iochettoravläsningar,ström separataavsom en
möjlig-Digitalteknikensignal.varierandeför kontinuerligtsom en

överföringskapacite-medförsignalkomprimering,s.k. attgör som
antal attkommerkraftigt. På så störrekan ökas ettsätt programten

frekvensutrymme.givetsändas inomsamtidigt kunna ettut
satellit,viamarksändare,fråndigitaltsändaskanTV-program
digitaltskall emot etttelenät. Denkabel och taöver somgenom

digitaladentolkaravkodarehamåsteTV-programsänt somen
signal TV-mottaga-analogtilldenomvandlarsignalen och somen

för åt-funktionerinnehållaocksåkanAvkodarenåterge.kanren
möjlig-betal-TV-avgifter samtdebiteringkomstkontroll och geav

interaktivitet.vissmedgervilketretursignalering,het till
digitalt mycketinnehåller stortsändningssystem ettOm an-ett

förenklaändamålsenligtprogramkanaler kan det atttal pro-vara
elektro-s.k.sökprogram,särskildaför publikengramvalet genom

programguider.niska

TV-sändningardigitalaPropositionen om

sändningarutökadeförförutsättningartekniskaUtredningen om
februariöverlämnade iallmänhetentilltelevisionradio ochav

digitaliseramultimedia-tillmassmedia attbetänkandet Från1996
di-utredningenföreslår att1996:25. DärSOUsvensk television

med måletSverigeinleds imarksändarefrånTV-sändningargitala
läggasskall kunnamarksändningaranaloganuvarande neratt

Betänkandetmarksändningamasdigitalaefter de start.årinom tio
remissbehandlats.har

1996/97:67 harprop.TV-sändningarDigitalapropositionenI
betänkandet.anledningmedförslaglagt fram sinaregeringen av

marksänd TVsändningardigitalaföreslårRegeringen att av
successivtformöjlighet tamedinförs i flera staten attsteg,

skall fortsätta. Enverksamhetenvilkettill och påställning sättom
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grundläggande förutsättning för eventuell utbyggnad är atten
sändningarna bedöms ha ekonomisk bärkraft. förstaI etappen
inleds sändningar på begränsat antal i Sverige. Förut-ett orter
sättningarna skall frånredan början sådana krav påattvara
yttrandefrihet, tillgänglighet och mångfald tillgodoses.

Enligt förslagen i propositionen skall sändningarna genomföras
under förutsättningar fri konkurrens mellan olikasom gynnar pro-
gramleverantörer och med möjlighet för publiken välja blandatt
olika tjänster. Bland bör de avkodare används så-annat som vara
dana varje i publiken har möjlighet del allaatt att taperson pro-av

sänds givetvis de villkor programföretagetut,gram som som
ställer för tillgång till Om innehållersystemetupp programmen.
elektroniska bör de olika programföretagens utbudprogramguider

på likvärdigt sätt.presenteras
Enligt propositionen måste det möjligt uppnå överens-attvara

kommelser sådana former för samverkan medver-varjeattom
kande företag kan behålla nödvändiga kontrollenden sittöver
material, samtidigt tillgängligheten för publiken till det sam-som
lade programutbudet förblir viktigt sådanahög. Det är att samver-
kansforrner kommer till stånd redan i sändningsverksamhetens
inledningsskede och sådan utformning före-de har ävenatt atten

kommer likvärdigain kan delta i samarbetettag som senare
villkor.

Sändningama bör möjligt, helst höstenså 1997.starta snart som
Inledningsvis skall sändningar åtminstoneäga ettrum par,
olika Sändningsortema skall väljas så de kompletterartre orter. att

varandra, det gäller dimensionen storstad-glesbygd.närt.ex.
Minst två sändningsfrekvenser bör enligt kunnapropositionen

disponeras på varje sändningsverksamheten skallKärnan iort.
digitala marksändningar andra tjänsterTV, även änvara av men

traditionella TV-program, utbildningstjänster och teletjänstert.ex.
olika slag, skall kunna förekomma.av
Vid sidan trådlösa marksändningar bör det eftersträvas attav

också andra distributionsmetoder iregeringenprövas, anser propo-
sitionen. Vid urval programföretag skall det beaktas attav pro-
gramutbudet helhet skall tilltala olika och smakrikt-intressensom
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företräde, liksombörningar. Lokala och regionala gesprogram
skallsvenska kulturkretsen. Detförankrade i denärprogram som

deltar.programföretageftersträvas oberoendeflera varandraatt av
beredas till-skallmarksändningarTV-företag dag bedriverisom

Sändningsverksam-sändningarna.fälle digitalamedverka i deatt
medverkande företagen.deheten skall helhet bekostasi sin av

television ochför radio,lagstiftningensändningarna gällerFör
TV-lagenradio- ochgällerteleverksamhet. TV-sändningarFör

ochradio-enligtTV-sändningarbedriva1996:844. Tillstånd att
möjlighetdå harregeringen,TV-lagen skall lämnas attsomav

detill inne-komplementvillkorställa olika i lagen angivna som
bedömerRegeringendirekt lagen.hållsregler framgår attavsom

förGranskningsnämndenfyra år.högsttillståndstiden bör vara
reglerefterhandsgranskningövervakarradio och attTV genom

Även Justitie-efterlevs.innehållsändningamasoch villkor om
ochradio- TV-enligtefterhandsgranskningkanslern bedriver viss

tillståndteleverksamhet kräverlagen. Om tjänst utgör en-somen
telestyrelsen. Detochdetlämnas Post-ligt telelagen 1993:597 av

tillstånddemeddelartelestyrelsenochockså Post-är somsom
förkrävsradiokommunikationenligt lagen 1993:599 att an-om
förutsätt-sändningarna. Enförbehövsradiosändarevända de som

regeringenlämnasskall kunnatillstånd ärför sådant attning att
TV-lagen.ochradio-har meddelat tillstånd enligt

riksdagensförutsättningskall, undersärskild utredareEn av
sändnings-denförberedapropositionen,anledningbeslut med av

Rege-propositionen.iföreslagitharverksamhet regeringensom
parlamentarisktmedkommittéringen utseatt ensenareavser

utvärde-vidmedverkaochverksamhetenföljainslag skallsom
ringen.

betal-TVsändamöjlighetSveriges Televisions att

tillståndbegärtregeringenhar hos attTelevisionSveriges AB
till TV-av-finansieringsformkompletterandebetal-TVpröva som

situationdet ibedömergiften. Sveriges Television att aven
ökaolikanödvändigtökande konkurrens sättär att expone-
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ringen det programutbud produceras publicinom service-av som
televisionen. flera deSveriges Television pekar också på att av
europeiska public service-företagen formi dag använder någon av
betal-TV kompletterande finansieringsform. propositionenIsom

digitala TV-sändningar frågan behöverregeringen attom anger
studeras beslutytterligare innan kan fattas.ett

kanI enligt meningpropositionen regeringensattanges man
anföra service-företagskäl både för och låta publicattemot ett

finansieras särskilda avgiftermed TV-avgiftsmedel ta ut avsom
villigabrukarna intresserade ochför vissa tjänster. De är attsom

till rikarebetala avgift kan på så tillgång ännusätt ettextraen
fördel betal-TV-publiken inteprogramutbud. ocksåDet är atten

programföretag.från kommersiellabara har tillgång till program
erfarenheter ochkan det ocksåFör Sveriges Television ut-ge nya

kanal innebärvecklingsmöjligheter. sända iAtt program en ny
för upphovs-emellertid form ersättningökade kostnader iäven av

Televisionrättigheter och sändningskostnader Om Sverigesm.m..
finnas riskfinansieringskällor kan detsig beroendegör enav nya

deochför programpolitiken påverkas på negativt sätt attatt ett
betal-TV-sänd-först blir tillgängliga iattraktivamest programmen

medhotaningarna. oreglerad utveckling skulle kunnaEn systemet
TV-avgifter.

uppdra denpropositionen regeringenI sär-att attavseranges
Tele-huruvida Sverigesskilde fram förslagutredaren läggaatt om

medvision sändningarbör få möjlighet finansiera vissa sär-att
skilda fall bör gälla.avgifter vilka villkor i såoch som

uppgifterDen särskilde utredarens

digitalsärskilde skall förbereda sändningarDen utredaren av
medmarksänd arbeta kontaktDärvid skall utredaren iTV. myn-

kandigheter med kommittéeroch tänkbara intressenter samt som
för mång-berörda, K1995:O1, RådetIT-kommissionent.ex.vara

fald Distansutbildnings-inom 1995:01 ochmassmedierna Ku
kommittén U 1995:07.
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sändningsortervilkaförslagframläggaUtredaren skall somom
uppgiften ingårsändningar. Idigitalaförskall väljasinledningsvis

undersöka demyndigheter,vederbörandemedtillsammansatt,
vilket intresseliksommöjligheterna,frekvensmässigatekniska och

Sändningsortemaandra intressenter.ochTV-företagfinns hossom
di-gällerdetvarandra t.ex.de kompletterar närskall väljas så att

antaltillräckligtglesbygd. Förstorstad ettmensionen att pro--
sändningsfre-tvåbör minstplatsberedasskall kunnagramföretag

valetochAntaletplats.varjepå orterdisponeraskunnakvenser av
vidframkommertill vadmed hänsynskall bestämmas somorter

intressenter.tänkbaramedkontakterutredarens
medsamrådockså, iskallutredarensärskilde program-Den

kringsamarbeteförformerutarbetaföretag och andra intressenter,
elektroniskåtkomstkontroll ochsändare,multiplexering, pro-t.ex.

modellöverenskommelse.formeventuellt igramguide, enav
medbeslutriksdagensavvaktaskallutredarensärskildeDen

frågorangivnai härförslaginnanpropositionenanledning av
anledningskulleriksdagsbeslutetOmfram till regeringenläggs ge

utreda-tilltilläggsdirektivmeddelaregeringentill det, kommer att

ren.
Televi-SverigesbedömaocksåskallutredarensärskildeDen om

särskildamedsändningarvissafinansieramöjlighetbörsion att
uppdraggälla. Dettafall börsåivillkorvilkaavgifter och som

1997.aprilden 15redovisasskall senast
kunnaskallsändningarnainriktasbörarbeteUtredarens att

för-allaUnder1997.höstenhelstmöjligt,såigångsätta snart som
årutgångenvidavslutatarbeteutredarensskallhållanden avvara

1997.
de regio-redovisadirektivregeringensgäller attutredarenFör
1992:50,dir.förslagframlagdakonsekvensernanalpolitiska av

jam-redovisa1994:23,dir.åtaganden attoffentligaprövaatt
kon-redovisa1994:124,dir.konsekvenser attställdhetspolitiska

arbetetbrottsförebyggandedetochbrottslighetenförsekvenser
dir. 1996:49.

Kulturdepartementet
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AKTÖRERNAS GÄL-SAMORDNING AV DE STATLIGA HANDLANDE VAD
FÖRLER TEKNISK STANDARD DIGITAL TV

l egenskap särskildutredarevad gäller marksänddigital jagTV skall bl utarbetaav a
former för samarbetemellanolika intressentervad gäller sändarsystem,multiplexe-

åtkomstkontrollring, elektroniskoch programguide. I syftedetta har jag under
och höstenöverlagt med och sändarföretag,kabeloperatörer,sommaren program-

tillverkare mottagningsutrustning, fl. fåttJag har härigenom god bild.av m en av
den utveckling området.skerinom det aktuellasom

De nordiskaprogramföretagen årharunderdetta inlett samarbetei syfte etab-ett att
lera standardför distributuion digital TV. Dettaöppen arbetehar nyligenen av re-

målsättningsulterat i frågaför det fortsatta arbetetmed denna Köpenharrms-en
manifestet. Vidare har företagentillsatt arbetsgrupp tillhar uppgift utredaattsom

frågorolika har anknytning till standardiseringen.Arbetsgruppen förväntassom
redovisa åtgärdermedförslag till den 15oktober 1997.rapporten

igångsattsEtt väsentligt inslag i det harsamarbete fram skär att setsom topen
lågtbox tillgodoser konsumenternaskrav pris och hög kompatibilitet. Detsom

innebär måstekonsumenten kunna använda box denatt oavsettsenare samma om
digitala signalendistribuerasvia satellit, kabel eller marknätet.En situation in-som

måstenebär flera olika boxar användasvid frånmottagning olika distributionssättatt
företageller skulle enligt min mening väsentligt försenaden digitala teknikens ge-

nombrotti Sverige.

minal kontakter medbranschenhar det framkommit det tekniskt och ekono-äratt
miskt möjligt redan bygga box klarar samtliga distribu-att set top menu en som
tionssätt.Merkostnaden -jämförtför detta med bygga box endastklararatt en som

distributionssätten bedöms branschforeträdare 10% boxensett av av vara cza av-
totalkostnad. för bådeMerkostnaden bygga box klarar kabel- och mark-att en som
distribution inte satellitsändningar bedöms försumbar. Anled-nästanmen vara- -
ningen frekvensbandoch kanalindelning vid kabel- ochär används mark-att samma
distribution teknik krävs för hanterasatellitsändningar.att attmen en arman
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för kabel-TV. Koncer-marknadendensvenskaviktig aktörTeliakoncemen är en
marknader för telekom-angränsandemarknad ochdennaagerandenens -

i Sverige.digital TV Teliasutvecklingenbetydelse förmunikation har stor av-
mitt uppdrag vadockså för gällerdirekta konsekvenserfår därmedhandlande

Telia enligt uppgiftbakgrund det oroandedigital TV. Mot denna ärmarksänd att
frånmottagningmedger kabel-endastboxupphandlaplanerar set topatt somen

kombinerassådanutformning den inte kan medBoxen har dessutom attnätet. en
åtgärdgår stick i dedistributionssätt. Denna stävtilläggsutrustning för andra mot

svårtAnledningen det torderedogjort för.somjag tidigare harsträvanden att vara
förses med Telias boxellerharköptmotivera de konsumenter att senareatt som --
vilket pris den sistnämndagällerDettaytterligare box.anskaffa oavsett somen

betinga.kan kommaboxen att

närståendebolag ellerägdaellerantalstatligtkonstaterar annatJag staten ettettatt
digital TV i Sverige. Dettta gäller Teracomintroducerai meddeltar arbetetsätt att

SverigesTelevision AB. DessaaktörerAB ochRadiotjänst KirunaAB.AB, Telia
sitt agerandei dennaeller inte alls samordnatutsträckningbegränsadhar endast i

befinnerbranschenfn sig i vägvals-tankefråga. beklagligt medDetta är att en
befinnermarknadsmässigt sig istandarderocholikasituation vad gäller även ett

också medbeklaglig tanke detsamordningenuteblivna ärkänsligt läge. Den att
närstående finns kommersiellaaktörer aktörerstatligaellerutanför kretsen statenav

för etablera facto-nivå arbetar deaktivtinternationellnationell och att ensom
befara dessaaktörer deanledningområdet. finns ärDetstandard inom attatt om-

sådansituationutnyttja varkenframgångsrika sättkan komma ettatt somen-
konsumentintresset.programföretagenellergagnar

föreslår regeringen kallar Teracom AB, Telia AB,jagbakgrunddennaMot att
till överläggningar förut-Television ABoch Sverigesi Kiruna ABRadiotjänst om

närståendeeller aktö-samordning de statligaför bättresättningarna statenaven
för digital TV. skefrågor teknisk standard Dettabörvad gälleragerande omrernas

beslut fattas kommerfall riskenveckorna.l ärinom de stor attnärmaste annat som
framåt. Måletlång för överläggningarnabörtidutvecklingen förbinda varaatt upp

frågor.handlandei dessafortsattaaktuellabolagensriktlinjer för defastläggaatt

C
/~/m/v5 ,7V”2xi/

unnel Färm, i
Särskild utredare
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Förslag till att utrymme för etablering konkurrensneutralages av
programguider tillsamt utveckling andra tjänster änav
traditionell TV inom för diqitala marksändninqar.ramen

1. Inledning

Teracom härmedanmäler sitt intresse dels fånätoperatör nyttjaatt som
överföringskapacitet dels få etablerakonkurrensneutralaelektroniska
programguiderEPG/ESG och dels få möjlighet utvecklingatt starta av nya
medietjänster lT- och utbildningskaraktär, inkluderandet interaktivitet.av ex
Inom samtligadessaområdenabehöverrelativt insatser bådestora göras.av
teknisk och tjänsteinriktad för det marksändaalternativetgöranatur, att mer
komplett och for säkerställadesskonkurrenskraftatt andragentemot
distributionsfonner.

För den första kategorin EPG/ESG bör mindre delmängd i varje näten
detmedan för denandrakategorin kan räckamed någotreserveras, att en

delmängdavdelasstörre i eller sådannäten kapacitet fördelasett iattav ut
flera dem.av

2. Kapacitet för utvecklaatt tjänster utöver traditionell TVnya

Teracom bedömer, i likhet med aktörer i andraländer engageradeiär attsom
etableradigitala TV-sändningar, det utomordentligt viktigtär möjlig-att att
heter för tjänsterandra traditionell TV redanän i introduktionsfasen.ges
Därför föreslås kapacitetavdelasoch regulativa möjligheteratt föratt attges

och introducera tjänster multimedia- och lT-karaktär. Detprova ärnya av
angeläget underlättafor TV-mediet och möjliggöra löratt sådanaväxaatt
tjänster via marknät finna sin till företagoch allmänhet.att väg

Även tjänster det här slagetplaneras introducerasförst iattom av ett senare
skedekrävs förberedelsermått och anpassningar helaett stort av genom

TeracomAB
Medborgarplatsen3 Boxl7666.II8 92STOCKHOLMC
Tel0867I2000 08Fax 67I200/I
SryrelseruSloclcholmOrg I564-II-5093sale o nr
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tillinnehålls- eller tjänsteleverantör Ochdistributionskedjan, från mottagare.
lansering,introduktionsfasen för möjliggöradelta redan i utanatt senareen

mottagarbeståndet.modifieraeller väsentligtdå behöva bytaatt ut t ex

Kapacitet för programguide3. gemensam

betydelse de olika ochEnligt Teracoms uppfattning det avgörandeär attav
såibland konkurrerande och tjänsteföretagenerbjuds neutralprogram- en

presentation sinaplattform möjligt för distribution och avsom gemensam
fritt för programföretagtjänster. Därutöver bör det naturligtvis stå varje att

för sändningskapacitetutforma programguide for detinom sin en egnaramen
eller i uppdrag för andra.utbudet

gäller den programguidenellerEtt grundläggandekrav detnär gemensamma
allajfr. kanalplaner och programtablåernavigatom dagens som

utformninghar tillgå, dennahar neutral medkonsumenter är attatt en
avseendepå de olika tjänsterna.

förfogande, vilketberedda ställa sådantjänst till teknisktTeracom är att en
viss härför behöver ställastill förfogande.Teracominnebär kapacitetatt

skall förhålla sig neutral i förhållande till olika och tjänsteföretagprogram-
levererar innehåll. aktiv medverkan fungeraEn attsom genom som

katalysator vid sånödvändiga utvecklingen och etableringenden av
tilläggstjänster påverkar enligt vårt förmenandeinte det förhållandet. För

till kTeracom har det alltid varit självklarhet medverka öppnaatt atten s
lösningar på olika TV-tittandet.skapasför underlättasättatt

Övriga4. motiv för tilldela viss kapacitet tillatt nätoperatören

Som den ursprunglige utredarenkonstateradeiäven SOU 1996:25,skulle ett
anspråkstagande de digitala marknäten för andratjänster tradi-även änav
tionell TV kunna tillbidra god balans mellan de olikauppnåsatt en
distributionssätten och såväloberoendeprogramföretaggynna som

Ävenetableringen standarder. svensktnäringslivsperspektiv sågettav ur
utredarengoda möjligheter för industrisvensk stärkasin kompetensochatt

utvecklas inom dessaområden.att

Också flera remissinstansemapåpekadebetydelsen snabbav av en
utveckling på området och nödvändigheten vidga begreppetdigitalattav
television till ocksåomfatta IT-tjänster olika infra-slag, varvidatt av en
struktur för marksänddigital TV, vilken möjliggör portabel och lokal-en
oberoendemottagning, har särskilt viktig roll spela.Det naturligtäratt atten

sådantarbete har internationell fjärdekoppling till EUzs ochävenett texen
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femte till DigiTAG och DVB-projektetsamtramprogram för skapabrettatt
förankrade standarderoch riktlinjer.

Avslutningsvis Teracom, digitalaanser operatör marknät.som av att mot
bakgrund denriskatt för i sambandav medsom exponeraross
nätinvesteringarna.måstedet betraktas rimligt vi ocksåtilldelas vissattsom
kapacitet för delta i framtagningenatt och etableringen kraftfullaav
programguideroch kompletterandetjänster för säkerställaav att nätens
långsiktiga konkurrenskraft.

Koncession Försändningar inom denäven och bedrivsmed stödramen, som
tillstånd enligt radiolageneller den radio-av och TV-lagen. bör docknya

naturligtvis regeringeneller särskild myndighet,ges inteav ellernät-av
multiplex-operatören.

Förutom de möjligheter till kunskaps-och kompetensutvecklingsom en
sådanutveckling överforingsmediet skulle bedömsdenav kunnaävenge, gevärdefulla intäkter bidrar till täckade infrastrukturellaatt kostnadernasom

kommer såväl småytterstsom och tjänsteföretagstorasom program- som
önskar digital marksändTV tillsatsa godo.

,vi e/,. 7 7"- ,nå
Valdemar Persson
Verkställandedirektör
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