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Remissyttrande från SSNf till En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116):
Slutbetänkande från AV-utredningen och rapport från Radio- TV-verket
med förslag om ändringar av radio- och TV-lagens regler om
vidaresändningsplikt
Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) är en bransch och intresseorganisation som organiserar ca 150
stadsnät och ca 150 leverantörer av tjänster och utrustning.
Våra synpunkter avser endast stadsnätsägarnas intressen som till ca 90 % ägs och eller drivs av
kommunala bolag eller förvaltningar eller i samverkan med privata partners.
Huvudsyftet för våra offentligt ägda stadsnät är att ge invånarna, företag och den kommunala
verksamheten i respektive kommun och region möjlighet till bredband via öppna konkurrensneutrala nät
där valfrihet och öppenhet på icke diskriminerande villkor råder, som ger befintliga och nya aktörer
möjlighet att leverera sina tjänster utan att behöva investera i egen infrastruktur.

Yttrande
SSNf avstår att kommentera hela utredningens förslag, och väljer att fokusera på vidaresändningslagen av must carry kanaler i TV-näten och dess konsekvenser för marknadens aktörer.
SSNf anser att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till dagens och den framtida teknikutvecklingen
när det gäller distribution av radio och TV, utan bygger förslagen på gammal teknik där det markbundna
nätet och det gamla analoga kabel-TV-näten fortfarande står i fokus.
I dagens teknik kan radio och TV distribueras via många olika tekniska lösningar förutom det
markbundna nätet, även via de traditionella kabel-TV-näten, både digital och analogt där oftast Internet
finns med som en tjänst.
Därför bör vidaresändningsrätten bl a se över att medborgarna redan avkrävs en avgift för att ha rätt att
motta ”must carry ” kanalerna, vilket borde vara oavsett vilket media de distribueras via.
Kabeloperatörerna har dessutom inte rätt att ta ut en extra avgift för dessa kanaler utan måste distribuera
dessa i sitt ordinarie utbud. Detta faktum gör att konkurrensen snedvrids genom att operatörer i marknätet
inte belastas av någon ”vidaresändningskostnad”.
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Vidaresändning / must carry i öppna nät
Stadsnätens roll som distributör av öppen bredbands-TV kommer också drabbas då syftet är att skapa
valfrihet för de boende, där fler kabel-TV-leverantörer kommer att finnas i samma fastighet och i
stadsnäten för att uppnå valfrihet.
Som exempel kan nämnas affärsmodellen för öppen bredbands-TV (OpenChoiceTV) som är framtagen av
branschorganisationerna SSNf, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och idag finns
implementerad i flera öppna nät i Sverige. Modellen föreskriver att kommunikationsoperatören skall tillse
att medborgare anslutna till nätet har tillgång till must carry i alla avseende, dvs även medborgare som
inte ansluter sig till en kabel-TV-operatörs kommersiella tjänst.
Det innebär att lagstiftning och policy angående upphovsrättsliga anspråk på must carry-kanaler bör
hanteras via en generell avgift såsom TV- eller media-avgifter.
Svenska Stadsnätsföreningen anser därför:
Att TV-avgiften bör omfatta de upphovsrättsliga avgifter som förekommer för TV-kanaler vilka från tid
till annan har must carry-status.
Att begreppen primärsändning respektive vidaresändning bör omdefinieras, på ett sätt så att must carrysändningar även i kabelnät kan likställas med must carry-sändningar i marknät.
Detta innebär att lagstiftning och policy angående upphovsrättsliga anspråk på must carry-kanaler bör
hanteras via en generell avgift såsom TV- eller mediaavgift .
Mot bakgrund av vårt yttrande förordar vi att frågan utreds ytterligare i syfte att ta fram förslag till
lagstiftning som tar hänsyn till de möjligheter den nya tekniken innebär för ökad konkurrens mellan TVdistributörer och ökad valfrihet för abonnenterna.
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