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Remissvar från Svenska Stadsnätsförening SSNf avseende Kontinui-
tet och förändring: Betänkande av Public service – utredningen  
(SOU 2008:64) 
 
 
 
Inledning 
 
SSNf är en bransch och intresseorganisation som organiserar ca 150 stadsnät och ca 150 leverantörer av tjänster och 
utrustning. Vårt remissvar avser endast stadsnätsägarnas intressen som till 90 % ägs och eller drivs av kommunala 
bolag eller förvaltningar eller i samverkan med privata partners. 
Vi lämnar synpunkter på vissa stycken i utredningen som vi anser viktiga ur ett framtida samhällsperspektiv då 
vi tror att mer av public service kommer att sändas via bredbandsnäten där ca 30 % av hushållen i dag är anslut-
na via fiber. Vi tror också att 50 % av hushållen kommer vara anslutna med fiber inom fem år vilket innebär att 
hälften av befolkningen kommer ha en infrastruktur som i princip medger en obegränsad överföringskapacitet. 
 
 
Yttrande 
 
Avsnitt 2. Förslag till lag om ändring i radio och TV-lagen (s 37) 
 
”Sändningsplikt enligt första stycket gäller inte för en anläggning där begränsat antal TV-
program” 
SSNfs svar: Här bör ett förtydligande göras exempelvis gäller det också optiskt fibernät. 

 
 
Avsnitt 5.1 En public service-avgift införs (s 86) 
 
SSNfs svar: Möjligheten att införa en media -avgift alt skatt i stället för public service -avgift bör 
utredas där en del bör kunna finansiera en ”digital - allemansrätt” då framtidens media distribution 
kommer att gå både via marknätet och bredbandsnäten. 
 
Avsnitt 5.6.3 Tillgång till statliga register (s 121) 
 
SSNfs svar: Vi tillstyrker utredningens förslag att RIKA inte bör få tillgång till lägenhetsregistret, 
Skatteverkets folkbokföringsregister.  
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Avsnitt 5.6.4 Rapporteringsskyldighet (s 122) 
 
SSNfs svar: Vi delar utredningens uppfattning att betal -TV- operatörerna inte bör åläggas att rap-
portera uppgifter ur sina kundregister till RIKA. 

 
Avsnitt 13.2.1 HDTV (s 200) 
 
SSNfs svar: Vi anser att utredningen bör utreda möjligheterna att i större utsträckning distribuera 
public service i HDTV-format via de nya bredbandsnäten, vilket ger möjlighet till interaktiva TV-
sändningar. Här har UR en stor möjlighet att nå ut med sina program där lärandet har en viktig 
funktion och interaktiviteten då blir viktig. 
 
 
Avsnitt 13.3.2 Vidareutsändning – s.k. must carry (s 205-206) 
 
SSNfs svar: Vi ställer oss bakom nödvändigheten av en översyn av vidaresändningsplikten för att 
förhindra konkurrenssnedvridning och också ge tydligare regler. 

 
                            

Stockholm den 30 septemberr2008 
 
 
 
 
 Lars Hedberg                       Mats Berggren 
Generalsekreterare                      Ordförande SSNf 


