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Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att
sända tv i hd-tv-kvalitet

1 bilaga
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att sändningstillståndet för Sveriges Television AB
(SVT), vilket gäller för perioden den 1 januari 2014–den 31 december
2019, under perioden den 1 januari 2014–den 31 mars 2014 ska
kompletteras med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet i enlighet med bilagan.
Villkoren har godtagits av SVT i enlighet med 4 kap. 14 § radio- och tvlagen (2010:696).
Regeringen avser att återkomma när det gäller SVT:s rätt att sända tv i
hd-tv-kvalitet från den 1 april 2014.
Bakgrund

Enligt 4 kap. 3 § radio- och tv-lagen meddelas tillstånd att sända tv och
sökbar text-tv av regeringen om sändningsverksamheten finansieras med
radio- och tv-avgiften och av Myndigheten för radio och tv i övriga fall.
Regeringen beslutar enligt 4 kap. 1 § radio- och tv-lagen om vilket
sändningsutrymme som i olika delar av landet får upplåtas för sådana tvsändningar liksom sökbar text-tv som kräver tillstånd enligt denna lag.
Regeringen beslutade den 19 december 2007 om vilket utrymme som får
upplåtas till tv-sändningar under perioden den 1 april 2008 till och med
den 31 mars 2014. Den 17 december 2009 beslutade regeringen om
tillstånd för SVT att sända rikstäckande tv. Vidare beslutade regeringen
den 17 juni 2010 om kompletterande tillstånd för SVT att tillsammans
med Sveriges Utbildningsradio AB (UR) sända SVT1 och SVT2 i
högupplöst kvalitet (hd-tv-kvalitet). Båda SVT:s sändningstillstånd gäller
till och med den 31 december 2013.
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Den 21 november 2013 beslutade riksdagen om riktlinjer för radio och tv
i allmänhetens tjänst under kommande tillståndsperiod (prop.
2012/13:164, bet. 2013/14:KrU3, rskr. 2013/14:60). I propositionen gör
regeringen bedömningen att SVT tills vidare bör ha rätt att sända fyra
standard-tv-kanaler i marknätet och att den närmare omfattningen av
SVT:s hd-tv-sändningar får avgöras vid kommande tillståndsgivning.
Bakgrunden till den sistnämnda bedömningen var kommande beslut om
vilket sändningsutrymme som bör få användas för marksänd tv från den
1 april 2014.
Regeringen beslutar i dag om tillstånd för SVT att sända rikstäckande tv
och sökbar text-tv i enlighet med 4 kap. 3 § radio- och tv-lagen.
Sändningstillståndet, som avser tv-sändningar i standard-tv-kvalitet,
träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december
2019.
Ärendet

SVT har i en skrivelse till regeringen den 25 november 2013 ansökt om
att få sända hd-tv-kanaler i marknätet. Under förutsättning att
regeringen beslutar om att avsätta 700 MHz-bandet för tv-sändningar
under kommande tillståndsperiod hemställer SVT bl.a. om att regeringen
beslutar om kompletterande sändningstillstånd för SVT som innebär en
rätt att under nästa tillståndsperiod, dvs. 2014–2019, sända upp till fyra
hd-tv-programtjänster i marknätet med tekniken DVB-T2/MPEG4. Av
skrivelsen framgår att det handlar om de kanaler som SVT sänder med
stöd av det grundläggande sändningstillståndet. I skrivelsen hemställer
SVT också, för det fall regeringen inte före årsskiftet meddelar beslut om
att avsätta 700 MHz-bandet för tv-sändningar fram till 2020, om
förlängning av nuvarande rätt att sända två hd-tv-kanaler i marknätet
fram till den 1 april 2014.
Skälen för regeringens beslut

Som framgår ovan meddelar regeringen i dag, mot bakgrund av
riksdagens beslut, sändningstillstånd för SVT vilket ska gälla från och
med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019. Tillståndet
avser SVT:s tv-sändningar i standard-tv-kvalitet.
Av propositionen som riksdagsbeslutet grundar sig på framgår att en
definitiv bedömning om SVT:s och UR:s tv-sändningar i hd-tv-kvalitet
för perioden 2014–2019 bör invänta regeringens beslut om sändningsutrymme för marksänd tv under kommande tillståndsperiod. Denna
fråga, vilken bl.a. aktualiserar ett ställningstagande om 700 MHz-bandets
framtida användning, bereds för närvarande i Regeringskansliet.
SVT:s nuvarande sändningstillstånd för tv-sändningar i hd-tv-kvalitet
upphör, som framgår ovan, att gälla den 31 december 2013. För att
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möjliggöra fortsatta sändningar i avvaktan på regeringens beslut om
sändningsutrymme bör SVT meddelas ett tillfälligt sändningstillstånd för
hd-tv med oförändrade rättigheter och villkor i tekniskt hänseende i
förhållande till nuvarande tillstånd. Eftersom nu gällande beslut om
sändningsutrymme för marksänd tv gäller till och med den 31 mars 2014
bör det tillfälliga sändningstillståndet omfatta perioden den 1 januari
2014–den 31 mars 2014. Regeringen avser att återkomma när det gäller
SVT:s rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet från den 1 april 2014.
Av regeringens beslut om SVT:s nuvarande sändningstillstånd för tvsändningar i hd-tv-kvalitet framgår att SVT kommit överens med
Teracom AB om att avstå utrymme i den frekvenskanal bolaget enligt
tidigare tillståndsgivning disponerar för sina fyra standardkanaler.
Regeringen utgår från att detta kommer att gälla även för perioden
den 1 januari 2014–den 31 mars 2014.
Då det tillfälliga tillståndet, liksom har skett hittills, kommer att avse
parallellsändningar av befintliga programtjänster behöver någon
förhandsprövning av de nya tjänsterna inte ske.
På regeringens vägnar

Lena Adelsohn Liljeroth
Martin Persson
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Bilaga

KOMPLETTERING AV SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES
TELEVISION AB MED RÄTT ATT SÄNDA TV I HD-TV-KVALITET
Kulturdepartementet 2013-12-19
Bakgrund

Regeringen meddelar i dag Sveriges Television AB (SVT) tillstånd att
sända rikstäckande tv och sökbar text-tv i enlighet med 4 kap. 3 § radiooch tv-lagen (2010:696). Sändningstillståndet innebär rätt att sända tvprogram i hela landet med digital sändningsteknik, att tillsammans med
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) sända tv under hela dygnet och att
därvid använda all tillgänglig överföringskapacitet i en frekvenskanal, att
för tillfälliga sändningar av tv-program använda överföringskapacitet som
upplåtits av annan även om den sammanlagda kapaciteten överstiger vad
som ovan anges, att upplåta överföringskapacitet till annan tillståndshavare samt att sända så många samtidiga programtjänster som den
tillgängliga överföringskapaciteten medger. Att sända rikstäckande
program innebär rätt att dela upp sändningen i regionala
sändningar.Tillståndet gäller till och med den 31 december 2019. I det
följande benämns detta tillstånd ”SVT 2014–2019”.
Tillståndets innebörd, tid och upphörande

SVT 2014–2019 kompletteras härmed med en rätt att sända tv med
digital sändningsteknik i marksändning och därvid utnyttja ytterligare
överföringskapacitet.
Sändningstillståndet ger SVT följande rättigheter:
1. Att sända tv-program i hela landet.
2. Att tillsammans med UR under hela dygnet sända SVT1 och
SVT2 i högupplöst kvalitet (hd-tv-kvalitet).
Kompletteringarna av sändningstillståndet gäller fr.o.m. den 1 januari
2014 till och med den 31 mars 2014.
Villkor för sändningsrätten

Regeringen beslutar att sändningstillståndet ska förenas med följande
villkor, vilka SVT har godtagit enligt 4 kap. 14 § radio- och tv-lagen.
De villkor som gäller enligt SVT 2014–2019 gäller med följande
ändringar.
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1. I stället för 1 § gäller följande:
SVT ska i digital marksändning sända SVT1 och SVT2 i hd-tv-kvalitet.
Programtjänsterna ska kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet
medger. SVT får även sända ut programmen på andra sätt så att de blir
möjliga att ta emot i hela Sverige. SVT har rätt att modifiera och
komplettera programtjänsterna med hänsyn till den högupplösta
teknikens krav och möjligheter.
2. I stället för 5 § gäller följande:
Vid utsändning av programtjänsterna ska SVT använda komprimeringstekniken MPEG4 och utsändningstekniken DVB-T2. Den tekniska
kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720
linjer per bild. SVT ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare
av tillstånd att sända tv-program. Samverkan ska omfatta multiplexering,
elektronisk programguide, standarder för tillämpningsprogram samt
villkorad tillgång och hantering av programkort. SVT ska ingå avtal som
medför att multiplexeringen sköts av den som utför utsändningstjänsten,
eller annan aktör som överenskommits mellan SVT och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
SVT ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten,
eller annan aktör som överenskommits mellan SVT och övriga
tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide som presenterar de
olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt
sätt gynnar vissa företag eller finansieringsformer. Om SVT sänder
tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder en styrprogramvara
(API) ska en standard som är upptagen i Europeiska kommissionens
förteckning över standarder och/eller specifikationer för elektroniska
kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter
och tjänster användas.
3. I stället för 8 § sista stycket gäller följande:
SVT ska sända regionala nyhetsprogram under förutsättning att regional
nedbrytning av sändningen är tekniskt möjlig och kan ske till en rimlig
kostnad.

