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Synpunkter

- strategi

Samtliga
2019.

tillstånd

tillstånd

för

marksänd

Myndigheten

utgångspunkter

marksänd
tv upphör

för press,

radio

för och inriktning

Broadcasting

(BBR)

har getts

tv
den 31 mars

och tv har tagit
på arbetet

tillfälle

2020

fram

och kommer

ett

utkast

med sändningstillstånd

att inkomma

att lysas ut under

till strategi

som

för marksänd

med synpunkter

hösten

beskriver
tv. Bonnier

på myndighetens

utkast

till

processen.
BBR anser
framöver
önskar

att marknätet
behålla

är en viktig

sin ställning

BBR inkomma

distributionspIattform

som ett starkt

med följande

av fler sändarnät DVB-T1/DVB-T2

BBR delar

Public

förutsättning

service-kommittåns

att det råder

andra

plattformar.

för att

Mot

denna

bakgrund

mellan

att en övergång

marknätets

aktörer.

till DVB-T2

ska göras

BBR ser dock inget

under

konsumentbehov

övergång.

En undersökning
till 200 000
saknar

bedömning

samsyn

jämte

synpunkter.

Migrering

för en sådan

som bör ges förutsättningar

alternativ

som Novus

hushåll

tillgång

skulle

(januari

kunna

till den teknik

2019)

påverkas

som stödjer

gjort

på uppdrag

av en övergång
DVB-T2

av SVT, ComHem

från

och riskerar

och TV4 visar

DVB-T1

till DVB-T2.

därmed

att få sämre

att upp

Dessa hushåll
bredd

i sitt

mediautbud.
Vidare

skulle

enligt

Teracom.

BBR delar

en övergång
Kostnader

myndighetens

DVB-T2 från

dagens

Parallellsändning
Myndigheten
och hd-kvalitet,

bedömning

investeringari

riskerar

nätet

att drabba

att det inte finns

behov

och därmed

högre

kostnader,

migrera

sändarnät

konsumenterna.
för att ytterligare

till

DVBT-1.

av kanaler SD/HD

givet
framföra

sänds

att alla tittare

innebära

som i slutänden

gör bedömningen

sammanhang

I dagsläget

till DVB-T2

att parallella

att det kan motiveras

sändningar,
utifrån

i begränsad

omfattning,

ett konsumentperspektiv.

kan tillåtas

BBR önskari

i sd-

detta

följande.

t.ex. TV4 i HD (T2) och i SD (T1) parallellt.

har tillgång

till TV4 utan

kostnad,

samtidigt

Modellen

värnar

som de tittare

konsumentnytta

som önskar

högre

genom
kvalitet

ges den möjigheten.

Enligt
innehåll

BBR är parallellsändning
till

publiken.

positivt

för marknätets

möjlighet

att erbjuda

ett kvalitativt

och brett

Utsändnings-

och komprimeringsteknik

Om frekvenskoordinering
väg väljs som
de delar

som

SVT bör vara
beteende

mot grannländer

har den minst
krävs

i stället

den part

ingripande

påverkan

bli nödvändig

migrerar,

den nödvändiga

av tekniska

för konsumenten,

för att ett helt sändarnät

som först

och införskaffa

skulle

migreras.

då SVT har en kraft
utrustning

skäl, förordar

dvs. en partiell

Vid en eventuell

teknikövergång

migrering

som kan få konsumenten

som behövs

för anpassning

BBR att den
i

ser BBR att
att ändra

till en övergång

till

DVB-T2.
I tillägg

till ovan

service

och kommersiella

Med

vänlig

Bonnier

Marcus

är BBR av uppfattningen
programbolag

hälsning

Broadcasting

Domeij

AB

att det bör vara en synkroniserad
så att samma

förutsättningar

tillståndsperiod

ges på marknaden.

för public

