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Yttrande över remiss av betänkandet från 2018 års AVutredning (Ku2018:03): En moderniserad radio- och tv-lag –
genomförande av ändringar i AV-direktivet (SOU2019:39)
Tele2 Sverige AB (”Tele2”) har tagit del av betänkandet från 2018 års AV-utredning
(Ku2018:03): En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AVdirektivet (SOU2019:39) (”Betänkandet”), som Kulturdepartementet remitterade den 22
augusti 2019, med diarienummer Ku2019/01489/MD. Tele2 får härmed inkomma med
följande yttrande.

1. Tillståndstid för marksänd TV

Tele2 tillstyrker Betänkandets förslag att frågan om tillståndsperiodens längd för annan tv
än public service bör utredas ytterligare, inför den tillståndsperiod som inleds 2026.

2. Vidaresändningsplikt

Tele2 avstyrker Betänkandets förslag att sökbar text-tv ska ingå i vidaresändningsplikten
under förutsättning att sändningen omfattas av villkor om opartiskhet och saklighet.
Härvidlag betonar Tele2 att tillhandahållare av trådbundna TV-tjänster (inklusive Tele2),
såvitt Tele2 är informerat, redan på frivillig grund vidaresänder den sökbara text-tv som
tillhandahålls av public service-bolagen. Av den anledningen finns det inget behov av en
plikt att vidaresända sökbar text-tv. Eftersom något behov av en plikt inte föreligger vore
det oproportionerligt att utvidga vidaresändningsplikten på det sätt som Betänkandet
föreslår.
Det bör i detta sammanhang betonas att det följer av 3 kap. 5 § Yttrandefrihetsgrundlag
(1991:1469) (”YGL”) och 2 kap. 21 § Regeringsformen att en begränsning av
etableringsfriheten i tråd i form av vidaresändningsplikt inte får gå utöver vad som är
nödvändigt med hänsyn till syftet med begränsningen. Någon begräsning i form av en
skyldighet att vidaresända sökbar text-tv är helt uppenbart inte nödvändig. Betänkandets
förslag kan därmed inte anses möta proportionalitetsrekvisitet som uppställs i YGL och
regeringsformen, och ska därför avslås.
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