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Med anledning av Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) förfrågan om yttrande över utkast till
rapport med beslutsmodell önskar Telia Sverige AB (”Telia”) framföra följande.
MPRT föreslår i rapporten att beställ-tv-leverantörer ska omfattas av de förslag till krav på
tillgängliggörande som närmare anges i rapporten. Som MPRT är bekant med har frågan om Telia är
att betrakta som en leverantör av medietjänster och en tillhandahållare av beställ-tv tidigare varit
uppe för prövning i förvaltningsdomstolarna, se Kammarrättens i Stockholm mål 3788-19.
Kammarrätten fann i målet att Telia tillhandahåller beställ-tv via sin tjänst www.teliaplay.se.
Telia framförde under processens gång och dessförinnan i kommunikation med MPRT att Telia Play
inte har en beställ-tv-funktion i radio och -tv-lagens mening. Telia är endast en distributör av innehåll
från olika utgivare av beställ-tv. Så som relationen ser ut mellan Telia och dessa utgivare är det
olämpligt att ställa krav mot själva distributören. Telia har menat, och menar fortfarande, att en
sådan tolkning av lagstiftningen som MPRT drivit får orimliga konsekvenser. Risken är att
myndigheten tvingar fram en situation där distributören blir tvungen att ställa otillbörliga krav
gentemot utgivarna av beställ-tv-tjänster och därmed inkräkta på utgivarnas beslutsrätt över sitt
innehåll. Telia är de facto endast distributör av annans innehåll och saknar därigenom faktisk
möjlighet och befogenhet att påverka innehållet.
I egenskap av distributör kan Telia förstås verka för att inte hindra tillgänglighetstjänster som
utgivarna av beställ-tv-tjänster producerar. Telia kan även verka för att tydlig information ska finnas
om var tjänstens användare kan ta del av utgivarnas tillgänglighetstjänster. SVT och TV4 är exempel
på programbolag vars beställ-tv-tjänster Telia distribuerar och som redan tillgängliggör program via
sina respektive beställ-tv-tjänster (t.ex. www.svtplay.se resp. www.tv4.se).
För Telias del synes det som att MPRT, med de redovisade förslagen i rapporten, framöver kan
komma att ställa krav på att även aktörer som Telia, med den tolkning som gjorts av MPRT och
kammarrätten, ska främja tillgängligheten till programmen som finns på www.teliaplay.se genom
antingen textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och/eller uppläst text (oavsett programbolag).
Telia kan inte se annat än att dessa krav riskerar att hamna i konflikt med de krav som redan ställs på
utgivare av beställ-tv-tjänster.
Telia vill i detta sammanhang därför återigen påtala det faktum att Telia endast är en distributör av
annans innehåll på www.teliaplay.se. Telia kan som distributör endast tillgängliggöra programmen i
det utförande som respektive ansvarig utgivare väljer att översända programmen till Telia för
distribution. Förutom att Telia redan via YGL 4 kap. § 3 är förhindrad att ställa krav på andas
utgivarbeslut, så är Telia som en sådan distributör av annans innehåll också av upphovsrättsliga skäl
förhindrat att förändra det innehåll som innehållsleverantörerna översänder till Telia för distribution
på www.teliaplay.se.
Det förslag som remitteras av MPRT sätter fingret på det tolknings- och tillämpningsproblem som
MPRTs tolkning och kammarrättens avgörande skapar. Förslaget skulle i praktiken medföra att t.ex.
Telia kan komma att omfattas av de tillgänglighetskrav och den rapporteringsskyldighet som

rapporten föreslår, trots att Telia inte har några tekniska eller faktiska behörigheter, rättigheter eller
möjligheter att självt fullgöra tillgänglighetskraven.
Det är därför Telias uppfattning att ett krav om främjande av tillgängligheten inte kan åläggas den
som tillhandahåller andra utgivares beställ-tv-tjänster på det sätt som Telia gör utan detta krav på
främjande kan endast riktas mot den ursprungliga utgivaren.
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