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Dnr: 20/04776 m.fl.

PARTER

AETN UK Germany GmbH
Theresienstrasse 47 a, 80333 München, Tyskland
Nordic Entertainment Group UK Ltd
610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Storbritannien

SAKEN

Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv
____________________

BESLUT

Myndigheten för press, radio och tv ger AETN UK Germany GmbH tillstånd
att sända tv och sökbar text-tv dygnet runt för programtjänsten History Sweden.
Tillståndet ska gälla från och med denna dag till och med den 31 december 2025.
Övriga förutsättningar för sändningarna framgår av villkorsbilaga tv2020:49.
Myndigheten för press, radio och tv avslår Nordic Entertainment Group UK
Ltd:s ansökan.
ÄRENDET

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) återkallade den 19 augusti 2020 två
tillstånd att sända tv och sökbar text-tv (dnr 20/01348). MPRT utlyste därefter den
22 oktober 2020 ledigt sändningsutrymme motsvarande två tillstånd att sända tv i
standardkvalitet och sökbar text-tv. Det ena tillståndet innebär en rätt att sända
dygnet runt och det andra tillståndet en rätt att sända mellan kl. 18:00–06:00.
Tillstånden gäller för tiden från och med dagen då myndigheten fattar beslut om
tillstånd till och med den 31 december 2025.
Två ansökningar om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv dygnet runt kom in.
AETN UK Germany GmbH sökte tillstånd för programtjänsten History Sweden
(dnr 20/05290) och Nordic Entertainment Group UK Ltd för programtjänsten
V Film Action (dnr 20/05308).
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Ingen ansökte om tillstånd att sända tv under tiden kl. 18:00–06:00.
Nuvarande tillstånd i marknätet

Det finns i dag 45 nationella och 1 regionalt tillstånd att sända tv i marknätet.
Tillstånden gäller till och med den 31 december 2025. Vissa tekniska tillståndsvillkor
gäller för en kortare period och omprövas årligen.

Ägargrupper
Marknätet domineras idag av tre ägargrupper, Discovery (10 tillstånd), Nordic
Entertainment Group UK Ltd (11 tillstånd) och Telia /TV4 Media AB (11
tillstånd). AETN UK Germany GmbH har inget tillstånd.
Programutbudet i marknätet
Utbudet i marknätet kan delas in i olika grupper.
Typ av kanal
Barnprogram

Antal tillstånd
3

Anmärkning
Sändningstiden begränsad till i
huvudsak dagtid

Blandkanaler

10

Dokumentärer,
fakta, natur och
nyheter

9

3 nyhetskanaler, 2 djur- och naturkanaler, övriga blandkanaler inom
genrerna

Film- och tvserier

9

3 kanaler innehåller både sport och film

Sport

12

Övriga

3

3 kanaler innehåller både sport och film,
se ovan
1 kanal är regional
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SKÄLEN FÖR MYNDIGHETENS BESLUT
Tillämpliga bestämmelser
Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd att sända tv och sökbar text-tv för
alla utom public service-kanalerna, vars tillstånd meddelas av regeringen. Tillståndsförfarandet regleras i radio- och tv-lagen (2010:696). Ett tillstånd innebär en rätt att
sända programtjänst under den del av dygnet som anges i tillståndet (4 kap. 1, 3 och
4 §§). Ett tillstånd gäller för sex år om inte myndigheten på grund av särskilda skäl
beslutat om kortare tid. Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än
tillståndstiden (4 kap. 12 §).

Tillstånd får endast ges till ett programföretag som har finansiella och tekniska
förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och som är berett att
samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor (4 kap. 5 §). Vid fördelningen
av tillstånd ska myndigheten särskilt ta hänsyn till att sändningsutrymmet används
för olika programtjänster så att sändningarna kommer att tillgodose olika intressen
och smakriktningar, för både nationella som lokala och regionala programtjänster
samt av flera av varandra oberoende programföretag (4 kap. 6 §).
Urvalet ska så långt som möjligt ske på objektiva grunder. På grund av den
begränsade kapaciteten är det naturligt att marksändningarna i första hand utnyttjas
för ett brett utbud när det gäller programgenrer och inriktning mot olika
publikgrupper och intresseområden.
Finansiella och tekniska förutsättningar samt samverkan i tekniska
frågor
Båda sökandena bedöms ha finansiella och tekniska förutsättningar att sända under
hela tillståndsperioden. Båda har förklarat sig beredda att samverka med övriga
tillståndshavare i tekniska frågor och har också undertecknat samverkansavtalet
mellan programbolagen med sändningstillstånd i marknätet 2020–2025.
Urvalsförfarande
Antalet ansökningar är fler än vad som kan tillgodoses, varför ett urval behöver
göras. Ingen av de sökande är intresserad av det utrymme som gäller för begränsad
tid.

Utbudet av filmkanaler i marknätet får idag anses väl tillgodosett, även i beaktande
av att det finns en stor efterfrågan på denna typ av innehåll. Utbudet av faktakanaler
med historiskt innehåll är betydligt mindre men har samtidigt en snävare målgrupp.
Vid en samlad bedömning utifrån det samlade utbudet i marknätet både vad gäller
ägande och innehåll ska tillstånd att sända tv och sökbar text-tv dygnet runt ges till
AETN UK Germany GmbH för programtjänsten History Sweden.
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Innebörden av ett tillstånd och tillståndsvillkor som ska ställas m.m.

Tillståndet ska gälla från och med beslutsdatum och till och med den 31 december
2025. Tillståndet gäller dygnet runt. Rätten att sända ut en programtjänst innefattar
även en rätt att sända programrelaterade tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Av villkorsbilaga tv2020:49 framgår innebörden av tillståndet och de närmare
tillståndsvillkoren för programtjänsten.
Tillståndsvillkoren ska i huvudsak gälla för samma tid som tillståndet i sig men vissa
tekniska villkor ska gälla för kortare tid för att kunna omprövas. Vid omprövningen
den 30 september 2020 beslutade MPRT att i det sändarnät som nu är aktuellt, ska
berörda tillståndshavare ingå avtal som medför att den som utför
utsändningstjänsten senast den 31 maj 2021 använder komprimeringstekniken
MPEG-4 och, i de områden där nätinfrastrukturen så kräver, utsändningstekniken
DVB-T2 (dnr 20/03703).
AETN UK Germany GmbH har beretts tillfälle att yttra sig över de tekniska
villkoren.
Villkor som ska ställas för tillståndet

Inleda sändningar inom viss tid
Sändningarna ska inledas senast den 1 mars 2021 och sändas i genomsnitt minst
100 timmar per vecka under en kalendermånad.
Täckningskrav m.m.
Programtjänsten ska kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
AETN UK Germany GmbH ska se till att den som utför utsändningstjänsten
senast den 31 maj 2021 använder komprimeringstekniken MPEG-4 och, i de
områden där nätinfrastrukturen så kräver, utsändnings-tekniken DVB-T2 (dnr
20/03703).
Innehåll
För programföretag som lyder under svensk jurisdiktion får myndigheten ställa
villkor om innehållet i sändningarna. Om AETN UK Germany GmbH under
tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas på programtjänsten.
Villkor om ägande
Ägarförhållandena i tillståndshavarbolaget får inte ändras mer än i begränsad
omfattning.
________________________________
Hur man överklagar, se bilaga
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson. I
den slutliga handläggningen har även enhetschefen Georg Lagerberg och
biträdande enhetschefen Therese Köster deltagit. Juristen Eva Bengtsson
Åström har varit föredragande.

Charlotte Ingvar-Nilsson
Kopia till: Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen, ComHem/Tele2 AB, Teracom AB
Originalhandlingen med namnunderskrift förvaras hos myndigheten.

