Villkorsbilaga tv2021:01– Godare

Tillstånd för Aftonbladet Hierta Aktiebolag att sända tv och
sökbar text -tv för programtjänsten Godare (tv202 1: 01)
Allmänna förutsättningar
Tillståndetinnehasav AftonbladetHiertaAktiebolag, 556100
-1123, somär etablerati Sverige.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndetgerbolageträtt att varjedagkl. 18:00–06:00sändatv och sökbartext-tv i helalandet
och användadenöverföringskapacitet
sombehövsför att sändaut en programtjänstmed
nuvarandebeteckningGodare. Bolagetgesrätt att delaupp sändningen
i regionalaprogram.
Rättenatt sändaut en programtjänstinnebär ävenen rätt att sändaprogramrelaterade
tilläggstjänster
i rimlig omfattning.
Tillståndetgällerunderperioden8 mars2021–31 december2025.
Tillståndsvillkoren
gällerundersammatid, dockgällervillkoreni 1, 3, 5 och 8 §§till och medden
30 september2021 då en omprövningskagöras. Omprövningav dessavillkor kommerdärefter
att görasminst en gångper år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten
skasenastden 1 maj 2021kunnatasemoti de områdensomtillgänglig
nätinfrastrukturoch frekvensresurser
för det aktuellasändarnätet
medger.
2§
Bolagetskasändaprogramtjänsten
underi genomsnittminst 40 timmarper veckaunderen
kalender
månad.
3§
Den tekniskakvalitetenpå sändningarna
skavarahög.Sändningarna
skaskemedsågod säkerhet
att sändningsavbrott
blir såkorta sommöjligt.
Bolagetskaingåavtalsommedföratt densomutför utsändningstjänsten
använder
komprimeringstekniken
MPEG-4 och utsändningstekniken
DVB-T2.
Teknisk samverkan
4§
Bolagetskasamverkai tekniskafrågormedövrigatillståndshavare
medsyftetatt främja
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tillgänglighetoch konkurrens.Samverkan
skaomfattamultiplexering,elektroniskprogramguide,
standarderför tillämpningsprogram
samtvillkoradtillgångoch hanteringav programkort.
5§
Bolagetskaingåavtalsommedföratt multiplexeringen
skötsav densomutför
utsändningstjänsten
ellerannanaktör somöverenskommits
mellanbolagetoch övriga
tillståndshavare
somfi nnsi sammasändarnät.
6§
Bolagetskaingåavtalsommedföratt densomutför utsändningstjänsten,
ellerannanaktör som
överenskommits
mellanbolagetoch övrigatillståndshavare,
sänderen elektroniskprogramguide
sompresenterar
de olikaprogramtjänster
na på ett likvärdigtsättoch inte på ett otillbörligt sätt
gynnarvissaföretagellerfinansieringsformer.
7§
Om bolagetsändertjänsterför vilka det krävsatt mottagarenanvänderett applikationsprogram
(ApplicationProgrammeInterface,API) skaen standardanvändas
somär upptageni Europeiska
kommissionens
förteckningöver ickeobligatoriskastandarderellerspecifikationersomska
fungerasomett stöd för främjandetav ett harmoniserat
tillhandahållande
av elektroniska
kommunikationsnät,
elektroniskakommunikationstjänster
och tillhörandefaciliteteroch
tillhörandetjänster.
8§
Om bolagetavseratt användaåtkomstkontrollför tillgänglighettill programtjänsten
får endast
avtalingåssommedföratt sammatyp av systemför åtkomstkontrollanvändsför de
programtjänster
somsändsut. Det valdasystemetskavarateknisktförberettsåatt företagsom
önskarsäljabetal-tv-abonnemang
kanberedastillträdetill ett för konsumentengemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna
skai huvudsakbeståav mat- och reseprogram
.
10 §
Sändningsrätten
skautövassakligt.Kravetpå saklighetgällerinte för reklam,för vilkenannan
lagstiftninggäller.Bolagetskaföre sändningav programsånoggrantsomomständigheterna
medgerkontrollerasakuppgifteri programmet.
11 §
Bolagetskata hänsyntill televisionens
särskildagenomslagskraft
när det gällerprogrammens
ämnenoch utformningsamttiden för sändningav programmen.
12 §
Bolagetskakostnadsfrittsändavarningsmedde
landensomär av vikt för allmänheten
och som
skaskyddamänniskor,egendomellermiljö om en myndighetbegärdet.
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13 §
Bolagetskafrämjaanvändningen
av loudnessnormaliserat
ljud enligtdenav Europeiskaradiooch tv-unionenframtagnarekommendationen
(för närvarandeEBU R128).
14 §
Bolagetfår inte sändasponsrade
programsomhuvudsakligen
vändersigtill barnunder12 år.
Ägarförhållanden
15 §

Ägarförhållandena
och inflytandeti bolagetfår inte förändrasmer än i begränsad
omfattning.Det
antecknas
att AftonbladetHiertaAktiebolagför närvarande,
den2 februari2021, ägstill 91
procentav SchibstedSverigeAB somi sin tur ägstill 100%av det norskabolagetSchibstedASA.

