Villkorsbilaga tv2020:1 – Al Jazeera English

Tillstånd för Al Jazeera Media Network att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten Al Jazeera English
(tv2020:1)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Al Jazeera Media Network (bolaget), med organisationsnummer 010031,
som är etablerat i Qatar.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Al Jazeera English. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Al Jazeera Media Network för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av HH the
Father Emir of Qatar.

Villkorsbilaga tv2020:2 – Axess

Tillstånd för Axess Publishing AB att sända tv och sökbar
text-tv för programtjänsten Axess (tv2020:2)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Axess Publishing AB (bolaget), med organisationsnummer 556919-4763,
som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Axess. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
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Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av fiktion, fakta- och musikprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
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12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Axess Publishing AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Nordstjernan
Holding AB.

Villkorsbilaga tv2020:3 – BBC Earth

Tillstånd för BBC Studios Distribution Ltd att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten BBC Earth (tv2020:3)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av BBC Studios Distribution Ltd (bolaget), med organisationsnummer
1420028, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 18.00-06.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning BBC Earth. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att BBC Studios Distribution Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av BBC
Studios Ltd. Bolaget ingår i koncernen BBC Group.

Villkorsbilaga tv2020:4 - BBC World News

Tillstånd för BBC Global News Ltd att sända tv och sökbar
text-tv för programtjänsten (BBC World News) (tv2020:4)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av BBC Global News Ltd (bolaget), med organisationsnummer 4514407, som
är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning BBC World News. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att BBC Global News Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av BBC
Commercial Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen BBC Group.

Villkorsbilaga tv2020:5 - C More First

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More First (tv2020:5)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More First. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
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Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av film och tv-serier.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
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12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:6 – C More Fotboll & Stars HD

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More Fotboll & Stars
HD (tv2020:6)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More Fotboll & Stars HD. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala
program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sportprogram och film.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
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lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:7 - C More Golf & SF-kanalen

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More Golf & SFkanalen (tv2020:7)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More Golf & SF-kanalen. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala
program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster användas.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sportprogram och film.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
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11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:8 - C More Hockey & Hits

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More Hockey & Hits
(tv2020:8)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More Hockey & Hits. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska från den tidpunkt då en övergång till MPEG-4 genomförts i sändarnät 2 och 3, och
om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en teknisk kvalitet som är
markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har
åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller under förutsättning att
övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sportprogram och film.
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10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:9 - C More Live

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More Live (tv2020:9)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More Live. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
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Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sportprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
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12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:10 - C More Series

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten C More Series
(tv2020:10)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning C More Series. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
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Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av tv-serier.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
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12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:11 - Sportkanalen HD

Tillstånd för C More Entertainment AB att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten Sportkanalen HD
(tv2020:11)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av C More Entertainment AB (bolaget), med organisationsnummer
556053-7309, som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Sportkanalen HD. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sportprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
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lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att C More Entertainment AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media
AB. Bolaget ingår i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:12 – Fight Sports

Tillstånd för CSI Sports Network Ltd att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten Fight Sports (tv2020:12)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av CSI Sports Network Ltd (bolaget), med organisationsnummer
IE3332103QH, som är etablerat i Irland.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Fight Sports. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt. Bolaget ska ingå avtal som medför att den som
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utför utsändningstjänsten använder komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken
DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att CSI Sports Network Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av CSI
Entertainment, LCC.

Villkorsbilaga tv2020:13 – Animal Planet

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Animal Planet
(tv2020:13)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer

8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Animal Planet. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:14 - Discovery Channel

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Discovery Channel
(tv2020:14)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Discovery Channel. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
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Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:15 – Investigation Discovery

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Investigation
Discovery (tv2020:15)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Investigation Discovery. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.

Villkorsbilaga tv2020:15 – Investigation Discovery

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet tillprogramtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:16 - Kanal 5

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Kanal 5 (tv2020:16)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Kanal 5. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.

Villkorsbilaga tv2020:16 - Kanal 5

De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska från den tidpunkt komprimeringstekniken MPEG-4 används vid utsändning i
sändarnätet, och om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en teknisk
kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning
som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller under
förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§

Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§

Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
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Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:17 – Kanal 5 (hd)

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Kanal 5 (hd)
(tv2020:17)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Kanal 5 (hd). Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller från och med den 1 april 2020 till det datum då utsändningen av
programtjänsten Kanal 5 (villkorsbilaga tv2020:16) ska göras i en teknisk kvalitet som är markant
högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720
linjer per bild i progressivt format. Tillståndet gäller dock längst till och med den 31 december
2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
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3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Villkorsbilaga tv2020:17 – Kanal 5 (hd)

Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:18 - Kanal 9

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Kanal 9 (tv2020:18)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Kanal 9. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren. Vid övergången ska bolaget ingå avtal som medför att den som utför
utsändningstjänsten använder komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVBT2. Från denna tidpunkt ska bolaget, om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända
programtjänsten i en teknisk kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv
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och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format.
Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§

Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§

Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:19 - Kanal 11

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten Kanal 11 (tv2020:19)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Kanal 11. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
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De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning.
Det antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
DNI Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:20 - TLC

Tillstånd för Discovery Corporate Services Ltd att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten TLC (tv2020:20)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Discovery Corporate Services Ltd (bolaget), med organisationsnummer
8597513, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TLC. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
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Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Discovery Corporate Services Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av DNI
Europe Holdings Ltd. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:21 – Eurosport 1

Tillstånd för Eurosport SAS att sända tv och sökbar text-tv
för programtjänsten Eurosport 1 (tv2020:21)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Eurosport SAS (bolaget), med organisationsnummer 353 735 657, som är
etablerat i Frankrike.
Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Eurosport 1. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd. De
närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren. Vid övergången ska bolaget ingå avtal som medför att den som utför
utsändningstjänsten använder komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVBT2. Från denna tidpunkt ska bolaget, om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända
programtjänsten i en teknisk kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv
och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format.
Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med tillståndshavare med syftet att främja tillgänglighet
och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide, standarder för
tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
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som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Eurosport SAS för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Discovery France
Holding SAS. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.

Villkorsbilaga tv2020:22 – Eurosport 2

Tillstånd för Eurosport SAS att sända tv och sökbar text-tv
för programtjänsten Eurosport 2 (tv2020:22)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Eurosport SAS (bolaget), med organisationsnummer 353 735 657, som är
etablerat i Frankrike.
Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Eurosport 2. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med tillståndshavare med syftet att främja tillgänglighet
och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide, standarder för
tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Eurosport SAS för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Discovery France
Holding SAS. Bolaget ingår i koncernen Discovery, Inc.
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Tillstånd för Fox Networks Group España S.L att sända tv
och sökbar text-tv för programtjänsten FOX (tv2020:23)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Fox Networks Group España S.L (bolaget), med organisationsnummer
B82762980, som är etablerat i Spanien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning FOX. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
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Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Fox Networks Group España S.L för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Fox
Networks Group (UK) Ltd. Bolaget ingår i koncernen Walt Disney Company.
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Tillstånd för VIMN Netherlands B.V. att sända tv och sökbar
text-tv för programtjänsten MTV (tv2020:24)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av VIMN Netherlands B.V. (bolaget), med organisationsnummer 802462911,
som är etablerat i Nederländerna.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 22.00-05.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning MTV. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB- T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
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Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att VIMN Netherlands B.V. för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av VIMN
Netherlands Holding B.V. Bolaget ingår i koncernen ViacomCBS.

Villkorsbilaga tv2020:25 - National Geographic

Tillstånd för NGC Europe Ltd att sända tv och sökbar texttv för programtjänsten National Geographic (tv2020:25)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av NGC Europe Ltd (bolaget), med organisationsnummer 07168489, som är
etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning National Geographic. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.

Villkorsbilaga tv2020:25 - National Geographic

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att NGC Europe Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av NGC UK Holdings
Company Ltd. Bolaget ingår i koncernen Walt Disney Company.

Villkorsbilaga tv2020:26 – Nick Jr.

Tillstånd för Nickelodeon International Ltd att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten Nick Jr. (tv2020:26)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nickelodeon International Ltd (bolaget), med organisationsnummer
03231743, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 06.00-18.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Nick Jr. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.

Villkorsbilaga tv2020:26 – Nick Jr.

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nickelodeon International Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Viacom
Camden Lock Ltd. Bolaget ingår i koncernen ViacomCBS.

Villkorsbilaga tv2020:27 - Nickelodeon

Tillstånd för Nickelodeon International Ltd att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten Nickelodeon (tv2020:27)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nickelodeon International Ltd (bolaget), med organisationsnummer
03231743, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 05.00-22.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Nickelodeon. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.

Villkorsbilaga tv2020:27 - Nickelodeon

Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nickelodeon International Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av Viacom
Camden Lock Ltd. Bolaget ingår i koncernen ViacomCBS.

Villkorsbilaga tv2020:28 - TV10

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV10 (tv2020:28)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV10. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.

Villkorsbilaga tv2020:28 - TV10

Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Villkorsbilaga tv2020:28 - TV10

Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:29 - TV3 HD

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV3 HD
(tv2020:29)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV3 HD. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller till den 1 april 2020 till och med det datum då utsändningen av programtjänsten
TV3 (villkorsbilaga tv2020:30) ska göras i en teknisk kvalitet som är markant högre än utsändning
av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i
progressivt format. Tillståndet gäller dock längst till och med den 31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt

Villkorsbilaga tv2020:29 - TV3 HD

format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Villkorsbilaga tv2020:29 - TV3 HD

Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:30 - TV3

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV3 (tv2020:30)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV3. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§

Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§

Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.

3§

Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
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Bolaget ska från den tidpunkt komprimeringstekniken MPEG-4 används vid utsändning i
sändarnätet, och om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en teknisk
kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning
som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller under
förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§

Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§

Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§

Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§

Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det

Villkorsbilaga tv2020:30 - TV3

antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:31 – TV3 Sport

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV3 Sport
(tv2020:31)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och att
använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV3 Sport. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till
programtjänsten får endast avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll
används för de programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt
förberett så att företag som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för
konsumenten gemensamt programkort.
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Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:32 - TV6

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV6 (tv2020:32)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV6. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§

Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.

Villkorsbilaga tv2020:32 - TV6

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan Bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:33 - TV8

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten TV8 (tv2020:33)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV8. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
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De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:34 – Viasat Film Premiere

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten Viasat Film
Premiere (tv2020:34)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Film Premiere. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska från den tidpunkt då en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 genomförts i
sändarnät 2 och 3, och om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en
teknisk kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en
bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller
under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
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Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:35 – Viasat Hockey

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten Viasat Hockey
(tv2020:35)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Hockey. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.

Villkorsbilaga tv2020:35 – Viasat Hockey

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet tillprogramtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:36 – Viasat Motor

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten Viasat Motor
(tv2020:36)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Motor. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.

Villkorsbilaga tv2020:36 – Viasat Motor

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet tillprogramtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:37 – Viasat Series

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten Viasat Series
(tv2020:37)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Limited (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och att därvid
använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Series. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§

Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§

Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.

Villkorsbilaga tv2020:37 – Viasat Series

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet tillprogramtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:38 - Viasat Sport Premium

Tillstånd för Nordic Entertainment Group UK Ltd att sända
tv och sökbar text-tv för programtjänsten Viasat Sport
Premium (tv2020:38)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Nordic Entertainment Group UK Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 02228654, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Sport Premium. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.

Villkorsbilaga tv2020:38 - Viasat Sport Premium

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska från den tidpunkt då en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 genomförts i
sändarnät 2 och 3, och om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en
teknisk kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en
bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller
under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.

Villkorsbilaga tv2020:38 - Viasat Sport Premium

Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Nordic Entertainment Group UK Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av
Nordic Entertainment Group Service AB. Bolaget ingår i koncernen Nordic Entertainment
Group AB.

Villkorsbilaga tv2020:39 - TV Finland

Tillstånd för Sverigefinska Riksförbundet att sända tv och
sökbar text-tv för programtjänsten TV Finland (tv2020:39)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Sverigefinska Riksförbundet, med organisationsnummer 815200–5479,
som är etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger Sverigefinska Riksförbundet rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv över
de områden som nås från de större sändarstationerna i Stockholm/Nacka, Västerås, Uppsala och
Östhammar och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst
med nuvarande beteckning TV Finland.
Tillståndet innebär endast en rätt för Sverigefinska Riksförbundet att vidaresända programtjänster
som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan sänts av YLE i Finland.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§

Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som nås från de större
sändarstationerna i Stockholm/Nacka, Västerås, Uppsala och Östhammar och som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Sverigefinska Riksförbundet ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 80 timmar per
vecka under en kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Sverigefinska Riksförbundet ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten
använder komprimeringstekniken MPEG-4.

Villkorsbilaga tv2020:39 - TV Finland

Sverigefinska Riksförbundet ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729)
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att
återutsända programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Sverigefinska Riksförbundet ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med
syftet att främja tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk
programguide, standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av
programkort.
5§
Sverigefinska Riksförbundet ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som
utför utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan Sverigefinska
Riksförbundet och övriga tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Sverigefinska Riksförbundet ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten,
eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och
inte på ett otillbörligt sätt gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om Sverigefinska Riksförbundet sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett
applikationsprogram (Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är
upptagen i Europeiska kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller
specifikationer som ska fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande
av elektroniska kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande
faciliteter och tillhörande tjänster.
8§
Om Sverigefinska Riksförbundet avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till
programtjänsten får endast avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll
används för de programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så
att företag som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten
gemensamt programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sverigefinska Riksförbundet ska sända ett utbud bestående av program från YLE (Rundradion).
Bestämmelserna i 5–8 kapitlen radio- och tv-lagen (2010:696) ska inte tillämpas på sändningarna.
10 §
Sverigefinska Riksförbundet ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för
allmänheten och som ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.

Villkorsbilaga tv2020:40 – Cartoon Network

Tillstånd för Turner Broadcasting System Europe Ltd att
sända tv och sökbar text-tv för programtjänsten Cartoon
Network (tv2020:40)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Turner Broadcasting System Europe Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 1927955, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 06.00-18.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Cartoon Network. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala
program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.

Villkorsbilaga tv2020:40 – Cartoon Network

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Turner Broadcasting System Europe Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs
av Turner Broadcasting System Holdings (Europe) Ltd. Bolaget ingår i koncernen AT&T Inc.

Villkorsbilaga tv2020:41 – CNN International

Tillstånd för Turner Broadcasting System Europe Ltd att
sända marksänd tv och sökbar text-tv för programtjänsten
CNN International (tv2020:41)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av Turner Broadcasting System Europe Ltd (bolaget), med
organisationsnummer 1927955, som är etablerat i Storbritannien.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning CNN International. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.

Villkorsbilaga tv2020:41 – CNN International

Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska därför vara tekniskt förberett så att företag
som önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att Turner Broadcasting System Europe Ltd för närvarande, den 28 januari 2020, ägs
av Turner Broadcasting System Holdings (Europe) Ltd. Bolaget ingår i koncernen AT&T.

Villkorsbilaga tv2020:42 - Sjuan

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten Sjuan (tv2020:42)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Sjuan. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.

Villkorsbilaga tv2020:42 - Sjuan

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§

Sändningarna ska i huvudsak bestå av drama, film, fakta- och underhållningsprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.

Villkorsbilaga tv2020:42 - Sjuan

11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår i
koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:43 - TV12

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten TV12 (tv2020:43)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV12. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.

Villkorsbilaga tv2020:43 - TV12

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av film, sport- och humorprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.

Villkorsbilaga tv2020:43 - TV12

11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår i
koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:44 – TV4

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten TV4 (tv2020:44)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV4. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.

Villkorsbilaga tv2020:44 – TV4

Bolaget ska från den tidpunkt komprimeringstekniken MPEG-4 används vid utsändning i
sändarnätet, och om tillgängliga frekvensresurser så medger, sända programtjänsten i en teknisk
kvalitet som är markant högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning
som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt format. Skyldigheten gäller under
förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas tillvara.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§

Sändningarna ska i huvudsak bestå av drama, film samt underhållnings-, nyhets-, sport-, familjeoch samhällsprogram.

Villkorsbilaga tv2020:44 – TV4

10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV 4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår
i koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:45 - TV4 Fakta

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten TV4 Fakta (tv2020:45)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV4 Fakta. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.

Villkorsbilaga tv2020:45 - TV4 Fakta

Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§

Sändningarna ska i huvudsak bestå av fakta- och underhållningsprogram.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
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11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §

Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår i
koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:46 – TV4 Film

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten TV4 Film (tv2020:46)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att varje dag klockan 18.00-06.00 sända tv och sökbar text-tv i hela
landet och använda den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning TV4 Film. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 40 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.

Villkorsbilaga tv2020:46 – TV4 Film

Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av film.
10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
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12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §

Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår i
koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:47 - TV4 HD

Tillstånd för TV4 AB att sända tv och sökbar text-tv för
programtjänsten TV4 HD (tv2020:47)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av TV4 AB (bolaget), med organisationsnummer 556242-7152, som är
etablerat i Sverige.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning TV4 HD. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller från och med den 1 april 2020 till det datum då utsändningen av
programtjänsten TV4 (villkorsbilaga tv2020:44) ska göras i en teknisk kvalitet som är markant
högre än utsändning av standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720
linjer per bild i progressivt format. Tillståndet gäller dock längst till och med den 31 december
2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara markant högre än utsändning av
standardupplöst tv och ha en bildupplösning som har åtminstone 720 linjer per bild i progressivt
format. Skyldigheten gäller under förutsättning att övriga tillståndshavares rätt att sända kan tas
tillvara.
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Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2. Sändningarna ska ske med
så god säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Innehållet i sändningarna
9§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av drama, film samt underhållnings-, nyhets-, sport-, familjeoch samhällsprogram.
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10 §
Sändningsrätten ska utövas sakligt. Kravet på saklighet gäller inte för reklam, för vilken annan
lagstiftning gäller. Bolaget ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna
medger kontrollera sakuppgifter i programmet.
11 §
Bolaget ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens
ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.
12 §
Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt
intresse kräver annat.
13 §
Bolaget ska kostnadsfritt sända varningsmeddelanden som är av vikt för allmänheten och som
ska skydda människor, egendom eller miljö om en myndighet begär det.
14 §
Bolaget ska främja användningen av loudnessnormaliserat ljud enligt den av Europeiska radiooch tv-unionen framtagna rekommendationen (för närvarande EBU R128).
15 §
Bolaget får inte sända sponsrade program som huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år.
Ägarförhållanden
16 §
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att TV4 AB för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av TV4 Media AB. Bolaget ingår i
koncernen Telia.

Villkorsbilaga tv2020:48 - Paramount Network

Tillstånd för VIMN Netherlands B.V. att sända tv och sökbar
text-tv för programtjänsten Paramount Network (tv2020:48)
Allmänna förutsättningar

Tillståndet innehas av VIMN Netherlands B.V. (bolaget), med organisationsnummer 802462911,
som är etablerat i Nederländerna.

Tillståndets innebörd och tid

Tillståndet ger bolaget rätt att dygnet runt sända tv och sökbar text-tv i hela landet och använda
den överföringskapacitet som behövs för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Paramount Network. Bolaget ges rätt att dela upp sändningen i regionala program.
Rätten att sända ut en programtjänst innebär även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 1 april 2020–31 december 2025.
Tillståndsvillkoren gäller under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3, 5 och 8 §§ till och med den
30 september 2020 då en omprövning ska ske. Omprövning av dessa villkor kommer därefter att
göras minst en gång per år.
Om bolaget under tillståndsperioden skulle komma att omfattas av svensk jurisdiktion kan
tillståndsvillkor om innehåll komma att ställas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Programtjänsten ska senast den 1 juni 2020 kunna tas emot i de områden som tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändarnätet medger.
2§
Bolaget ska sända programtjänsten under i genomsnitt minst 100 timmar per vecka under en
kalendermånad.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god säkerhet
att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten använder
utsändningstekniken DVB-T2 i de områden där nätinfrastrukturen så kräver.
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Under tillståndsperioden kommer en övergång till komprimeringstekniken MPEG-4 göras i
sändarnät 2 och 3, vilket kommer att påverka de tekniska villkoren för detta sändningstillstånd.
De närmare förutsättningarna för denna övergång beslutas i samband med omprövning av
tillståndsvillkoren.
Bolaget ska inte använda sin rätt enligt 48 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk på sådant sätt att det försvårar möjligheten att återutsända
programtjänster från andra tillståndshavare i anläggningar för trådsändning.
Teknisk samverkan
4§
Bolaget ska samverka i tekniska frågor med övriga tillståndshavare med syftet att främja
tillgänglighet och konkurrens. Samverkan ska omfatta multiplexering, elektronisk programguide,
standarder för tillämpningsprogram samt villkorad tillgång och hantering av programkort.
5§
Bolaget ska ingå avtal som medför att multiplexeringen sköts av den som utför
utsändningstjänsten eller annan aktör som överenskommits mellan bolaget och övriga
tillståndshavare som finns i samma sändarnät.
6§
Bolaget ska ingå avtal som medför att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan bolaget och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk programguide
som presenterar de olika programtjänsterna på ett likvärdigt sätt och inte på ett otillbörligt sätt
gynnar vissa företag eller finansieringsformer.
7§
Om bolaget sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder ett applikationsprogram
(Application Programme Interface, API) ska en standard användas som är upptagen i Europeiska
kommissionens förteckning över icke obligatoriska standarder eller specifikationer som ska
fungera som ett stöd för främjandet av ett harmoniserat tillhandahållande av elektroniska
kommunikationsnät, elektroniska kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och
tillhörande tjänster.
8§
Om bolaget avser att använda åtkomstkontroll för tillgänglighet till programtjänsten får endast
avtal ingås som medför att samma typ av system för åtkomstkontroll används för de
programtjänster som sänds ut. Det valda systemet ska vara tekniskt förberett så att företag som
önskar sälja betal-tv abonnemang kan beredas tillträde till ett för konsumenten gemensamt
programkort.
Ägarförhållanden
9§
Ägarförhållandena och inflytandet i bolaget får inte förändras mer än i begränsad omfattning. Det
antecknas att VIMN Netherlands B.V. för närvarande, den 28 januari 2020, ägs av VIMN
Netherlands Holding B.V. Bolaget ingår i koncernen ViacomCBS.

