Bilaga 1

Tillstånd för DB Media AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Dansbandskanalen (dkr 2014:1)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av DB Media AB, med organisationsnummer 556633-9148.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger DB Media AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Dansbandskanalen. DB Media AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Dansbandskanalen kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 1
2§
DB Media AB ska sända programtjänsten Dansbandskanalen under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska DB Media AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
DB Media AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
DB Media AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan DB Media AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
DB Media AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan DB Media AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter och väder. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i DB Media AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att DB Media AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av Daniel
Bengtzzon (60 procent) och Mats Bengtsson (40 procent)

Bilaga 2

Tillstånd för RBS Broadcasting AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Radio Nostalgi (dkr 2014:2)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av RBS Broadcasting AB, med organisationsnummer 556468-4255.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger RBS Broadcasting AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur
så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Radio Nostalgi. RBS Broadcasting AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Radio Nostalgi kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 2
2§
RBS Broadcasting AB ska sända programtjänsten Radio Nostalgi under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska RBS Broadcasting AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
RBS Broadcasting AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
RBS Broadcasting AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan RBS Broadcasting AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
RBS Broadcasting AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan RBS Broadcasting AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter, sport, trafikinformation och väder.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i RBS Broadcasting AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att RBS Broadcasting AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av det
franska bolaget NRJ SAS (100 procent).

Bilaga 3

Tillstånd för RBS Broadcasting AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten NRJ+ (dkr 2014:3)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av RBS Broadcasting AB, med organisationsnummer 556468-4255.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger RBS Broadcasting AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur
så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning NRJ+. RBS Broadcasting AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten NRJ+ kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 3
2§
RBS Broadcasting AB ska sända programtjänsten NRJ+ under i genomsnitt minst 50 timmar
per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska RBS Broadcasting AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
RBS Broadcasting AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
RBS Broadcasting AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan RBS Broadcasting AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
RBS Broadcasting AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan RBS Broadcasting AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, underhållning och nyhetsuppdateringar.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i RBS Broadcasting AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att RBS Broadcasting AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av det
franska bolaget NRJ SAS (100 procent).

Bilaga 4

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten The Voice Digital (dkr 2014:4)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning The Voice Digital. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten The Voice Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 4
2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten The Voice Digital under i genomsnitt
minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik samt underhållning. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 5

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Vinyl Digital (dkr 2014:5)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Vinyl Digital. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Vinyl Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 5
2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Vinyl Digital under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter, sport, trafikinformation och väder.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 6

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Rockklassiker Digital (dkr 2014:6)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Rockklassiker Digital. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Rockklassiker Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 6
2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Rockklassiker Digital under i genomsnitt
minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter, sport, trafikinformation och väder.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 7

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Party People (dkr 2014:7)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Party People. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Party People kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 7
2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Party People under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik och underhållning. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 8

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Radio 107,5 Digital (dkr 2014:8)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Radio 107,5 Digital. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Radio 107,5 Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Radio 107,5 Digital under i genomsnitt
minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik. Sändningarna får i begränsad omfattning även
innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 9

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Mix Megapol Digital (dkr 2014:9)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Mix Megapol Digital. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Mix Megapol Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Mix Megapol Digital under i genomsnitt
minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter, sport, trafikinformation och väder.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 10

Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten We love 80’s (dkr 2014:10)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning We love 80’s. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten We love 80’s kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten We love 80’s under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik och program av engelskspråkiga artister.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.

Bilaga 11

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Retro (dkr 2014:11)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Retro. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Retro kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Retro under i genomsnitt minst 50 timmar per vecka
under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik. Sändningarna får i begränsad omfattning även
innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 12

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Bilradion (dkr 2014:12)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Bilradion. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Bilradion kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Bilradion under i genomsnitt minst 50 timmar per
vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik samt underhållning. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 13

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Malung Forever (dkr 2014:13)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Malung Forever. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Malung Forever kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Malung Forever under i genomsnitt minst 50 timmar
per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik samt underhållning. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 14

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Viasat Sport (dkr 2014:14)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Viasat Sport. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Viasat Sport kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Viasat Sport under i genomsnitt minst 50 timmar per
vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av sport och musik. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 15

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Svenska Favoriter (dkr 2014:15)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Svenska Favoriter. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Svenska Favoriter kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Svenska Favoriter under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik samt underhållning. Sändningarna får i begränsad
omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 16

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Power Hit Radio (dkr 2014:16)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Power Hit Radio. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Power Hit Radio kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Power Hit Radio under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik. Sändningarna får i begränsad omfattning även
innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 17

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Radio 1 (dkr 2014:17)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Radio 1. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Radio 1 kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Radio 1 under i genomsnitt minst 50 timmar per
vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av talad radio, nyheter, trafik- och väderleksrapporter.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 18

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Bandit Rock Digital (dkr 2014:18)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Bandit Rock Digital. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Bandit Rock Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Bandit Rock Digital under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår..
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, nyheter, trafik- och väderleksrapporter.
Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 19

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Lugna Favoriter Digital (dkr 2014:19)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Lugna Favoriter Digital. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Lugna Favoriter Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska
senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Lugna Favoriter Digital under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, underhållning, nyheter, trafik- och
väderleksrapporter. Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av
program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 20

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten RIX FM Digital (dkr 2014:20)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning RIX FM Digital. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten RIX FM Digital kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.

Bilaga 20

2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten RIX FM Digital under i genomsnitt minst 50 timmar
per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, underhållning, nyheter, trafik- och
väderleksrapporter. Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av
program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).

Bilaga 21

Tillstånd för Kilohertz AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Indie 100 (dkr 2014:21)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Kilohertz AB, med organisationsnummer 556444-7158.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Kilohertz AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i hela landet och då använda en
överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande
beteckning Indie 100. Kilohertz AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 4. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Indie 100 kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av Sveriges befolkning
är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av Sveriges befolkning
är bosatt.
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2§
Kilohertz AB ska sända programtjänsten Indie 100 under i genomsnitt minst 50 timmar per
vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Kilohertz AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Kilohertz AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Kilohertz AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Kilohertz AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Kilohertz AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik. Sändningarna får i begränsad omfattning även
innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Kilohertz AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Kilohertz AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av MTG Radio
AB (100 procent).
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Tillstånd för DB Media AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Guldkanalen Skåne (dkr 2014:22)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av DB Media AB, med organisationsnummer 556633-9148.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger DB Media AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur så
medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i regionerna Malmö, Helsingborg och
Kristianstad och då använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en
programtjänst med nuvarande beteckning Guldkanalen Skåne.
Rätten att sända ut en programtjänst innefattar även en rätt att sända programrelaterade
tilläggstjänster i rimlig omfattning.
Tillståndet gäller under perioden 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Guldkanalen Skåne kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast
den
1 juli 2016 kunna tas emot i områden där minst 35 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot i områden där minst 50 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot i områden där minst 70 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt.
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2§
DB Media AB ska sända programtjänsten Guldkanalen Skåne under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska DB Media AB tillse att utsändningstekniken T-DAB+
eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
DB Media AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
DB Media AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att sända
digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan DB Media AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
DB Media AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan DB Media AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik och program riktade till lyssnare i Skåne och
Öresund. Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i DB Media AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att DB Media AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av Daniel
Bengtzzon (60 procent) och Mats Bengtsson (40 procent)
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Tillstånd för Norrköpings Radio & Co AB att sända digital kommersiell
radio för programtjänsten East (dkr 2014:23)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Norrköpings Radio & Co AB med organisationsnummer 556367-0594.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Norrköpings Radio & Co AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i ett sändningsområde
som omfattar regionerna Kalmar, Visby, Västervik, Jönköping, Linköping, Norrköping,
Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Kiruna och Luleå. Tillståndet innebär en rätt för
Norrköpings Radio & Co AB att använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att
sända ut en programtjänst med nuvarande beteckning East. Norrköpings Radio & Co AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten East kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot där minst 35 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot där minst 50 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot där minst 70 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt.
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2§
Norrköpings Radio & Co AB ska sända programtjänsten East under i genomsnitt minst
50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Norrköpings Radio & Co AB tillse att
utsändningstekniken T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Norrköpings Radio & Co AB ska genom utformningen av sändningarna främja
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Norrköpings Radio & Co AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av
tillstånd att sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide
och andra gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Norrköpings Radio & Co AB och övriga tillståndshavare
som finns i samma sändarnät.
6§
Norrköpings Radio & Co AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan
aktör som överenskommits mellan Norrköpings Radio & Co AB och övriga tillståndshavare,
sänder en elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt
sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik samt regionalt innehåll. Sändningarna får i
begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Norrköpings Radio & Co AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att Norrköpings Radio & Co AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs
av Norrköpings Tidningars Media AB (100 procent).
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Tillstånd för SBS Discovery Radio AB att sända digital kommersiell radio
för programtjänsten Mix Megapol Göteborg Digitalt (dkr 2014:24)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av SBS Discovery Radio AB, med organisationsnummer 556602-1647.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger SBS Discovery Radio AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i ett sändningsområde
som omfattar regionerna Göteborg, Trollhättan, Halmstad/Varberg, Borås och Skövde.
Tillståndet innebär en rätt för SBS Discovery Radio AB att använda en överföringskapacitet
på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med nuvarande beteckning Mix Megapol
Göteborg Digitalt. SBS Discovery Radio AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015 dock under förutsättning att tillgänglig
nätinfrastruktur och frekvensresurser för det aktuella sändningsområdet så medger.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Mix Megapol Göteborg Digitalt kunna tas emot enligt följande. Sändningarna
ska senast den
1 juli 2016 kunna tas emot där minst 35 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot där minst 50 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot där minst 70 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt.
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2§
SBS Discovery Radio AB ska sända programtjänsten Mix Megapol Göteborg Digitalt under i
genomsnitt minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska SBS Discovery Radio AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
SBS Discovery Radio AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
SBS Discovery Radio AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare som
finns i samma sändarnät.
6§
SBS Discovery Radio AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör
som överenskommits mellan SBS Discovery Radio AB och övriga tillståndshavare, sänder en
elektronisk programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, underhållning, lokala/regionala nyheter,
trafikinformation och väder. Sändningarna får i begränsad omfattning även innehålla andra
typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i SBS Discovery Radio AB får inte förändras mer än i
begränsad omfattning.
Det antecknas att SBS Discovery Radio AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av
SBS Discovery Media UK Limited.
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Tillstånd för Skärgårdsradion AB att sända digital kommersiell radio för
programtjänsten Skärgårdsradion digitalt (dkr 2014:25)
Allmänna förutsättningar
Tillståndet innehas av Skärgårdsradion AB med organisationsnummer 556740-8769.

Tillståndets innebörd och tid
Tillståndet ger Skärgårdsradion AB rätt att, under förutsättning att tillgänglig nätinfrastruktur
så medger, under hela dygnet sända ljudradioprogram i ett sändningsområde som motsvarar
regionerna Stockholm och Visby. Tillståndet innebär en rätt för Skärgårdsradion AB att
använda en överföringskapacitet på minst 72 kbit/s för att sända ut en programtjänst med
nuvarande beteckning Skärgårdsradion digitalt. Skärgårdsradion AB 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 2 oktober 2014–30 september 2022. Tillståndsvillkoren gäller
under samma tid, dock gäller villkoren i 1, 3 och 5 §§ till och med den 30 september 2015, då
en ny prövning ska ske.
Sändningarna ska ha inletts senast den 1 oktober 2015. Om sändningarna inte inleds kan
tillståndet återkallas.

Villkor för sändningsrätten
Allmänna bestämmelser
1§
Utsändningen ska ske i sändarnät 3. Om tillgången på nätinfrastruktur medger det ska
programtjänsten Skärgårdsradion digitalt kunna tas emot enligt följande. Sändningarna ska
senast den
1 juli 2016 kunna tas emot där minst 35 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2017 kunna tas emot där minst 50 procent av befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt
1 juli 2018 kunna tas emot där minst 70 procent befolkningen inom
sändningsområdet är bosatt.
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2§
Skärgårdsradion AB ska sända programtjänsten Skärgårdsradion digitalt under i genomsnitt
minst 50 timmar per vecka under ett kalenderår.
3§
Den tekniska kvaliteten på sändningarna ska vara hög. Sändningarna ska ske med så god
säkerhet att sändningsavbrott blir så korta som möjligt.
Vid utsändning av programtjänsten ska Skärgårdsradion AB tillse att utsändningstekniken
T-DAB+ eller därmed kompatibel teknik används för programtjänsten.
Skärgårdsradion AB ska genom utformningen av sändningarna främja tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning.
Teknisk samverkan
4§
Skärgårdsradion AB ska samverka i tekniska frågor med övriga innehavare av tillstånd att
sända digital kommersiell radio. Samverkan ska omfatta elektronisk programguide och andra
gemensamma tilläggstjänster samt multiplexering.
5§
Multiplexeringen ska skötas av den som utför utsändningstjänsten i sändarnätet eller annan
aktör som överenskommits mellan Skärgårdsradion AB och övriga tillståndshavare som finns i
samma sändarnät.
6§
Skärgårdsradion AB ska tillse att den som utför utsändningstjänsten, eller annan aktör som
överenskommits mellan Skärgårdsradion AB och övriga tillståndshavare, sänder en elektronisk
programguide som presenterar de olika programtjänster på ett likvärdigt sätt.
Innehållet i sändningarna
7§
Sändningarna ska i huvudsak bestå av musik, underhållning och sjöväder. Sändningarna får i
begränsad omfattning även innehålla andra typer av program.
Ägarförhållanden
8§
Ägarförhållandena och inflytandet i Skärgårdsradion AB får inte förändras mer än i begränsad
omfattning.
Det antecknas att Skärgårdsradion AB för närvarande, den 30 september 2014, ägs av Viamare
Invest AB (50 procent) och Loogna Media AB (50 procent).

