
VIDARESÄNDNING AV TV-KANALER I KABEL- OCH IPTV-NÄT 
 
Beskrivning av prissättningen för upphovsrättslicens och beräkningsexempel 
 
Ifall operatören har flera kanaler i sin distribution, får operatören rabatt som beräknas stegvis 
på basis av antalet tilläggskanaler.   

 
Obs. Prissättningen nedan tillämpas separat för distribution av SD- och HD kanaler. I fakturan 
som tillsänds operatörerna syns dessa som skilda helheter (som kanalpaket).  
 
Skeden i beräkningen av fakturan: 
1. Kanalernas ordning: 
2. Kanaler som varit i distribution under faktureringsperioden visas i fallande ordning enligt 

beställningsvolym.  
 
Modell för prissättning: 
 
1 kanalen = 0,410 €/kort/kanal/månad – detta pris sätts på kanalen som har den största 
beställningsvolymen. 
2 kanalen = 0,410 €/kort/kanal/månad – detta pris sätts på kanalen som har den näst största 
beställningsvolymen. 
3 kanalen = 0,273 €/kort/kanal/månad – detta pris sätts på kanalen som har den tredje största 
beställningsvolymen. 
4 kanalen = 0,273 €/kort/kanal/månad – detta pris sätts på kanalen som har den fjärde största 
beställningsvolymen. 
5 kanalen osv. = 0,247 €/kort/kanal/månad – detta pris sätts på resten av kanalerna. 
 
 
3. Exempel på beräkning av priset 
 
Därefter beräknas licensens pris enligt följande exempel: 
 
Exempel på beräkning: 
 

 
 

 
 

 

I. Först beräknas priset för varje kanal separat: tariff * kanalens beställningsvolym 
(hushåll * distributionsmånader) = kanalens pris 

II. Därefter beräknas summan av kanalernas priser = totalpriset av alla kanalerna.   

1 steget: Kanalerna sorteras efter beställningsvolym

2 steget: På kanalerna tillämpas en modell för stegvis prissättning 3 steget: Priset för licensen

Faktureringsperiod Faktureringsperiod

1. kanal 0,410 € 1000 410,00 € 1. kanal 0,334730 € 1000 334,73 €

2. kanal 0,410 € 800 328,00 € 2. kanal 0,334730 € 800 267,78 €

3. kanal 0,273 € 700 191,10 € 3. kanal 0,334730 € 700 234,31 €

4. kanal 0,273 € 500 136,50 €  --> 4. kanal 0,334730 € 500 167,36 €

5. kanal 0,247 € 400 98,80 € 5. kanal 0,334730 € 400 133,89 €

6. kanal 0,247 € 200 49,40 € 6. kanal 0,334730 € 200 66,95 €

7. kanal 0,247 € 100 24,70 € 7. kanal 0,334730 € 100 33,47 €

Totalt 3700 1 238,50 € Totalt 3700 1 238,50 €
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III. Slutligen delas totalpriset av (alla) kanalerna med den totala beställningsvolymen = 
viktat medelvärde. Medelvärdet som har beräknats på detta sätt syns på fakturan. 

 
• Kanalernas medelvärdespris under faktureringsperioden är lägre, ju flera kanaler 

operatörens faktureringsperiod omfattar. 

• Detta medelvärdespris används också på avräkningsberäkningarna för 

upphovsrättsersättningarna som delas till rättsinnehavararna. Genom användning av 

medelvärdespriset garanteras likvärdig behandling av rättsinnehavarna. 

Obs. Prissättningen ovan gäller inte specialkanalerna i prislistan. 


