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Boxer TV A/S’s henvendelse om ændring af kanaludbud og priser 

 

Boxer TV A/S herefter benævnt Boxer) har i brev af 23. december 2015 orien-

teret Radio- og tv-nævnet om nogle ændringer i sit udbud af tv-kanaler, som 

planlægges gennemført pr. 1. april 2016. Ændringerne påvirker efter Boxers 

opfattelse ikke opfyldelse af tilladelsens vilkår.  

 

Boxer anfører i henvendelsen:  
 

Boxer planlægger pr. 1. april 2016 at fjerne enkelte tv-kanaler og påbegynde 

distribution af andre. Samlet vil Boxer efter 1. april distribuere 30 tv-kanaler, 

hvorfor pkt. 9 i Tilladelsen fortsat er opfyldt. De ophørende kanaler er to nabo-

landskanaler (ud af de tre nuværende), BBC World News og Discovery Science, 

mens de nye kanaler er Eurosport 1, TV3 Sport 2 og Comedy Central.  

 

Comedy Central vil sammen med tilsvarende indhold fra andre kanaler som TV 

2 Zulu, Disney XD m.fl. frembringe en ny underkategori under hovedkategori-

en Underholdning. De to nye sportskanaler ventes at frembringe en ny under-

kategori under hovedkategorien Sport. Andre kategorier påvirkes i mindre 

omfang, men uden betydning for opfyldelsen af Tilladelsen. 

 

Med den fortsatte distribution af 1 nabolandskanal vil vilkåret i pkt. 11 i Tilla-

delsen fremdeles være opfyldt. Derudover vil Boxer begynde at distribuere 

mindst 5 nabolandskanaler som TV Everywhere (dvs. til modtagelse på smart-

phone, tablet, PC mv.), og en meget stor del af Boxers kunder vil få adgang til 

disse som en del af deres eksisterende abonnement. 

 

Samtidig med de ovennævnte produktændringer vil prisen på en række af 

Boxers produkter blive hævet med 20 kr. pr. måned. Det drejer sig om Boxer 

Mini, Mix, TV2 samt Max og Flex8. Det kan oplyses, at den gennemsnitlige pris 

pr. tv-kanal i Boxers tv-pakker efter prisstigningen vil være kr. 19,75. 

 

Der er to grundlæggende årsager til prisforhøjelsen. For det første prisstignin-

ger på de enkelte tv-kanaler, herunder særligt relateret til sportsrettigheder, 
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hvilket også slår igennem hos alle andre tv-distributører, og som i vidt omfang 

ligger uden for Boxers kontrol. For det andet nye rettighedsomkostninger rela-

teret til TV Everywhere, som i vidt omfang er blevet en generel forbrugerfor-

ventning til et moderne tvprodukt. 

 

Til Nævnets orientering kan det videre oplyses, at Boxer planlægger at ophøre 

med parallelsendinger på en række tv-kanaler, som har været samsendt i både 

HD og i SD. Dette vil sammen med investeringer i nyt udstyr frigøre tiltrængt 

kapacitet til, at Boxer kan øge antallet af HD-kanaler fra 8 til 16. Dette vil styr-

ke Boxers konkurrencekraft på markedet, der er præget af stadig højere for-

ventninger til billedkvaliteten som følge af, at skærmstørrelsen på tv-

apparaterne øges. 

 

Radio- og tv-nævnets kommentarer 

Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningen på sit møde den 4. marts 

2016, og skal herefter udtale følgende:   

Af tilladelsens punkt 9 fremgår det, at gatekeeper (= Boxer) i henhold til an-

søgning skal distribuere 9 kanaler i MUX 3 og 10 kanaler i henholdsvis MUX 4 g 

MUX 5, i alt 29 kanaler.  

 

Videre fremgår det af tilladelsens punkt 11, at Boxers distributionsvirksomhed i 

henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, skal omfatte udsendelse af mindst én 

nabolandskanal, der kan varierer fra landsdel til landsdel. Ved en nabolands-

kanal forstås en public service-kanal eller en bred reklamefinansieret kanal fra 

enten Sverige, Norge eller Tyskland.  

 

Desuden fremgår det af tilladelsens punkt 12, at Boxers udbud af programmer 

i et omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, bl.a. skal 

indeholde et bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkate-

gorier: 

  
• underholdningsprogrammer,  
• nyhedsprogrammer,  
• musikprogrammer,  

• populærvidenskabelige programmer og  
• sportsprogrammer.  

 

I henhold til Boxers oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier 

udgøre mere ned 50 pct. af den samlede, og hver kategori vil udgøre mindst 5 

pct. af den samlede programflade. Boxer skal ifølge sin ansøgning endvidere 

udsende 4 underkategorier inden for de føromtalte programkategorier, hver 

med mindst 5 pct. af den samlede udbudte programflade, og 3 nye kategorier, 

der ligeledes hver udgør 5 pct. af den udbudte programflade. Gatekeeper skal 
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endelig distribuere mindst to nye kanaler, som ikke blev distribueret på det 

danske marked på ansøgningstidspunktet.  

 

Endvidere fremgår det af tilladelsens punkt 13, at Boxer skal udbyde kanaler 

og programpakker mv. af en karakter og et omfang, der svarer til det oplyste i 

ansøgningen, ligesom den gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i 

programpakker, ikke i tilladelsesperioden må overstige den pris, der er oplyst i 

ansøgningen. Prisen kan dog reguleres på grundlag af udviklingen i forbruger-

prisindekset. Boxer har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde minimum 16 pro-

grampakker og en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksi-

malt kr. 17,21. 

 

Radio- og tv-nævnet har den 27. august 2013 truffet afgørelse om, at der ud-

stedes et tillæg til Boxers tilladelse. Ifølge tillægget udgår kravet i punkt 13 

om, at den gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, 

ikke i tilladelsesperioden må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. 

Efterfølgende udstedte Radio- og tv-nævnet tillæg til Boxers tilladelse i over-

ensstemmelse hermed.  

 

Det fremgår endvidere af nævnets afgørelse af 27. august 2013, at nævnet vil 

kunne godkende prisstigninger, der baserer sig på markedsudviklingen, samt 

at Boxer fortsat skal indhente nævnets forudgående godkendelse til stigninger 

af bl.a. den gennemsnitlige pris for kanalerne, der ikke baseres på stigninger i 

forbrugerprisindekset.  

 

Den seneste justering af gennemsnitsprisen pr. kanal fra kr. 19,42 til kr. 19,81 

blev taget til efterretning af Radio- og tv-nævnet ved nævnets afgørelse af 29. 

august 2014.  

 

Ifølge bekendtgørelsens § 23, stk. 2, og punkt 25 i tilladelsen skal Boxer for-

udgående orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbud-

det, herunder ændringer i pakketering, idet alle væsentlige ændringer skal 

forhåndsgodkendes af nævnet.  

 

Det fremgår endvidere af punkt 25, at der ved væsentlige ændringer skal for-

stås udskiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden ho-

vedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller 

programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det 

samlede programudbud. 

 
Udskiftning af tv-kanaler 

Det fremgår af Boxers skrivelse af 23. december 2015, at Boxer pr. 1. april 
2016 planlægger at fjerne enkelte tv-kanaler og påbegynde distribution af 
andre.  
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Boxer oplyser i den forbindelse, at to nabolandskanaler,  BBC World News og 

Discovery Science, som vil udgå, erstattes af Eurosport 1, TV3 Sport 2 og 

Comedy Central. Samtidig oplyser Boxer, at Comedy Central sammen med 

tilsvarende indhold fra andre kanaler som TV 2 Zulu, Disney XD m.fl. vil frem-

bringe en ny undertategori under hovedkategori  ”Underholdning” , ligesom de 

to sportskanaler ventes at frembringe en ny underkategori under hovedkate-

gorien ”Sport”. Boxer har erklæret, at de ansøgte kanaludskiftninger ikke med-

fører ændringer i forhold til Boxers opfyldelse af såvel vilkåret om udsendelse 

af mindst én nabolandskanal, jf. tilladelsens punkt 9, som vilkåret om et bredt 

udvalg af programmer, jf. tilladelsens punkt 12., herunder udsendelse af un-

derkategorier til programkategorierne.   

 

Det bemærkes, at de to nabolandskanaler, som vil udgå er TV 4 Sverige og TV 

2 Norge og den tilbageværende nabokanal vil herefter være ZDF.  

 

Det bemærkes endvidere, at Boxer i forbindelse med sin public service-

redegørelse skal oplyse i detaljer om opfyldelsen af bl.a. tilladelsens krav 11 

og 12. I forbindelse med udtalelsen om redegørelsen tager nævnet konkret 

stilling til, om kravene er overholdt.  

 

Stigning af gennemsnitsprisen pr. kanal pr. tv-pakke 

Boxer har oplyst, at som følge af de nævnte produktændringer vil prisen på en 

række af Boxers produkter blive hævet med 20 kr. pr. måned. Det drejer sig 

om Boxer Mini, Mix, TV2 samt Max og Flex 8. Ændringerne medfører ifølge 

Boxer, at den gennemsnitlige pris pr. kanal herefter er kr. 19,75.  

 

Med prisændringen vil den gennemsnitlige pris pr. kanal herefter ændre sig fra 

kr. 19,81 gældende fra 1. januar 2015 til kr. 19,75. Det ligger således inden 

for det maksimum, der tidligere er blevet godkendt af Radio- og tv-nævnet 

som følge af princippet for regulering af den gennemsnitlige pris pr. kanal, 

ligesom et fald i den gennemsnitlige pris pr. kanal er i overensstemmelse med 

kriterierne ved udbuddet, hvor en lavere pris talte positivt. I den forbindelse 

har det ikke været nødvendigt at inddrage en eventuel regulering efter forbru-

gerprisindekset.   

 

Boxer oplyser, at man vil begynde at distribuere mindst 5 nabokanaler som TV 

Everywhere – det vil sige modtagelse på smartphone, tablet, PC mv. Distribu-

tion via smartphones mv. er ikke omfattet af tilladelsen, hvorfor dette alene 

skal betragtes som en ekstra service til Boxers kunder. 

 

Boxer planlægger at ophøre med parallelsendinger på en række tv-kanaler, 

som har været samsendt i både HD og i SD. Dette vil ifølge Boxer sammen 

med investeringer i nyt udstyr frigøre kapacitet, således at Boxer kan øge an-
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tallet af HD-kanaler fra 8 til 16. Der foreligger ikke krav om samsending i tillla-

delse, hvorfor Radio- og tv-nævnet ikke finder, at dette strider imod tilladelsen 

til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale 

tv-sendemuligheder.   

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

Afgørelse: 

 

Radio- og tv-nævnet tager Boxers oplysningen om, at to nabolandskanaler,  

BBC World News og Discovery Science, udgår og erstattes af Eurosport 1, TV3 

Sport 2 og Comedy Central til efterretning, idet det lægges til grund, at Boxer 

fortsat opfylder vilkåret om såvel udsendelse af mindst én nabolandskanal, jf. 

tilladelsens punkt 11, som vilkåret om mangfoldighed, jf. tilladelsens punkt 12.   

 

Endvidere tager Radio- og nævnet den planlagte prisændring på 20 kr. pr. 

måned  for visse af de udbudte produkter, således den gennemsnitlige pris pr. 

kanal herefter ændrer sig fra kr. 19,81 gældende fra 1. januar 2015 til kr. 

19,75, til efterretning. 

 

Denne afgørelse påvirker ikke Boxers pligt til fortsat at overholde bekendtgø-

relsen og tilladelsens øvrige vilkår.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

 

 

 

/ Søren F. Jensen 

Nævnssekretær 

 


