
 

   

Radio- og tv-nævnet 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

Telefon +45 3395 4200 

slke@slke.dk 

www.slks.dk 

 

CVR 34072191 

 

 

 

 

  

Den 4. oktober 2016 

 

Boxer TV A/S 

Langebrogade 6 E 
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1014 København K 

 

Att.: adm. direktør Ulf Lund 

 

 

Boxer TV A/S’s henvendelse om ændring af priser mv.  

 
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 12. juli 2016 orienteret Radio- og 

tv-nævnet om, at Boxer pr. 1. januar 2017 planlægger at gennemføre en række prisæn-
dringer. 

  
Boxer anfører i henvendelsen: 

 

Som følge af generelt stigende omkostninger, tv-stationernes udgifter til især sportsret-

tigheder mv. planlægger Boxer at gennemføre en række prisændringer pr. 1. januar 2017.  

 

Således forhøjes prisen på en række basispakker med henholdsvis 20 og 30 kr. Samtidig 

sænker Boxer priserne på en række temapakker med 10 kr. for at styrke salget af disse. 

Sammenlagt medfører prisændringerne, at den gennemsnitlige pris pr. kanal i tv-pakkerne 

ændres fra i dag kr. 19,75 til pr. 1. januar at udgøre 19,84. 

 

Boxer bibeholder antallet af kanaler og tv-pakker uændret bortset fra, at nabolandspakken 

ophæves, idet Boxer nu kun distibuerer én nabolandskanal mod tidligere tre.  

 

Den tilbageværende nabolandskanal indgår derfor fremover i alle programpakker, jf. 

lincenskravet i Tilladelsens punkt 11, hvorefter Boxer skal distribuere mindst én nabo-

landskanal, som skal være tilgængelig i den for seerne billigeste programpakke. Boxer op-

fatter vilkåret således, at nabolandskanalen reelt skal være tilgængelig i alle programpak-

ker.  

 

Forskellen er alene, at nabolandskravet nu opfyldes  i de enkelte programpakker, mens det 

tidligere blev opfyldt ved en særskilt nabolandspakke, som alle havde adgang til. For seer-

ne er ændringen uden betydning, idet de fortsat vil modtage nabonlandskanalen.  

 

Inkluderingen af nabolandskanalen i de enkelte programpakker indebærer, at det gennem-

snitlige antal kanaler pr. pakke nu er 3,94 – en mindre stigning fra tidligere.  

 

Radio- og tv-nævnets kommentarer 

Radio- og tv-nævnet har behandlet henvendelsen på sit møde den 29. september 2016 og 



Side 2 

 

   

 

skal herefter udtale:  

 

Af tilladelsens punkt 13 fremgår det, at Boxer skal udbyde kanaler og programpakker mv. 

af en karakter og et omfang, der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den gen-

nemsnitlige 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 forbrugerprisindekset. Boxer har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde mini-

mum 16 programpakker 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 udstedes et til-

læg til tilladelsen. Af tillægget fremgår det, at kravet i tilladelsens 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, udgår. Den 21. november 2013 udsted-

te Radio- og tv-nævnet tillæg til Boxers tilladelse i overensstemmelse hermed.  

 

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

kende 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. 19,81 til kr. 19,75 blev taget 

til efterretning af Radio- og tv-nævnet ved nævnets afgørelse af 6. marts 2016. Det blev i 

den forbindelse bemærket, at denne justering lå inden for det maksimum, der tidligere er 

godkendt af Radio- og tv-nævnet som følge af princippet for regulering af den gennemsnit-

lige pris pr. kanal, ligesom faldet i den gennemsnitlige pris pr. kanal var i overensstemmel-

se med kriterierne ved udbuddet, hvor en lavere pris talte positivt.  

 

Af tilladelsens punkt 11 fremgår det, at gatekeepers distributionsvirksomhed i henhold til 

bekendtgørelsens § 4, stk. 2, skal omfatte udsendelse af mindst én nabolandskanal, der 

kan variere fra landsdel til landsdel. Ved en nabolandskanal forstås en public service-kanal 

eller en bred reklamefinansieret kanal fra enten Sverige, Norge eller Tyskland. Nabolands-

kanalen skal placeres i den for seerne billigste programpakke.  

 

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

entere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i 

pakketering, idet alle væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af nævnet.  

 

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

ning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller 

ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning 

og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud.  
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Ændring af den gennemsnitlige pris pr. kanal i tv-pakkerne 

Med den planlagte prisændring gældende fra 1. januar 2017 vil den gennemsnitlige pris pr. 

kanal herefter ændre sig fra kr. 19,75 til kr. 19,84. Set i lyset af den hidtidige udvikling af 

forbrugerprisindekset for 2016, jf. Danmarks Statistik, samt at Boxer ifølge det oplyste 

generelt har stigende omkostninger, ligesom tv-stationernes udgifter til især sportsret-

tigheder er steget mv., vurderes det, at prisen ligger inden for det maksimum, der tidligere 

er godkendt af Radio- og tv-nævnet som følge af princippet for regulering af den gennem-

snitlige pris pr. kanal som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset og markedsudviklin-

gen.   

 
Ophævelse af nabolandspakken 

Ved at lade nabolandskanalen indgå i samtlige udbudte programpakker er tilladelselsens 

krav i punkt 11 om, at nabolandskanalen placeres i den for seerne billigste programpakke 

opfyldt, idet seerne dermed fortsat har mulighed for at kunne modtage nabolandskanalen i 

den billigste af de udbudte programpakker.  

 

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

 

Afgørelse: 

 

Radio- og tv-nævnet tager den planlagte prisændring til efterretning, hvorefter den gen-

nemsnitlige pris pr. kanal ændrer sig fra kr. 19,75 til kr. 19,84 pr. 1. januar 2017. 

 

Radio- og tv-nævnet godkender ændringen af distribution af nabolandskanalen således, at 

nabolandskanalen vil være tilgængelig i samtlige programpakker og dermed også den for 

seerne billigste programpakke, jf. tilladelsens punkt 11.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

/ Søren F. Jensen 

Nævnssekretær 

 


