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Den 28. november 2016 

 

Teracom 

Banestrøget 19 – 21 

2630 Taastrup 

 

Att.: Rasmus Fog Jørgensen 

 

 

 

Boxer TV A/S' henvendelse om ændring af sendekanal 

 
Teracom har ved mail af 29. september 2016 på vegne af Boxer TV (herefter benævnt Bo-
xer) rettet henvendelse til Energistyrelsen.  

 
Af mailen fremgår det: 

 
”På baggrund af at Sverige planlægger at idriftsætte Kanal 22 på Uddevalla, og der derved 

bliver forøget interferens mod Læsø, da ønsker Boxer TV at benytte sig af de i udkastet til 

”Coordination agreement relating to DTT in the band 470 – 604 Mhz in Denmark-Norway-

Sweden” nye Danske frekvensrettigheder for assignments 000-ANHOLT-22-001 (Anholt 

K22) og 000-LAESOE-33-1 (Læsø K33)  

 

Vi anmoder derfor på vegne af vore kunde Boxer TV om frekvenstilladelse til anvendelse 

af: 

 

K22 til DTT-MUX3 på Anholt, denne vil naturligvis ikke kunne anvendes samtidig 

med K33 

K33 til DTT-MUX4 på Læsø, denne vil naturligvis ikke kunne anvendes samtidig 

med K22 

 

Teracom og Boxer TV anser at denne ændring ikke vil påvirke Boxer TV’s dækningsgrad. 

 

Teracom og Boxer TV kan oplyse at disse assignments, ligesom i dag, vil være i drift som 

DTT Transposers og vil derved ikke i sig selv kunne påvirke programudbuddet i områderne. 

 

Vedhæftede finder du en terrasysfil med de ønskede data for de to nye assignments.  

 

Da ændringen skal koordineres med Sveriges 2016/2017 transition (udrømning af 700 

MHz-båndet), ønsker Teracom og Boxer TV en fleksibel idriftsættelses dato for de to as-

signments i perioden 6/12-2016 – 16/12-2016.” 

 

Energistyrelsen har vurderet de frekvensmæssige muligheder for at imødekome anmod-

ningen og herefter oversendt den til Radio- og tv-nævents behandling.   

 



Side 2 

 

   

 

Radio- og tv-nævnets bemærkninger/vurdering 

Radio- og tv-nævnet har behandlet henvendelsen på sit møde den 24. november 2016 og 

skal herefter udtale:  

 

Af punkt 4 i Boxers tilladelse til  distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jord-

baserede digitale tv-sendemuligheder af 4. april 2008 fremgår det, at sendemulighederne 

er sammensat som angivet i den af IT- og Telestyrelsen (nuværende Energistyrelsen) ud-

arbejde foreløbige kanalplan, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen.  

 

Videre fremgår det, at gatekeeper dog vil kunne anmode om at få tilladelse til etablering af 

sendere, som dækker geografiske områder af Danmark uden for de afgænsede allotments, 

f.eks. Læsø og Anholt. Gatekeeper vil i den forbindelse kunne anmode om at få tildelt sen-

demuligheder på andre kanaler end dem, der er indeholdt i kanalplanen.   

 

Radio- og tv-nævent finder, at anmodningen fra Teracom om frekvensbytning fra sendeka-

nal 22 og 33 mellem Læsø og Anholt kan sidestilles med en anmodning om at få tildelt 

sendemuligheder på andre kanaler.  

 

Energistyrelsen har i mail af 14. oktober 2016 oplyst, at styrelsen vurderer, at der er fre-

kvensmæssig mulighed for at imødekomme anmodningen. Energistyrelsen er enig i ansø-

gerens vurdering af, at frekvensbytte ikke vil påvirke Boxer TV’s dækningsgrad, som i 

henhold til tilladelsens punkt 7 skal være på mindst 97 pct. af befolknignen for hver enkelt 

sendemulighed.  

 

På baggrund af Energistyrelsens vurdering og det forhold, at dækningsgraden ikke påvir-

kes ved frekvensbytningen, har Radio- og tv-nævnet truffet følgende   

 

Afgørelse: 

 

Radio- og tv-nævnet godkender anmodningen om frekvensbytningen fra sendekanal 22 og 

33 mellem Læsø og Anholt.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

/ Søren F. Jensen 

Nævnssekretær 

 


