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Boxer TV A/S’s henvendelse om kanaludskiftning 

 
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 22. september 2016 oplyst, at 

man vil foretage en kanaludskiftning.  
 

Boxer oplyser: 
 

”Boxer planlægger ophør af udsendelse af tv-kanalen National Geographic Channel. Den 

erstattes af tv-kanalen ID Discovery. Ændringen påvirker ikke priser eller programpakker.  

 

De to tv-kanaler er indholdsmæssigt forskellige. Således medfører ophøret af National 

Geographic Channel, at underkategorien Human Interest bortfalder, hvilket reducerer an-

tallet af hovedkategorier og nye kategorier fra 9 til 8. 

 

Dette er fremdeles inden for Tilladelsens krav om 7 kategorier, hvorfor kanaludskiftningen 

ikke påvirker Boxers opfyldelse af vilkårene i Tilladelsen.” 

 

Radio- og tv-nævnets kommentarer: 

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

skal herefter udtale:  

 

Af tilladelsens punkt 9 fremgår det, at gatekeeper i henhold til Boxers ansøgning skal di-

stribuere 9 kanaler i MUX 3 og 10 kanaler i henholdsvis MUX 4 og MUX 5, i alt 29 kanaler.  

 

Desuden fremgår det af tilladelsens punkt 12, at gatekeeperens udbud af programmer i et 
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omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, bl.a. skal indeholde et 

bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier: 

  
• underholdningsprogrammer,  

• nyhedsprogrammer,  
• musikprogrammer,  

• populærvidenskabelige programmer og  
• sportsprogrammer.  

 

I henhold til Boxers oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier udgøre mere 

end 50 pct. af den samlede programflade, og hver kategori skal udgøre mindst 5 pct. af 

den samlede programflade.  Boxer skal ifølge sin ansøgning endvidere udsende 4 underka-

tegorier inden for de føromtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den samle-

de udbudte programflade, og 3 nye kategorier, der ligeledes hver udgør 5 pct. af den ud-

budte programflade. Gatekeeper skal endelig distribuere mindst to nye kanaler, som ikke 

blev distribueret på det danske marked på ansøgningstidspunktet.  

 

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. 

 
Det fremgår af Boxers skrivelse af 22. september 2016, at Boxer planlægger ophør af ud-
sendelse af tv-kanalen National Geographic Cannel, og at denne erstattes af tv-kanalen ID 

Discovery.   

 
Boxer oplyser i den forbindelse, at de to tv-kanaler indholdsmæssigt er forskellige, og op-

høret af National Geographic Channel medfører, at underkategorien Human Interest bort-
falder, hvilket reducerer antallet af hovedkategorier og nye kategorier fra 9 til 8. Dette er 

ifølge Boxer inden for tilladelsens krav om 7 kategorier, hvorfor kanaludskiftningen ikke 
påvirker Boxers opfyldelse af vilkårene i Tilladelsen. Ligeledes har Boxer oplyst, at ændrin-

gen ikke påvirker priser eller programpakker.  
 

I forbindelse med sin public service-redegørelse skal Boxer oplyse i detaljer om opfyldelse 
af bl.a. tilladelsens krav i punkt 12. I udtalelsen om redegørelsen tager nævnet stilling til, 

om kravene er overholdt.  
 

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

 
Radio- og tv-nævnet tager Boxers anmodning om, at tv-kanalen National Geographic 

Channel erstattes af tv-kanalen ID Discovery til efterretning, idet det lægges til grund, at 
Boxer fortsat opfylder vilkåret om mangfoldighed, jf. tilladelsens punkt 12.   

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 
Mads Bryde Andersen 

Formand 
 

 
/ Søren F. Jensen 

Nævnssekretær 

 


