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Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af billedprogrammer ved
hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Generelle bestemmelser
1. Radio- og tv-nævnet giver hermed i henhold til § 41, nr. 1, i lovbekendtgørelse af 8. maj 2018 om lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(loven) og § 19, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1441 af 8.
december 2017 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bekendtgørelsen) Boxer TV A/S (tilladelseshaver) tilladelse til som gatekeeper at anvende minimum fire jordbaserede digitale sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) til
brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele landet. Kanalplanen
for sendemulighederne i UHF fremgår af bilag 1 til tilladelsen.
Tilladelsen træder i kraft dags dato og gælder til og med den 30. juni
2030.
2. Med de i punkt 1 nævnte sendemuligheder følger en jordbaseret digital
sendemulighed i frekvensbåndet 174-230 MHz (VHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv., jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Kanalplanen for sendemuligheden i VHF fremgår af bilag 2 til tilladelsen.
3. Nærværende tilladelse er udstedt efter forudgående afholdelse af et
udbud ved skønhedskonkurrence, hvor Boxer TV A/S, som var den eneste ansøger i udbuddet, er bedømt egnet til at påtage sig opgaven som
tilladelseshaver, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, 1. pkt., sammenholdt
med kravene til ansøgningens indhold og de i bekendtgørelsens § 18
fastlagte evalueringskriterier. Vilkårene i nærværende tilladelse er fastsat på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som de fremgik
af udbudsmaterialet i det forudgående udbud, og på baggrund af indholdet af tilladelseshavers ansøgning, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 1.
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Påbegyndelse af distribution i sendemulighederne i UHF
4. Tilladelseshaver skal senest den 4. april 2020 påbegynde distribution
via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) i
henhold til tilladelsens punkt 1. Radio- og tv-nævnet kan dispensere
herfra, idet dispensation dog kun kan gives helt undtagelsesvist, og
hvis særlige forhold tilsiger dette.
5. Sendemulighederne vil dog med nævnets godkendelse kunne ibrugtages tidligere, såfremt der måtte være indgået aftale herom med nuværende tilladelseshaver I/S DIGI-TV.
Tidligere ibrugtagelse af sendemulighederne, som medfører ændringer i
udnyttelsen af sendemulighederne jf. Boxer TV A/S’ tilladelse udstedt
den 4. april 2008, kræver tillige Radio- og tv-nævnets forudgående
godkendelse.
Ibrugtagelse af sendemuligheden i VHF
6. Tilladelsen giver mulighed for at ibrugtage en jordbaseret digital sendemulighed i frekvensbåndet 174-230 MHz (VHF), i henhold til tilladelsens punkt 2. Tilladelseshaver skal varsle ønsket om ibrugtagelse af
denne sendemulighed med minimum et år. Hvis tilladelseshaver varsler
en ibrugtagelsesdato, har tilladelseshaver pligt til at tage sendemuligheden i brug senest en måned efter den varslede dato. Hvis tilladelseshaver ikke har taget sendemuligheden i brug senest 1. januar 2023,
bortfalder tilladelseshavers adgang til at bruge sendemuligheden.
Tilladelseshaver skal således senest den 1. januar 2022 have varslet
Radio- og tv-nævnet ønsket om at ibrugtage sendemuligheden.
7. Kravene angivet i nærværende tilladelse punkt 4 samt punkt 13-24,
tilsvarende i bekendtgørelsens § 1, stk. 3, 2. pkt., § 3, stk. 5 og §§ 47, gælder ikke for sendemuligheden i frekvensbåndet 174-230 MHz
(VHF), jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 7.

Frekvenstilladelse
8. Der en forudsætning for at tage sendemulighederne i henhold til tilladelsens punkt 1 og punkt 2 i brug, at tilladelseshaver har en frekvenstilladelse. Energistyrelsen udsteder efter ansøgning fra tilladelseshaver
tilladelse til anvendelse af frekvenser knyttet til distributionstilladelsen.
Der skal betales en årlig frekvensafgift til Energistyrelsen i henhold til
frekvenslovgivningens bestemmelser.
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For så vidt angår sendemulighederne i UHF i henhold til tilladelsens
punkt 1, skal tilladelseshaver snarest muligt efter nærværende tilladelse er udstedt, indsende en ansøgning til Energistyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. Energistyrelsen vil derefter foretage en vurdering af muligheden for idriftsættelse af de ønskede sendere og nødvendigheden af
koordinering med nabolandene, inden Energistyrelsen kan udstede en
frekvenstilladelse.
9. De tildelte sendemuligheder skal udnyttes i overensstemmelse med
internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af nærværende tilladelse og de af Energistyrelsen udstedte frekvenstilladelser.
Sendenettet
10. Tilladelseshaver skal jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, etablere og drive
de sendenet, der benyttes til distribution via de tildelte sendemuligheder jf. tilladelsens punkt 1 og 2, og skal i tilladelsesperioden afholde
udgifter hertil. Etablering og drift kan ske på basis af aftale med andre
foretagender, herunder nuværende tilladelseshaver I/S DIGI-TV.
11. Tilladelseshaver skal, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, fra tilladelsens
udstedelse dække omkostninger ved ændringer af det eksisterende
sendenet, der benyttes af nuværende tilladelseshavere, dvs. Boxer TV
A/S’s eget sendenet i henhold til tilladelsen udstedt den 4. april 2008,
samt I/S DIGI-TV’s sendenet. Dette gælder i det omfang omkostningerne kan tilskrives ændringer i frekvensanvendelsen som følge af den i
nærværende tilladelse indeholdte kanalplan jf. bilag 1 til tilladelsen. Tilladelseshaver skal desuden i perioden dække øvrige omkostninger ved
ændringer af eksisterende sendenet, der sker på tilladelseshavers foranledning. Tilladelseshaver skal endelig dække omkostninger til ændringer i sendenettet, som følger af ændringer i vilkårene i frekvenstilladelsen, herunder hvis tilladelseshaver, som følge af nye internationale
forpligtelser og aftaler, får mulighed for eller er forpligtet til at foretage
ændringer i anvendelsen af de frekvenser, tilladelseshaver får rådighed
over.
12. Radio- og tv-nævnet kan forudsat Energistyrelsens tilslutning hertil,
godkende ændringer i kanalplanen jf. bilag 1 til tilladelsen, i perioden
fra udstedelsen af tilladelsen og frem til tilladelsesperiodens udløb. Se
nærmere om ændringer i tilladelsens punkt 26-33.
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Vilkår om dækning mv.
[Gælder alene for sendemulighederne i UHF jf. tilladelsens punkt 1.]
13. Tilladelseshaver skal, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, sikre, at der for
alle de sendenet, der benyttes af tilladelseshaver til distribution via de
tildelte sendemuligheder, i hele tilladelsesperioden er tale om en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen.
14. Dækningen beregnes efter den i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne
beregningsmetode.
15. Radio- og tv-nævnet kan, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 6, dispensere
fra det nævnte dækningskrav, såfremt nævnet anser dette for begrundet i hensynet til resultatet af forhandlinger med nabolande om ibrugtagning af sendemulighederne, eller såfremt der på anden måde foreligger en særlig situation.
16. Minimum én af sendemulighederne skal respektere de regionale TV 2virksomheders nuværende dækningsområder.
Vilkår om udbud af programmer
[Gælder alene for sendemulighederne i UHF jf. tilladelsens punkt 1.]
17. Tilladelseshavers distributionsvirksomhed skal, jf. bekendtgørelsens §
4, stk. 1, omfatte mindst tre nabolandslandskanaler. Såfremt distributionen sker i pakker, skal nabolandskanalerne placeres i den for seerne
billigste pakke. Ved nabolandskanaler forstås public service-kanaler eller brede reklamefinansierede kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande: Sverige, Norge og Tyskland. De nabolandskanaler, der distribueres i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, kan variere fra landsdel til
landsdel.
18. Der skal, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, tilbydes seerne samme indhold i hele landet, idet dette dog ikke gælder for regional distribution af
programmer fra de regionale TV 2-virksomheder på TV 2 DANMARK’s
hovedkanal og for de i punkt 17 nævnte nabolandskanaler, der kan variere fra landsdel til landsdel.
Vilkår om tekniske standarder mv.
[Gælder alene for sendemulighederne i UHF jf. tilladelsens punkt 1.]
19. Der skal, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1, i det omfang, der benyttes
kryptering, anvendes en fælles europæisk krypteringsalgoritme, der er
udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation.

4

20. Såfremt tilladelseshavers distributionsvirksomhed omfatter interaktive
applikationer, skal der jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, benyttes en
programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet
og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation. Tilladelseshaver skal benytte samme API for alle de pågældende
sendemuligheder, og samme API, som evt. benyttes af I/S DIGI-TV.
21. I henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 3, skal tilladelseshaver også i
andre tilfælde end de i § 6, stk. 1 og 2, nævnte benytte åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt Europæisk
standardorganisation.
Vilkår om samarbejde om tekniske standarder, EPG og information
[Gælder alene for sendemulighederne i henhold til tilladelsens punkt 1.]
22. Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 5 samarbejde
med I/S DIGI-TV om anvendelse af tekniske standarder ved distribution. Tilladelseshaver skal orientere Radio- og tv-nævnet om benyttede
standarder og ændringer heri.
23. Tilladelseshaver skal endvidere i henhold til bekendtgørelsens § 7, stk.
1, samarbejde med I/S DIGI-TV om specifikation for det modtagne signal og modtagere, om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG) samt om kundebetjening.
24. Endelig skal tilladelseshaver i henhold til bekendtgørelsens § 7, stk. 2,
fra tilladelsens udstedelse samarbejde med relevante parter, herunder
I/S DIGI-TV, om information til seerne om ændringer i distribution af
jordbaseret digitalt tv frem mod 4. april 2020, herunder eventuelle ændrede krav til tv-modtageudstyr.
Vilkår om konfliktløsningsmekanisme
25. Tilladelseshaver skal med udgangspunkt i den af tilladelseshaver i ansøgningen foreslåede konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmelser mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV om samarbejdet
i relation til samarbejdet i henhold til tilladelsens punkt 23 aftale en endelig konfliktløsningsmekanisme med I/S DIGI-TV.
Tilladelseshaver skal orientere Radio- og tv-nævnet om indgåelse af aftalen med I/S DIGI-TV, herunder aftalens indhold.
I tilfælde af manglende enighed blandt tilladelseshaver og I/S DIGI-TV
om en konfliktløsningsmekanisme i henhold til bekendtgørelsens § 11,
træffer Radio- og tv-nævnet i henhold til bekendtgørelsens § 22, stk. 3,
beslutning om etablering af en sådan.
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Ændringer af tilladelsen
26. Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 2, orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i udnyttelsen af sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte.
27. Væsentlige ændringer kan kun ske efter forudgående godkendelse af
nævnet.
Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i forhold til minimumskravene, jf. bekendtgørelsens §§ 3-7, som er gengivet i tilladelsens punkt
4-11, 13-15 og 17-24.
Ved væsentlige ændringer forstås endvidere ændringer i den plan for
opbygning af sendenet (kanalplan) i henhold til bilag 1 til tilladelsen,
der bygger på det af Boxer A/S i forbindelse med ansøgningen indsendte udkast til kanalplan, jf. bekendtgørelens § 12.
28. Radio- og tv-nævnets godkendelse af ændringer i kanalplanen forudsætter i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3, Energistyrelsens tilslutning hertil.
29. Radio- og tv-nævnet lægger ved en vurdering af, om en ansøgning om
ændring kan godkendes, vægt på om kravet som følge af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling ikke længere er rimeligt at kræve opfyldt.
I den forbindelse kan nævnet lægge vægt på,
1) om formålet med det pågældende krav må anses for at være blevet
uaktuelt i lyset af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling,
eller
2) om det pågældende krav kan anses for opfyldt mindst ligeså godt
ved en alternativ opfyldelsesmetode, som tilladelseshaver tilbyder.
30. Ændringer i tilladelseshavers mulighed for at fungere uafhængigt af
andre aktører, der har interesser på det danske tv-marked, skal forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførslen.
Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.
Med ændringer i tilladelseshavers muligheder for at fungere uafhængigt
af aktører, der har interesser på det danske tv-marked, forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesid-
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delser på over 5 pct. og andre former for erhvervelse af indflydelse,
f.eks. via aftaler, bestyrelsesposter, økonomiske interesser mv., der
øger tilladelseshavers tilknytning til andre aktører på det danske tvmarked.
31. Såfremt en ændring udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrencelovens § 12 c, jf. § 12 a og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning
om betinget godkendelse af ændringen. Godkendelsen betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1 og 2, samt af, at tilladelseshaver opfylder
eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrencelovens § 12 e.
32. Også andre ændringer, der indgår som et vilkår i tilladelsen, skal oplyses til Radio- og tv-nævnet, der skal godkende væsentlige ændringer
før gennemførslen, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 2.
33. Tilladelseshaver skal endvidere orientere Radio- og tv-nævnet
 om væsentlige ændringer i forhold til de i ansøgningen oplyste forudsætninger som kanalplanen bygger på, herunder i forhold til
overgangen fra den på udstedelsestidspunkt af nærværende tilladelse gældende kanalplan til kanalplanen jf. bilag 2 til tilladelsen,
 om væsentlige ændringer i forhold til det i ansøgningen forudsatte
samarbejde med Teracom A/S i forhold til etablering og drift af sendenettet, samt
 om væsentlige ændringer i forhold til de i ansøgningen oplyste økonomiske forudsætninger for tilladelseshavers virksomhed i henhold
til tilladelsen.
De i dette punkt anførte væsentlige ændringer kræver kun forudgående
godkendelse af nævnet i det omfang, de er omfattet af de i punkt 27
nævnte væsentlige ændringer.
Overdragelse/salg samt tilbagelevering af tilladelsen
34. Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 21 inden eventuel
overdragelse eller salg af tilladelsen, hel eller delvis overdragelse eller
salg af det foretagende, hvortil tilladelsen er udstedt (tilladelseshaver),
afgive oplysninger herom til Radio- og tv-nævnet.
Nævnet vurderer, om vilkårene og forudsætningerne for tilladelsen,
herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse, fortsat vil være opfyldt
efter overdragelse eller salg.
På baggrund af denne vurdering og efter indhentelse af udtalelse hos
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer nævnet afgørelse om,
hvorvidt overdragelsen eller salget kan godkendes, jf. dog punkt 35.
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35. Såfremt en overdragelse eller et salg efter § 21, stk. 1, udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrenceloven § 12 c, jf. § 12 a og b,
træffer Radio- og tv-nævnet i henhold til bekendtgørelsens § 21, stk. 3,
beslutning om betinget godkendelse af salget.
Godkendelse betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse
om godkendelse af fusionen, jf. konkurrenceloven § 12 c, stk. 1 og 2
samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle tilsagn, der er pålagt efter konkurrencelovens § 12 e.
36. Såfremt tilladelseshaver inden tilladelsesperiodens udløb træffer beslutning om ikke at fortsætte virksomheden og ikke ønsker overdragelse, skal tilladelsen tilbageleveres til Radio- og tv-nævnet.
Tilladelseshaver skal straks orientere Radio- og tv-nævnet om en sådan
beslutning og i så god tid som muligt inden faktisk ophør af distributionsvirksomheden med henblik på en mulig afklaring af den fremtidige
distribution af billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tvsendemuligheder.
Tilsyn og sanktioner
37. Tilladelseshaver er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af Radio- og tv-nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger mv.
38. Radio- og tv-nævnet fører i henhold til bekendtgørelsens § 22, stk. 1,
tilsyn med tilladelseshavers overholdelse af tilladelsesvilkår. Nævnet
påtaler i henhold til lovens § 41, nr. 2, overtrædelser af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
39. Tilladelseshaver kan ved overtrædelse af de vilkår, som tilladelsen er
meddelt på, pålægges bod i henhold til den af såvel tilladelseshaver
som Radio- og tv-nævnet underskrevne bodsaftale, bekendtgørelsens
jf. § 23, stk. 1, jf. § 14. Underskrevet bodsaftale er vedlagt som bilag 3
til nærværende tilladelse.
40. Tilladelsen kan i henhold til bekendtgørelsens § 23, stk. 2, inddrages
midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis tilladelseshaver
overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven, såfremt
en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte og gentagne. Tilladelsen kan endvidere inddrages, hvis tilladelseshaver tilsidesætter de
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vilkår, som tilladelsen er meddelt på, hvis tilladelseshaver i forbindelse
med udbuddet og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller hvis tilladelseshaver gennemfører væsentlige ændringer,
der ikke er godkendt i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 20.
Tilladelseshavers årlige redegørelser og årsregnskab
41. Tilladelseshaver skal senest hvert år den 1. maj til Radio- og tv-nævnet
indsende en redegørelse for det foregående kalenderår, der indeholder
oplysninger om opfyldelse af tilladelsesvilkår. Tilladelseshaver skal første gang i 2019 indsende redegørelse for perioden 6. juni 2018 til 31.
december 2018.
I redegørelsen skal bl.a. indgå oplysninger om etablering og drift af
sendenettet i henhold til den i tilladelsen indeholdte kanalplan, herunder oplysninger om:


Opfyldelse af vilkårene om dækning, jf. tilladelsens punkt 13-14,



opfyldelse af kravet om regionalisering af minimum én sendemulighed jf. tilladelsens punkt 16,



opfyldelse af kravet om distribution af nabolandskanaler jf. tilladelsens punkt 17,



opfyldelse af kravet om distribution af samme indhold i hele landet
jf. tilladelsens punkt 18,



opfyldelse af vilkårene om tekniske standarder jf. tilladelsens punkt
19-21
og



opfyldelse af vilkåret om samarbejde med I/S DIGI-TV om tekniske
standarder, EPG og kundebetjening jf. tilladelsens punkt 22-23.

42. Redegørelserne for de første tre år i tilladelsesperioden skal desuden
indeholde oplysninger om samarbejde med relevante parter om information til seerne om ændringer m.v. frem mod 4. april 2020, jf. tilladelsens punkt 23.
43. Tilladelseshaver skal endvidere senest hvert år den 1. maj indsende et
årsregnskab for det foregående kalenderår. Tilladelseshaver skal første
gang i 2019 indsende årsregnskab for perioden 6. juni 2018 til 31. december 2018.
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Forbehold for politiske beslutninger
44. Radio- og tv-nævnet tager forbehold for, at der kan blive truffet politiske beslutninger, der vil kunne påvirke tilladelseshavers distributionsvirksomhed og forretningsplan.

Caroline Heide-Jørgensen
Formand
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