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Evalueringsrapport vedr. udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder (DTT)

1. Indledning
Radio- og tv-nævnet har holdt udbud af minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder (DTT) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i hele
landet. Den nuværende tilladelse til DTT udløber den 3. april 2020.
Udbuddet er sket på baggrund af § 1, stk.1, i bekendtgørelse nr.1441 af 8.
december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (herefter
bekendtgørelsen).
Radio- og tv-nævnet skal i henhold til denne bestemmelse tildele
programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence. I henhold til bekendtgørelsens § 18 skal nævnet udstede tilladelse til den ansøger, som af nævnet
vurderes at være bedst egnet efter kriterierne 1) erfaring som distributør af tv
og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet, 2) forretningsmæssige
kompetencer og økonomiske forhold samt 3) fremme af effektiv konkurrence på
det danske tv-marked.
Det samlede udbudsmateriale blev offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside den 20. december 2017, og der var ansøgningsfrist den 5. marts
2018 kl. 12.00.
Der blev afholdt et informationsmøde om udbuddet mandag den 15. januar
2018. Frem til den 22. januar 2018 kl. 12.00 var det desuden muligt at stille
skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Radio- og tv-nævnet modtog i alt 39
spørgsmål, som alle blev besvaret. Desuden blev der offentliggjort svar fra DR
på henvendelser i relation til udbuddet samt supplerende information om
filstørrelser mv. i forbindelse med indsendelse af ansøgninger. Spørgsmål og
svar mv. kan ses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Side 2

2. Ansøgninger
Ved ansøgningsfristens udløb den 5. marts 2018 kl. 12.00 havde nævnet
modtaget én ansøgning fra:
Boxer TV A/S
Radio- og tv-nævnet vurderede herefter, hvorvidt ansøgningen var
konditionsmæssigt, hvilket var tilfældet. Ansøgeren blev herefter offentliggjort
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside den 13. marts 2018.
Evaluering
Sagen blev behandlet på Radio- og tv-nævnets møde den 22. maj 2018.
Idet der kun var indkommet én ansøgning kunne der ikke foretages en
skønhedskonkurrence.
Udover vurderingen af ansøgningens konditionsmæssighed foretog Radio- og tvnævnet derfor alene en vurdering af Boxer TV A/S egnethed, jf.
bekendtgørelsens § 8, stk. 3, 1. pkt., sammenholdt med bekendtgørelsens krav
til ansøgningens indhold og de i bekendtgørelsens § 18 fastlagte
evalueringskriterier.
Til brug for vurderingen af ansøgers redegørelse i forhold til de
konkurrenceretlige forhold indhentede nævnet en udtalelse fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen herom, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3.
Det var samlet nævnets vurdering, at Boxer TV A/S er egnet til at påtage sig
opgaven som tilladelseshaver.
3. Tildeling
Radio- og tv-nævnet tildelte på ovenstående baggrund tilladelse til Boxer TV A/S
den 6. juni 2018 efter underskrivelse af en endelig bodsaftale jf.
bekendtgørelsens § 14, stk. 5.
Tilladelsen trådte i kraft den 6. juni 2018 og udløber den 30. juni 2030.
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