Bilag 11: Udkast til frekvenstilladelse

Kontor/afdeling
Center for Tele
Dato

Kundenummer:

J. nr.:

Tilladelse HXXXXXX til at anvendelse af frekvenser til udsendelse af DTT
(Digitalt Terrestrisk Tv)

Kontakt:
Mail: frekvens@ens.dk
Telefon: 33927500

Med henvisning til selskabets ansøgning modtaget i Energistyrelsen den XX.
XX 2018 gives hermed [Tilladelsesindehaver] tilladelse til at anvende frekvenser til
brug for fire landsdækkende sendenet (MUX 2-5) til udsendelse af DTT i Danmark.
Tilladelsen er givet i henhold til § 35, stk. 1, i frekvensloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1100 af 10. august 2016.
[Tilladelsesindehaver] må anvende de frekvenser (tv-kanaler) på de positioner, der
er anført i [Tilladelsesindehavers] tilladelse til distribution af lyd- og
billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. De
frekvenser (tv-kanaler) med tilhørende positioner, der er omfattet af denne
frekvenstilladelse, fremgår af vedlagte bilag 1.
Hvis der i øvrigt sker ændring i [Tilladelsesindehavers] tilladelse til distribution af
lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder for
så vidt angår frekvenserne (tv-kanaler), vil nærværende frekvenstilladelse blive
ændret i overensstemmelse dermed.
Vilkår for tilladelsen
For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af § 14 i frekvensloven:
1) Frekvenserne (tv-kanalerne) må anvendes med de tekniske
karakteristikker, som fremgår af vedlagte bilag 1.
2) Den uønskede udstråling skal være dæmpet i henhold til vedlagte
spektrummaske jf. bilag 3, som fremgår af figur 3-3 (DVB-T spectrum mask
for non-critical cases) i Geneve 06-aftalen, annex 2, kapitel 3 afsnit 3.6.2.
Endvidere skal dæmpningen uden for spektrummasken overholde EMCdirektivets beskyttelseskrav.
Energistyrelsen

3) Frekvenserne (tv-kanalerne) må kun anvendes til udsendelser i henhold til
[Tilladelsesindehavers] tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer
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ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, jf. § 36, stk. 1, i
frekvensloven og de for [Tilladelsesindehaver] relevante bestemmelser i
fastsat lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.
Yderligere oplysninger
For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse om tilladelser til
at anvende radiofrekvenser.
Det kan oplyses, at frekvenserne kun må anvendes i radioanlæg, der overholder
lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf,
herunder krav om anvendelse af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav
samt de regulerede grænseflader.
Energistyrelsen kan i medfør af § 42, stk. 1, i frekvensloven, hvis der måtte opstå
forstyrrelsesmæssige forhold, give tilladelsesindehaveren påbud om at søge
forstyrrelser afhjulpet og om eventuelt at standse driften af radioudstyr indtil
forstyrrelserne er afhjulpet.
Denne frekvenstilladelse bortfalder, hvis den til [Tilladelsesindehaver] udstedte
tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede
digitale tv-sendemuligheder bortfalder eller inddrages tidsubegrænset, jf. § 36, stk.
4, i frekvensloven.
Vilkår og ændringer
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde med et varsel på op til et år fastsætte nye
vilkår eller ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Energistyrelsen i særlige tilfælde kan
tilbagekalde tilladelser, jf. lovens §§ 23 og 24.
Energistyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft
overtræder frekvensloven, regler, der er fastsat i medfør af loven, eller de vilkår, der
gælder for tilladelsen, jf. lovens § 26.
Frekvensafgifter
Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. frekvenslovens § 50. Frekvensafgiften opkræves én gang årligt forud for perioden.
Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne frekvensafgifter ikke betales jf. lovens § 25.
Faktura vedrørende frekvensafgiften for denne frekvenstilladelse fremsendes
særskilt.
Diverse
Ved henvendelser til Energistyrelsen om tilladelsen oplyses kundenummer eller
tilladelsesnummer.
Relevante love og bekendtgørelser kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
http://www.ens.dk.
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Yderligere informationer om anvendelse af lokal radio/tv frekvenser kan findes på
adressen https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radio-og-tv.
Slots- og Kulturstyrelsen, Medier, modtager kopi af denne tilladelse til orientering.

Med venlig hilsen

Side 3/3

