20. december 2017
Radio- og tv-nævnet
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder
Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1441 af 8.
december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder (bekendtgørelsen). I henhold til § 1 i
bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet minimum fire
jordbaserede sendemuligheder til brug for distribution af
billedprogrammer mv. i hele landet. Radio- og tv-nævnet tildeler
distributionstilladelsen til en gatekeeper efter en såkaldt
skønhedskonkurrence.
Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside.
Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til udbuddet.
Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde
senest mandag den 5. marts 2018, kl. 12.00.
Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af
udbuddet senest den 29. maj 2018 afhængigt af, hvor mange
ansøgninger nævnet modtager. Nævnet vil snarest herefter
udstede tilladelse gældende til og med den 30. juni 2030.
Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af
udbudsmaterialet, herunder i tidsplanen, og for ændringer som
følge af ændringer af bekendtgørelsen. Nævnet tager ligeledes
forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet, hvis der ikke
fremkommer egnede ansøgninger. Endelig tages forbehold for
fejl i udbudsmaterialet.
Eventuelle ændringer mv. vil blive offentliggjort på Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside.

Ulrike Clade Christensen
Specialkonsulent, cand.jur.
Jette Fievé
Ekstern konsulent, cand.jur.
Telefon 33 95 42 00
rtv@slks.dk
www.slks.dk
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2. Resumé
2.1. Udbudsmaterialet
De jordbaserede digitale tv-sendemuligheder udbydes ved en
skønhedskonkurrence.
Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af
ansøgning, som skal udformes i overensstemmelse med det i
udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation
og de oplysninger m.v., herunder en anfordringsgaranti eller
deponering af det beløb, der er krævet.
I afsnit 6.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnet vil
vurdere de indkomne ansøgninger, herunder er det oplyst,
hvorledes de enkelte kriterier vægtes.
I nærværende afsnit beskrives kort baggrunden for udbuddet og
indholdet af de følgende afsnit om ansøgningsprocedure
(herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde), Radioog tv-nævnets vurdering af ansøgningerne samt tilladelsesvilkår.
2.2. Baggrund
Den nugældende tilladelse til distribution af lyd- og
billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tvsendemuligheder er tildelt BOXER TV A/S og udløber den 3. april
2020.
Partierne bag Medieaftalen 2015-2018 har besluttet, at der skal
holdes et fornyet udbud af de jordbaserede digitale tvsendemuligheder.
I medfør af § 3, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,
jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, har
kulturministeren i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr.
1441 af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder. Det bemærkes, at bekendtgørelsen træder i
kraft den 1. januar 2018.
Bekendtgørelsen forudsætter, at I/S DIGI-TV fortsat har råderet
over én af de til rådighed værende sendemuligheder i DTT-nettet
med henblik på distribution af ukrypteret tv.
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Radio- og tv-nævnet udbyder til en gatekeeper minimum fire
jordbaserede digitale sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694
MHz (UHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i
hele landet.
Tilladelsen træder i kraft på dagen for udstedelse og gælder
frem til og med den 30. juni 2030.
Tilladelseshaver skal påbegynde distribution i hele landet via de
tildelte sendemuligheder senest den 4. april 2020.
Tilladelseshaver skal etablere, drive og finansiere det sendenet,
hvorfra den digitale distribution skal finde sted. Dette kan evt.
ske på basis af aftale med andre foretagender, herunder
nuværende tilladelseshavere. Det er en forudsætning for at tage
sendemulighederne i brug, at tilladelseshaver har en
frekvenstilladelse udstedt af Energistyrelsen.
Tilladelseshaver skal fra tilladelsens udstedelse dække
omkostninger ved ændringer af eksisterende sendenet, der
benyttes af nuværende tilladelseshavere, i det omfang
ændringerne skyldes den i tilladelsen indeholdte kanalplan.
Der stilles ikke krav til indholdet af programudbuddet, bortset fra
at distributionsvirksomheden skal omfatte mindst tre
nabolandskanaler, og med få undtagelser skal der stilles det
samme indhold til rådighed i hele landet.
Med de nævnte sendemuligheder følger desuden en jordbaseret
digital sendemulighed i frekvensbåndet 174-230 MHz (VHF), som
tilladelseshaver kan vælge at ibrugtage.
Tilladelsen kan ikke meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR
deltager.
2.3. Informationsmøde samt spørgsmål og svar
Mandag den 15. januar 2018, kl. 14.30-16.00 afholdes et
informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, H.C.
Andersens Boulevard 2, 1563 København V.
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Tilmelding til informationsmødet med angivelse af antal af
deltagere kan ske til rtv@slks.dk senest torsdag den 11. januar
2018.
I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem
til mandag den 22. januar 2018 kl. 16.00 er der desuden
mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmålene, både fra informationsmødet samt skriftligt
stillede spørgsmål, og svarene herpå vil løbende blive
offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at
spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå.
Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at
besvare de stillede spørgsmål inden for to uger. På grund af
juleferie kan svartiden være længere. Det forventes, at de
spørgsmål, der er stillet indtil mandag den 22. januar 2018 kl.
16.00, senest er besvaret mandag den 5. februar 2018.
Spørgsmål, der stilles efter den 22. januar 2018 kl. 16.00, vil
ikke blive besvaret.
Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radioog tv-nævnet v/ Slots- og Kulturstyrelsen til rtv@slks.dk. I
emnefeltet bedes anført ”Spørgsmål til udbud af
distributionstilladelse til DTT”.
Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet,
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Energistyrelsen.
2.4. Ansøgningsprocedure
Ansøgningen skal indsendes via et elektronisk ansøgningsskema
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Til ansøgernes
orientering er der i bilag 1 vedlagt en udskrift af ansøgningsskemaet i pdf-format. I afsnit 5 er beskrevet såvel
ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og
indhold.
Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde
senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12
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Ansøger skal tillige senest mandag den 5. marts 2018 kl. 12.00
stille en anfordringsgaranti på 30 mio. kr. eller deponere beløbet
på en spærret konto.
Ansøger skal i ansøgningen bl.a. redegøre for:
•

•
•

•

Sin eventuelle erfaring som distributør af tv, herunder
betalings-tv, og for erfaring med drift eller håndtering af
kundebetjening,
sin erfaring med etablering og teknisk drift af tv-sendenet,
sine økonomiske forhold belyst ved de i bekendtgørelsens
bilag 2 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5
regnskabsår, samt
hvordan ansøgeren ved sin udførelse af opgaven som
gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det danske
tv-marked.

Ansøger skal desuden vedlægge en plan for opbygning af
sendenettet, herunder udkast til en kanalplan. Ansøger skal
tillige fremlægge et overslag over de for ansøger nødvendige
investeringer i sendenet mv. samt dokumentation for
finansieringen heraf.
En ansøger kan efter aftale basere sin virksomhed på andre
virksomheders erfaring og økonomi. Aftalen skal i givet fald
vedlægges ansøgningen, og der skal redegøres for den eller de
pågældende virksomheders erfaring som distributør af tv og med
etablering og teknisk drift af kundebetjening, jf. ovenstående.
Ansøger skal endvidere aflevere et forslag til en
konfliktløsningsmodel, en underskrevet foreløbig bodsaftale, en
ejerskabserklæring og erklære overholdelsen af tilladelsens
vilkår.
De øvrige krav til ansøgningen, og de oplysninger der skal
indsendes, er beskrevet i afsnit 5.
I afsnit 6 er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnet vil
vurdere de indkomne ansøgninger.
Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der
ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan i øvrigt
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foretage nødvendige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne
vilkår for tilladelsen. Endelig tages forbehold for fejl i
udbudsmaterialet.
Hvis nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden
fristen for ansøgninger, træffer nævnet afgørelse om eventuel
udskydelse af fristen. Der henvises i det hele til
udbudsmaterialets afsnit 15.2. for oplysninger herom.
2.5. Vurdering
Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet
indledningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder
de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter
hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel
præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil
som udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at
supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan inden for
rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om
supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der
allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i
denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af
oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen.
Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale
krævede minimumsoplysninger, herunder dokumentation for
mindst 2 års erfaring med teknisk drift af tv-sendenet, hvor der
ikke er stillet en anfordringsgaranti eller deponeret 30 mio. kr.
eller, hvor ansøger ikke inden for den af Radio- og tv-nævnet
stillede frist besvarer spørgsmål om supplerende oplysninger,
kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 6.1 herom.
På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det,
hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til.
Ved nævnets bedømmelse af ansøgningerne vægter ansøgers
erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift
af tv-sendenet 25 procent. Ansøgers forretningsmæssige
kompetencer og økonomiske forhold, vurderet ud fra ansøgers
regnskabsmæssige hoved- og nøgletal gennem de seneste 5 år,
vægter 25 procent. Endelig vægter ansøgers redegørelse for,
hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske
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tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper, 50
procent.
I afsnit 6.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes nævnet vil
vurdere ansøgningerne.
2.6. Tilladelsesvilkår
Bekendtgørelsen indeholder en række minimumskrav til
tilladelseshaver, herunder bl.a. at tilladelseshaver senest den 4.
april 2020 skal påbegynde distribution via de tildelte
sendemuligheder. Dispensation herfra kan kun gives helt
undtagelsesvist, og hvis særlige forhold tilsiger dette.
Det er en forudsætning for at tage sendemulighederne i brug, at
tilladelseshaver har en frekvenstilladelse. Tilladelseshaver skal
ikke betale koncessionsafgift, men der skal betales frekvensafgift
i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.
Tilladelseshaver skal etablere og drive de sendenet, der benyttes
til distribution, og afholde udgifter hertil. Der skal være tale om
en teoretisk beregnet dækning på mindst 97 pct. af
befolkningen.
Distributionsvirksomheden skal omfatte mindst tre
nabolandskanaler. Såfremt distributionsvirksomheden sker i
pakker, skal nabolandskanalerne placeres i den for seeren
billigste pakke.
Der skal tilbydes seerne det samme indhold i hele landet. Dette
gælder dog ikke for regional distribution af programmer fra de
regionale TV 2-virksomheder på TV 2 DANMARK’s hovedkanal,
ligesom nabolandskanalerne kan variere fra landsdel til landsdel.
Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende en
redegørelse for det foregående kalenderår, der indeholder
oplysninger om opfyldelse af tilladelsesvilkårene samt et
årsregnskab.
De anførte minimumskrav vedr. distributionsstart, dækning,
regionalisering og distribution af nabolandskanaler mv. gælder
alene for de udbudte fire sendemuligheder i frekvensbåndet 470694 MHz (UHF).
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Se nærmere om minimumskravene under afsnit 10.
2.7. Tilladelsen
Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse på udstedelsesdatoen.
Tilladelsen gælder til og med den 30. juni 2030.
Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse på tilladelseshavers
anmodning. Der skal til Energistyrelsen betales en årlig
frekvensafgift for frekvenstilladelsen.
Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i
tilladelsen, radio- og fjernsynsloven, samt regler udstedt i
medfør af radio- og fjernsynsloven. Energistyrelsen fører tilsyn
med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i
frekvenslovgivningen.
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3. Tidsplan og sprog
3.1. Tidsplan for udbuddet
Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående
tidsplan:
Informationsmøde
Mandag den 15.
januar 2018 kl. 14.3016.00
Frist for at stille spørgsmål til
udbudsmaterialet

Mandag den 22.
januar 2018 kl. 16.00

Frist for besvarelse af spørgsmål til
udbudsmaterialet

Mandag den 5. februar
2018 kl. 16.00

Frist for indlevering af ansøgninger

Mandag den 5. marts
2018 kl. 12.00

Frist for indlevering af anfordringsgaranti

Mandag den 5. marts
2018 kl. 12.00

Offentliggørelse af ansøgere

Mandag den 12. marts
2018

Radio- og tv-nævnets forventede
behandling af ansøgninger

Tirsdag den 22. maj
2018

Forventet offentliggørelse af udbuddets
vinder

Tirsdag den 29. maj
2018

Forventet udstedelse og ikrafttrædelse af
distributionstilladelse

Torsdag den 31. maj
2018

3.2. Sprog
Al kommunikation og korrespondance vil under hele
udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis
ansøgninger, anfordringsgaranti eller dokumentation for
deponering, øvrige dokumenter og spørgsmål skal være
udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne,
udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive
supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på
norsk, svensk eller på engelsk. Svar på spørgsmål og al
kommunikation fra nævnet vil ligeledes være udformet på
dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er der
i bilag 2 udarbejdet en uforpligtende engelsk oversættelse af et
resumé af udbudsmaterialet.
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Ansøgninger der ikke overholder kravet om, hvilket sprog
ansøgningen skal udformes på, afvises.
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4. Udbuddets genstand
Radio- og tv-nævnet udbyder i henhold til bekendtgørelsens § 1,
stk. 1, ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire
jordbaserede digitale tv-sendemuligheder i frekvensbåndet 470694 MHz (UHF) til brug for distribution af billedprogrammer mv. i
hele landet.
Ved gatekeeper forstås et foretagende, som indgår aftaler med
leverandører af billedprogrammer mv. med henblik på at
distribuere disse programmer mv. til seerne.
Ved billedprogrammer mv. forstås flow tv-kanaler, eventuelle
enkeltstående tv-programmer samt nye digitale tjenester af
såvel programfølgende som ikke-programfølgende art.
De udbudte sendemuligheder fremgår af bilag 4.
Et eksempel på en kanalplan for sendemulighederne fremgår af
bilag 5.
Med de ovennævnte sendemuligheder følger i henhold til
bekendtgørelsens § 1, stk. 2, en jordbaseret digital
sendemulighed i frekvensbåndet 174-230 (VHF) til brug for
distribution af billedprogrammer mv.
VHF-sendemuligheden fremgår af bilag 6.
Tilladelseshaver skal særskilt varsle ønsket om ibrugtagelse af
denne sendemulighed. Se herom afsnit 10.1.1
5. Ansøgning
5.1. Ansøgningsprocedure
Deltagelse i udbuddet sker ved indgivelse af en ansøgning. Ved
ansøgning skal det på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
offentliggjorte elektroniske ansøgningsskema anvendes og
indsendes via hjemmesiden. En version af ansøgningsskemaet i
Pdf-format fremgår af bilag 1.
Skemaet vil være åbent umiddelbart efter udbudsmaterialets
offentliggørelse og frem til ansøgningsfristens udløb mandag den
5. marts 2018 kl. 12.00. Herefter vil en tilsvarende pdf-version
af skemaet kunne ses, men ikke indsendes.
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Danske ansøgere skal anvende gyldigt NemID i forbindelse med
indsendelse af ansøgningen.
Til brug for udenlandske virksomheder uden NemID er der et
alternativt ansøgningsskema tilgængeligt, der kan indsendes
uden elektronisk signering.
Til ansøgningen, der som udgangspunkt skal udformes på dansk,
skal vedhæftes bilagene 1A-1M, idet det bemærkes, at bilag 1A
kun er obligatorisk i det omfang, der er tale om en
sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium. Bilag 1C er
kun obligatorisk, hvis kontaktpersonen er en anden end den
tegningsberettigede. Endelig er bilag 1M kun påkrævet, hvis
ansøger er af den opfattelse, at dele af ansøgningen ikke bør
offentliggøres.
Det er obligatorisk for alle ansøgere at indlevere enten original
anfordringsgaranti, dvs. bilag 1H, eller til ansøgningen at
vedhæfte bilag 1I, dokumentation for deponering af 30 mio. kr.
på en spærret konto. Såfremt ansøger vælger at stille en
anfordringsgaranti, skal kopi af denne tillige vedhæftes
ansøgningen.
Alle ansøgere skal tillige vedhæfte bilag 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1J,
1K og 1L.
Med sin indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger, jf.
bekendtgørelsens § 2, stk. 3, 2. punktum, vilkårene for
udbuddet.
Hvis ansøgningsskemaet og de tilhørende fortrykte
bilagsskemaer ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der er
foretaget ændringer i den fortrykte tekst i skemaerne, kan
nævnet afvise ansøgningen. Skulle der opstå problemer med at
anvende det elektroniske ansøgningsskema eller de tilhørende
bilag, opfordres ansøger til at rette henvendelse til Radio- og tvnævnet inden udløbet af ansøgningsfristen mandag den 5. marts
2018 kl. 12.00. Ansøgere opfordres til at påbegynde
ansøgningsproceduren i god tid.
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I de følgende afsnit beskrives hvilke krav, der stilles til indholdet
af ansøgningen. Radio- og tv-nævnet kan afvise ansøgninger,
der ikke indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke
afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler,
eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for
ansøgningens indhold.
Ansøgninger, hvor der ikke er stillet en anfordringsgaranti på 30
mio. kr. eller deponeret 30 mio. kr., eller hvor ansøger ikke
inden for den af Radio- og tv-nævnet stillede frist besvarer
spørgsmål om supplerende oplysninger, kan afvises af Radio- og
tv-nævnet.
Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der
indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil således ikke
blive behandlet.
Ved den elektroniske indsendelse af skemaer og bilag modtager
ansøger en automatisk genereret kvittering. Ved aflevering af
original anfordringsgaranti udstedes ligeledes en kvittering.
5.2. Indhold af ansøgning
Ansøgningsmaterialet består af ansøgningsskemaet samt
følgende bilag:
Bilag 1: Ansøgningsskema
• 1A. Eventuel konsortieerklæring
• 1B. Vedtægter
• 1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til
kontaktperson
• 1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som
distributør af tv
• 1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med
etablering og drift af tv-sendenet
• 1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske
forhold
• 1G. Redegørelse og dokumentation for konkurrenceforhold
• 1H. Anfordringsgaranti på 30 mio. kr.
• 1I. Dokumentation for deponering af 30 mio. kr.
• 1J. Plan for opbygning af sendenettet mv. (herunder udkast
til kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer
• 1K. Forslag til konfliktløsningsmekanisme
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•
•

1L. Foreløbig bodsaftale
1M. Eventuel ansøgningsversion (inklusive bilag) med
undtagelse af oplysninger, som ansøger mener, bør undtages
fra aktindsigt

I de følgende afsnit 5.2.1. til 5.2.11. er nærmere beskrevet,
hvad ansøgningen som minimum skal indeholde.
5.2.1. Oplysninger om ansøger
5.2.1.1. Ansøgers navn, adresse og hjemsted
Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer
(for danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal
oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som gatekeeper
påtænker at markedsføre sig under, skal tillige gives.
5.2.1.2. Kontaktperson
Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse,
telefonnummer og e-mailadresse skal gives i ansøgningen.
Radio- og tv-nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til
kontaktpersonen.
Kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af
spørgsmål og lignende i hele perioden fra 5. marts 2018 til
tilladelse er udstedt.
5.2.1.3. Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold
Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. Er ansøger
en sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium, skal
oplysninger gives for hver enkelt deltager. Deltagerne skal
endvidere påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af
forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget. Som
dokumentation herfor skal der til ansøgningen som bilag 1A
vedhæftes en konsortieerklæring.
I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere - med
angivelse af navn og hjemsted - af ansøger samt deres
respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold
skal angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i
ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i
givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse i
ansøgeren. Bestemmende indflydelse kan være mere vidtgående
end aktieselskabslovens § 2. Det afgørende er ansøgers
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tilknytning til og indflydelse på andre aktører og andre aktørers
tilknytning til og indflydelse på ansøger. Ejerandelene i de
forskellige led skal angives i procent.
5.2.1.4. Ejerskabserklæring
Ifølge bekendtgørelsens § 19, stk. 5, kan tilladelsen ikke
meddeles DR eller konsortier e.l., hvori DR deltager. DR må
således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i
foretagendet eller i virksomheder, der har kontrol over eller
bestemmende indflydelse i foretagendet. I ansøgningsskemaet
bekræfter ansøger ved at sætte kryds i det relevante felt, at DR
ikke indgår i en eventuel sammenslutning, f.eks. et konsortium,
der ansøger om tilladelsen.
5.2.1.5. Vedtægter
Ansøgers vedtægter vedlægges som bilag 1B. Hvis ansøger er en
sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) vedlægges
vedtægter for samtlige deltagere.
5.2.1.6. Ledelsesforhold
For så vidt angår ledelsesforhold oplyses ansøgers ledelse i form
af bestyrelsens og/eller den ansvarlige ledelses sammensætning
(med angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør
ansøgers ledelse).
5.2.1.7. Tegningsberettigelse
Der skal gives oplysninger om, hvem der er tegningsberettiget
for ansøger. Hvis ansøger er et konsortium oplyses konsortiets
tegningsberettigede.
Hvis ansøgers kontaktperson – se under afsnit 5.2.1.2. – er en
anden end den tegningsberettigede, skal der som bilag 1C
foreligge fuldmagt fra den tegningsberettigede til
kontaktpersonen.
5.2.2. Oplysninger om ansøgers eventuelle erfaring som
distributør af tv
Ansøger skal redegøre for sin eventuelle erfaring som distributør
af tv, herunder betalings-tv, og for erfaring med drift eller
håndtering af kundebetjening.
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Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation og
udformes i overensstemmelse med bilag 1D.
Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et
konsortium) redegøres for hver enkelt deltagers erfaring.
Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan
dækkes af den i bilaget anbefalede struktur.
De indsendte oplysninger vil indgå i bedømmelsen af
ansøgningen, jf. afsnit 6.2.2. om ansøgers erfaring som
distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tvsendenet.
Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens § 9,
stk. 3, for så vidt angår skønhedskriteriet erfaring kan basere sin
ansøgning på andre foretagenders erfaring. Dette kan f.eks.
være underleverandører eller andre enheder i en koncern. I givet
fald skal ansøger i bilag 1D fremlægge dokumentation for
indgåelse af aftaler med foretagender, der har den nævnte
erfaring.
Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring som
distributør af tv skal i så fald fremlægges for det eller de
foretagender, hvormed aftale er indgået.
For at dokumentere erfaring bør ansøger redegøre konkret for
følgende elementer:
• Navn(-e) på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen
stammer
• CVR-nr. på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen
stammer
• Oplysning om det tidsrum, hvori ansøger har været involveret
heri
• Beskrivelse af ansøgers eventuelle konkrete
erfaringsskabende aktiviteter, herunder eksempelvis i relation
til kundebetjening og indgåelse af aftaler med
programleverandører mv.
Der kan vedlægges flere redegørelser for ovenstående
elementer. Redegørelser og dokumentation skal dog samles i ét
dokument, der vedlægges ansøgningen som bilag 1D.
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5.2.3. Oplysninger om ansøgers erfaring med etablering
og teknisk drift af tv-sendenet
Ansøger skal redegøre for sin erfaring med etablering og teknisk
drift af tv-sendenet. Der kan være tale om erfaring med såvel
det jordbaserede digitale tv-sendenet som øvrige tv-sendenet,
eksempelvis via kabel eller satellit.
Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (f.eks. et
konsortium) redegøres for hver enkelt deltagers erfaring.
Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation. Det
understreges i denne forbindelse, at der i henhold til
bekendtgørelsens § 9, stk. 2, er krav om dokumentation for
mindst 2 års erfaring med teknisk drift af tv-sendenet.
Redegørelse og dokumentation struktureres i overensstemmelse
med bilag 1E. Der kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold,
som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur.
De indsendte oplysninger vil indgå i bedømmelsen af
ansøgningen, jf. afsnit 6.2.2. om ansøgers erfaring som
distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tvsendenet.
Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens § 9,
stk. 3, for så vidt angår skønhedskriteriet erfaring kan basere sin
ansøgning på andre foretagenders erfaring. Dette kan f.eks.
være underleverandører eller andre enheder i en koncern. I givet
fald skal ansøger i bilag 1E fremlægge dokumentation for
indgåelse af aftaler med foretagender, der har den nævnte
erfaring.
Tilsvarende redegørelse og dokumentation for erfaring med
etablering og teknisk drift af tv-sendenet skal i så fald
fremlægges for det eller de foretagender, hvormed aftale er
indgået.
Ansøger bør redegøre konkret for følgende elementer:
• Navn(-e) på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen
stammer.
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•
•
•
•

CVR-nr. på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen
stammer.
Oplysning om det tidsrum, hvori ansøger har været involveret
heri.
Oplysning om minimum 2 års erfaring med teknisk drift af tvsendenet.
Beskrivelse af ansøgers konkrete erfaringsskabende
aktiviteter i forhold til etablering og teknisk drift af tvsendenet, herunder oplysninger om, om der er tale om
erfaring med jordbaserede digitale tv-sendenet eller med
øvrige typer af tv-sendenet.

Der kan vedlægges flere redegørelser for ovenstående
elementer. Redegørelser og dokumentation skal dog samles i ét
dokument, der vedlægges ansøgningen som bilag 1E.
5.2.4. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold
Ansøger skal redegøre for sine forretningsmæssige kompetencer
og økonomiske forhold, belyst ved de i bekendtgørelsens bilag 2
anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår:
Hovedtal: Omsætning, kapacitetsomkostninger, dækningsbidrag,
finansielle poster (rente mv.), årets resultat, aktiver i alt,
debitorer, passiver i alt fordelt på gæld (kortfristet og
langfristet), hensættelser og egenkapital samt likvider ultimo.
Nøgletal: Overskudsgrad, dækningsgrad, afkast af investeret
kapital (ROIC), aktivernes omsætningshastighed,
egenkapitalandel, egenkapitalforrentning, fremmedkapitalens
forrentning, likviditetsgrad, kapacitetsgrad, nulpunktsomsætning
samt sikkerhedsmargin.
Hvis ansøger er et konsortium eller lignende, skal ansøger
redegøre selvstændigt for hver enkelt deltagers økonomiske
forhold.
Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse
af aftale med foretagender, som ansøger vælger at basere sin
økonomi på. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for de
økonomiske forhold skal i så fald fremlægges for det eller de
foretagender, hvormed aftale er indgået.
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Ansøger kan efter nævnets praksis helt eller delvist basere sin
ansøgning på andre enheders økonomi, såfremt der udstedes en
økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”) eller lignende.
Såfremt støtteerklæringen er økonomisk eller tidsmæssigt
begrænset, vil dette indgå i Radio- og tv-nævnets skøn.
Støtteerklæringen skal vedlægges ansøgningen i bilag 1F.
Oplysningerne om hoved- og nøgletal for de seneste 5 år
struktureres og oplyses i overensstemmelse med bilag 1F.
Virksomheder, der har været aktive i mindre end 5 år, skal
indsætte hoved- og nøgletal for de år, de har været aktive.
Nystartede selskaber skal indsætte relevante tal.
Ovenstående oplysninger og dokumentation for aftaler mv. skal
samles i ét dokument, der vedlægges ansøgningen som bilag 1F.
Hoved- og nøgletallene skal desuden dokumenteres gennem
indsendelse af godkendte årsregnskaber. Såfremt der på
ansøgningstidspunktet allerede foreligger et godkendt regnskab
for 2017, oplyses ovennævnte hoved- og nøgletal og indsendes
regnskaber for regnskabsårene 2013-2017, i det omfang
selskabet har været aktiv i denne periode.
Foreligger der ikke et godkendt regnskab, f.eks. hvis
virksomheden er nystartet, kan relevante hoved- og nøgletal i
stedet underbygges gennem passende dokumentation,
eksempelvis en revisorerklæring.
5.2.5. Redegørelse for fremme af effektiv konkurrence på
det danske tv-marked
Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger ved sin udførelse af
opgaven som gatekeeper vil fremme effektiv konkurrence på det
danske tv-marked.
Ved det danske tv-marked forstås det danske marked for tvdistribution, det danske marked for levering af tv-indhold eller
markeder beslægtet hermed.
Ved fremme af effektiv konkurrence forstås bl.a., at opgaven
som gatekeeper udføres på objektive forretningsmæssige
betingelser. Det indebærer, at ansøger vil agere uafhængigt af
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virksomheder m.v., der gennem ejerskabskonstruktioner eller
andre former for indflydelse har interesser på det danske tvmarked, jf. bekendtgørelsens § 13. En eventuel forbindelse
mellem ansøger og andre aktører på tv-markedet vil kunne
påvirke konkurrencen negativt.
Ansøger skal derfor bl.a. redegøre for, hvordan ansøger vil sikre,
at opgaven som gatekeeper udføres på objektive
forretningsmæssige betingelser. Herunder skal ansøger redegøre
for, hvorvidt opgaven udføres uden påvirkning fra eventuel
ejermæssig tilknytning til eller interesser i virksomheder, der er
aktive på det danske tv-marked.
Ansøgere med tilknytning til andre aktører på det danske tvmarked skal redegøre for tilknytningen, herunder om denne
består i finansiel, driftsmæssig, teknologisk eller anden
tilknytning.
Eksempler på tilknytning mellem ansøger og andre aktører på
det danske tv-marked - f.eks. tilknytning mellem tilladelseshaver
og en udbyder af tv via andre distributionsplatforme (coax,
satellit mv.) er angivet i bilag 3 (boks 1). Eksempler på den
form, tilknytningen kan antage, er angivet i bilag 3 (boks 2).
Ansøgere med tilknytning har mulighed for at træffe
foranstaltninger, således at tilknytningen ikke vægtes negativt
ved den konkurrencemæssige bedømmelse af de enkelte
ansøgere.
Foranstaltningerne skal sikre, at andre virksomheder på det
danske tv-marked ikke får indflydelse på ansøgers virksomhed,
forretningsplan, forretningsstrategi, prissætning, kundevalg mv.
på en måde, der indebærer en risiko for, at konkurrencen tager
skade. Består ansøger f.eks. af et konsortium med deltagelse af
en distributør eller en indholdsleverandør, skal dette konsortium
redegøre for, hvordan det sikrer uafhængighed mellem ansøgers
virksomhed og sådanne konsortiedeltageres virksomheder.
I bilag 3 (boks 3) er anført en række eksempler på
foranstaltninger, der helt eller delvist kan imødegå risikoen for,
at konkurrencen påvirkes negativt gennem udøvelse af
indflydelse og/eller udveksling af informationer.
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For at en foranstaltning kan inddrages i bedømmelsen skal
ansøger have fremlagt bindende forslag til relevante
foranstaltninger, der er egnede til at imødegå risikoen for, at
konkurrencen påvirkes negativt som følge af ansøgers
tilknytning.
Hvis alle konkurrencemæssigt relevante forhold ikke er klarlagt
på ansøgningstidspunktet – f.eks. sammensætningen af
bestyrelse og direktion – kan ansøger i stedet redegøre for,
hvilke foranstaltninger ansøger vil træffe for at sikre den
fremtidige bestyrelse og direktions uafhængighed. Ansøger skal i
tilsagnsform (jf. nedenfor) indestå for, at foranstaltningerne vil
blive gennemført. Det samme gælder andre uafklarede forhold af
konkurrencemæssig betydning.
Da der er tale om en skønhedskonkurrence, kan ansøger
overveje, om det er muligt at gennemføre eventuelle yderligere
tiltag, der virker fremmende for konkurrencen på tv-markedet
her i landet. Sådanne tiltag, der vurderes særskilt, vil kunne
resultere i en yderligere positiv bedømmelse. Eksempler på
yderligere konkurrencefremmende elementer gives i afsnit 6.2.4.
Redegørelsen for, hvordan ansøger fremmer effektiv
konkurrence, afgives i udbudsmaterialets bilag 1G.
Foranstaltninger, der skal imødegå risikoen for, at konkurrencen
påvirkes negativt samt eventuelle yderligere tiltag, der virker
fremmende for konkurrencen på det danske tv-marked, skal
foruden beskrivelsen under bilag 1G angives i form af bindende
tilsagn, jf. bilag 3.
Tilsagnene skal være gældende i hele tilladelsens løbetid.
Ansøgere må påregne, at tilsagnenes indhold ikke vil blive gjort
til genstand for forhandling i forbindelse med gennemførelsen af
udbudsforretningen.
Ovenstående oplysninger og relevant dokumentation skal samles
i ét dokument, der vedlægges ansøgningen som bilag 1G.
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5.2.6. Anfordringsgaranti eller deponering
Der skal ved indlevering af ansøgningen til udbuddet stilles en
ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 30 mio. kr.
Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et
anerkendt pengeinstitut. Garanti og deponering kan henholdsvis
udstedes af eller foretages hos et pengeinstitut eller et
forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra
Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service
på mindst A2.
Når udbuddet er afsluttet og der er udstedt tilladelse vil
anfordringsgarantier og eventuelle deponerede beløb blive
frigivet.
Ansøger skal over for den danske stat v/Radio- og tv-nævnet,
Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553
København V, stille en ubetinget og uigenkaldelig
anfordringsgaranti på 30 mio. kr.
En scannet kopi af anfordringsgarantien skal som bilag 1H være
vedhæftet ansøgningen.
Den originale garanti skal senest den 5. marts 2018 kl. 12.00
indleveres til Slots- og Kulturstyrelsen.
Beløbet skal i henhold til garantien udbetales på anfordring uden
nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets
berettigelse. Betalingsanmodning fremsættes af Radio- og tvnævnet v/Slots- og Kulturstyrelsen. Garantien skal være
udformet på dansk og være i overensstemmelse med ordlyden i
fortrykte bilag 1H.
Ansøgningen anses først som modtaget, når garanti er
modtaget.
Garantien skal mindst være gældende til og med torsdag den
31. maj 2018.
Garantien vil for samtlige ansøgere – også den ansøger, der
vinder konkurrencen – blive frigivet efter Radio- og tv-nævnets
afgørelse om udstedelse af tilladelse til jordbaserede digitale tvsendemuligheder, dog senest torsdag den 31. maj 2018. Hvis
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Radio- og tv-nævnet afviser en ansøgning, frigives garantien
samtidig med afvisningen.
I tilfælde af at Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse, vil
nævnet kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en
forlængelse af garantien. Hvis garantien ikke forlænges i
henhold til nævnets afgørelse, vil ansøgningen blive afvist.
Som alternativ til en anfordringsgaranti kan ansøger deponere
30 mio. kr. på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut.
Såfremt ansøger gør brug af denne mulighed, skal
dokumentation for deponeringen vedhæftes ansøgningen som
bilag 1I. Dokumentationen skal være udformet på dansk og
være i overensstemmelse med ordlyden i fortrykte bilag 1I.
Der kræves ikke indlevering af den originale dokumentation for
deponering.
5.2.7. Oplysninger om plan for opbygning af sendenet,
herunder kanalplan
Ansøger skal i bilag 1J fremlægge en plan for opbygning af
sendenettet, herunder et udkast til kanalplan.
Udkastet til kanalplan skal frekvensteknisk kunne realiseres og
tage højde for bl.a. kravene om regionalisering og dækning
ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 3, og § 3, stk. 5.
Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger vil sikre en teoretisk
beregnet dækning på mindst 97 pct. af befolkningen beregnet
efter den i bilag 2 til bekendtgørelsen angivne
beregningsmetode.
Ansøgers beskrivelse af distributionsnettets opbygning samt de
valgte tekniske løsninger skal omfatte følgende:
• Redegørelse for de overordnede tekniske løsninger som
skal anvendes i distributionsnettet som eksempelvis
hovedsendere og hjælpesendere.
• Tekniske karakteristika for hovedsendestationer og
hjælpesendere, som skal anvendes for at opnå planlagt
demografisk dækning. Dataene skal fremsendes i det
format, som angives i bilag 7.
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Redegørelse for hvordan ansøger vil sikre overgangen fra
den nuværende kanalplan til den nye kanalplan
(transitionsplan), inden 4. april 2020, se afsnit 11.4.2.
Redegørelse for eventuel brug af eksterne virksomheder
ved etablering, drift og service/fejlretning/vedligeholdelse
i distributionsnettet og de øvrige tekniske systemer.

Ansøger skal endvidere fremlægge et overslag over de for
virksomheden nødvendige investeringer i sendenet mv. og
dokumentation for finansieringen heraf i form af f.eks. erklæring
fra en bank.
I det tilfælde at ansøger indgår aftale med underleverandører
om opbygning og drift af sendenet mv., skal der vedlægges
tilsvarende relevant overslag og dokumentation for finansiering.
Overslaget skal omfatte investeringer i etablering af nyt
sendenet eller ændringer af eksisterende sendenet samt drift af
sendenettet. I bilag 1J er det nærmere angivet hvilke poster, der
som minimum skal indgå i overslaget.
Ovenstående oplysninger og dokumentation vedlægges samlet
som bilag 1J.
5.2.8. Forslag til konfliktløsningsmekanisme
Ansøger skal i bilag 1K fremlægge forslag til en
konfliktløsningsmekanisme for løsning af eventuelle
uoverensstemmelser mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV i
relation til det i § 7, stk. 1, nævnte samarbejde, se under afsnit
10.8. En sådan mekanisme forudsættes aftalt endeligt med I/S
DIGI-TV efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelse.
5.2.9. Bodsaftale
Ansøger skal underskrive og som bilag 1L vedhæfte den
foreløbige bodsaftale til ansøgningen, idet den endelige aftale
indgås mellem Radio- og tv-nævnet og den valgte
tilladelseshaver. Den endelig bodsaftale underskrives inden
nævnets udstedelse af tilladelse.
Den foreløbige bodsaftale, der er fortrykt som bilag 1L, pålægger
tilladelseshaver bod for manglende overholdelse af vilkår for
tilladelsen, som eksempelvis krav om en teoretisk beregnet
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dækning på mindst 97 pct. af befolkningen, og pålæg udstedt af
Radio- og tv-nævnet.
5.2.10. Erklæring om overholdelse af tilladelsens vilkår
I ansøgningsskemaet bekræfter ansøger ved at sætte kryds i det
relevante felt, at ansøger som tilladelseshaver vil overholde de
af nævnet fastsatte vilkår for tilladelsen.
5.2.11. Eventuel ansøgningsversion uden følsomme
oplysninger
Hvis ansøgningen efter ansøgers opfattelse indeholder
oplysninger, der bør undtages fra offentlighed, markeres
oplysningerne tydeligt med gult i de respektive bilag. Der
vedlægges som bilag 1M tillige en ansøgningsversion inklusive
bilag, hvor disse oplysninger er slettet. Se herom under afsnit 7.
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6. Behandling af ansøgningerne
6.1. Indledende vurdering
Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet
en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i
udbudsmaterialet krævede oplysninger m.v.
Såfremt det anses nødvendigt, vil nævnet hurtigst muligt
kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af
uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som
udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at
supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan inden for
rammerne af ligebehandlingsprincippet også anmode om
supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der
allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i
denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af
oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen.
Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne
oplysninger skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist.
Radio- og tv-nævnet kan afvise en ansøger, der ikke
fremkommer med de ønskede oplysninger inden for fristen.
Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale
krævede minimumsoplysninger og dokumentation, eller hvor der
ikke afleveres de krævede bilag eller stilles den forudsatte
garanti – eventuelt i form af en deponering – kan afvises af
Radio- og tv-nævnet. Se herom i afsnit 5.1.
Radio- og tv-nævnet forventer senest den 12. marts 2018 at
offentligøre, hvilke ansøgere der er blevet godkendt.
Radio- og tv-nævnet kan også senere anmode om præcisering af
oplysninger mv.
6.2. Vurdering
På baggrund af en vurdering på grundlag af de i
bekendtgørelsens § 18 fastsatte kriterier, afgør Radio- og tvnævnet, hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til.
Tilladelsen udstedes til den ansøger, som af nævnet vurderes at
være bedst egnet til som tilladelseshaver at distribuere digital tv
på det jordbaserede sendenet ud fra en samlet vurdering af
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ansøgningernes redegørelser og oplysninger i forhold til følgende
kriterier:
1. Ansøgernes erfaring som distributør af tv og med etablering
og teknisk drift af tv-sendenet, jf. bekendtgørelsens § 9.
Denne vurdering vægter 25 pct.
2. Ansøgernes forretningsmæssige kompetencer og økonomiske
forhold, jf. bekendtgørelsens § 10. Denne vurdering vægter
25 pct.
3. Ansøgernes redegørelse for, hvordan ansøger fremmer
effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin
udførelse af opgaven som gatekeeper, jf. bekendtgørelsens §
13. Denne vurdering vægter 50 pct.
6.2.1. Pointskala
Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de tre skønhedskriterier
sker ved tildeling af point fra 1 til 8.
Karakteren 8 gives til den ansøger eller de ansøgere, der
vurderes at opfylde det pågældende kriterium på bedst
opnåelige vis. Karakteren 0 gives til den ansøger eller de
ansøgere, hvor bedømmelse ikke er mulig i henhold til det
pågældende kriterium. Ansøgere, der ikke tildeles 8 point eller 0
point, tildeles et helt pointtal mellem 8 og 0 afhængig af,
hvordan ansøger i relation til det pågældende kriterium vurderes
at være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende
definitioner:
8 = Bedst opnåelige
7 = Niveauet lige under bedst opnåelige
6 = Meget tilfredsstillende
5 = Niveauet lige over tilfredsstillende
4 = Tilfredsstillende
3 = Niveauet lige under tilfredsstillende
2 = Ikke tilfredsstillende, men med enkelte anvendelige
elementer
1 = Ikke tilfredsstillende
0 = Bedømmelse ikke mulig
Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste samlede
pointantal, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning
af notaren.
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6.2.2. Ansøgers erfaring som distributør af tv og med
etablering og teknisk drift af tv-sendenet
På grundlag af ansøgers redegørelser og oplysninger herom
vurderer Radio- og tv-nævnet ansøgers erfaring som distributør
af tv og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet. Den
samlede vurdering heraf vægter 25 pct. Mere erfaring vægter
højere end mindre erfaring. Erfaring med etablering og teknisk
drift af jordbaserede digitale tv-sendenet vægter højere end
erfaring med etablering og teknisk drift af øvrige typer af tvsendenet. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring.
Erfaring med kundebetjening tillægges positiv vægt.
6.2.3. Ansøgers forretningsmæssige kompetencer og
økonomiske forhold
På grundlag af ansøgers redegørelser og oplysninger herom
vurderer Radio- og tv-nævnet ansøgers forretningsmæssige
kompetencer og økonomiske forhold. Dette vurderes ud fra
ansøgers regnskabsmæssige hoved- og nøgletal gennem de
seneste fem år, jf. bekendtgørelsens bilag 2. Denne vurdering
vægter 25 pct.
Nævnet foretager en samlet vurdering ud fra de i
bekendtgørelsens bilag 2 nævnte hoved- og nøgletal.
Både status i det seneste regnskabsår og udviklingen over tid
indgår i vurderingen.
I det tilfælde at ansøger udgøres af et konsortium, vurderes
hvert enkelt selskab særskilt.
6.2.4. Ansøgers redegørelse for de konkurrencemæssige
forhold
På grundlag af ansøgers redegørelse vurderer Radio- og tvnævnet, om og i hvor høj grad ansøger fremmer effektiv
konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af
opgaven som gatekeeper. Denne vurdering vægter 50 pct.
Nævnet lægger ved vurderingen vægt på, om ansøger i
redegørelsen har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven
som gatekeeper vil kunne fungere uafhængig af aktører, der
gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for
indflydelse har interesser på det danske tv-marked.
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Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tvmarkedet sker på baggrund af en udtalelse fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger, der ikke
er afvist.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af de
konkurrencemæssige forhold vil blive foretaget ud fra følgende
kriterier:
•
•
•

Ansøgers tilknytning til det danske tv-marked, herunder i
hvilken form og hvilket omfang
Relevante foranstaltninger til imødegåelse af
konkurrencemæssige risici
Andre konkurrencefremmende tiltag

Da der er tale om en skønhedskonkurrence, vil Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen i sin udtalelse til Radio- og tv-nævnet lægge
vægt på, hvilken ansøger der samlet set må antages bedst at
kunne fremme konkurrencen på det danske tv-marked.
Bedømmelsen af ansøger vil ske på baggrund af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen kendskab til det danske tv-marked og de
oplysninger, som ansøger har fremlagt i bilag 1G inkl.
redegørelsen for, hvordan ansøger via konkrete foranstaltninger
vil fremme effektiv konkurrence, jf. uddybende herom under
afsnit 5.2.5 ovenfor samt bilag 3. Ansøgers redegørelse skal
være så fyldestgørende som muligt, og alle oplysninger, der kan
dokumenteres, skal vedlægges dokumentation.
De tre vurderingskriterier uddybes nedenfor.
Ansøgers tilknytning til det danske tv-marked
Begrebet ”tilknytning til det danske tv-marked” skal forstås i
overensstemmelse med formuleringen i bekendtgørelsens § 13. I
bilag 3 er angivet en række eksempler på tilknytning til andre
aktører på det danske tv-marked (boks 1) samt eksempler på
tilknytningens form (boks 2).
Ansøgere, der kan dokumentere, at de ikke har tilknytning til det
danske tv-marked, bedømmes som udgangspunkt som
konkurrencemæssigt uproblematiske og dermed egnede til at
fremme effektiv konkurrence. Eventuelle yderligere
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konkurrencefremmende tiltag fra ansøgere i denne kategori vil
resultere i en yderligere positiv bedømmelse.
Ansøgere, der har tilknytning til det danske tv-marked, kan
omvendt indebære en risiko for, at konkurrencen påvirkes
uhensigtsmæssigt som følge af tilknytningen. Disse ansøgere vil
blive bedømt på, om de har foreslået relevante og egnede
foranstaltninger til imødegåelse af risikoen for, at konkurrencen
påvirkes negativt som følge af tilknytningen, jf. umiddelbart
nedenfor.
Relevante foranstaltninger til imødegåelse af
konkurrencemæssige risici
Ansøgere med tilknytning til det danske tv-marked har mulighed
for, at tilknytningen samlet set ikke vægtes negativt ved den
konkurrencemæssige bedømmelse af de enkelte ansøgere. Det
forudsætter, at ansøger har
-

-

givet dækkende oplysninger om sig selv inkl. planerne for
udførelsen af opgaven som gatekeeper og de
virksomheder m.v., som ansøger har tilknytning til, samt
foreslået relevante foranstaltninger, der er egnede til at
imødegå risikoen for, at konkurrencen påvirkes negativt
gennem tilknytningen til ansøgers virksomhed. Eksempler
på foranstaltninger findes i bilag 3 (boks 3).

Ansøgerne vil blive bedømt i forhold til ”indflydelse” og
”informationsudveksling”.
Med indflydelse menes, om andre aktører på det danske tvmarked med tilknytning til det danske tv-marked vil kunne opnå
indflydelse på ansøger og omvendt, f.eks. via aftaler,
bestyrelsesposter mv.
Med informationsudveksling menes, om andre aktører på det
danske tv-marked har adgang til fortrolige oplysninger om/fra
ansøger og omvendt, som indebærer en risiko for, at
konkurrencen påvirkes uhensigtsmæssigt.
Der vil blive lagt vægt på, om de foreslåede foranstaltninger er
egnede til at afhjælpe eller neutralisere de konkurrencemæssige
problemer. Den forventede effekt af en foranstaltning vil blive
vurderet i forhold til den tilknytning, som ansøger konkret har til
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andre aktører på det danske tv-marked, samt disse aktørers
markedsstyrke. Ansøgere bør i den forbindelse være
opmærksomme på, at tilknytning til og afhængighed af aktører
med store markedsandele som udgangspunkt vil blive bedømt
som udgørende en større risiko for, at konkurrencen påvirkes
negativt, end hvis den samme form for tilknytning gør sig
gældende i forhold til en lille markedsaktør. Generelt gælder, at
jo større tilknytning og afhængighed ansøger har i forhold til det
danske tv-marked, des mere omfattende foranstaltninger vil det
være nødvendigt at træffe, for at opnå samme vægtning, som
hvis ansøger ikke havde haft tilknytning.
Andre konkurrencefremmende tiltag
Både ansøgere med og uden tilknytning til det danske tv-marked
har mulighed for at foreslå andre tiltag, som f.eks. kan bidrage
til at fremme konkurrencen på det danske tv-marked. Sådanne
tiltag vil – såfremt de vurderes som egnede til at fremme
konkurrencen – efter omstændighederne kunne resultere i en
yderligere positiv bedømmelse af ansøger.
Andre konkurrencefremmende tiltag kan i konkrete tilfælde være
udbud af fleksible tv-produkter, f.eks. produkter der giver
forbrugerne et frit valg af betalingstv-kanaler eller ved at
introducere for markedet nye produkter, hvilket dermed giver
forbrugerne nye valgmuligheder. Opregningen er ikke
udtømmende.
7. Offentlighed
Ansøgningerne vil være omfattet af lov om offentlighed i
forvaltningen (offentlighedsloven), se bilag 19.
Som udgangspunkt er der således adgang til aktindsigt i alle
ansøgninger med bilag. Dette gælder dog ikke i det omfang,
oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i
loven. Eksempelvis kan oplysninger om tekniske indretninger
eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold
eller lignende undtages fra retten til aktindsigt, for så vidt det er
af væsentlig økonomisk betydning for den person eller
virksomhed, oplysningen angår, at en anmodning om aktindsigt
ikke imødekommes.
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Såfremt ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser
for omfattet af offentlighedslovens undtagelser fra adgangen til
aktindsigt, skal dette tydeligt angives ved indsendelse af
ansøgningen:
•
•

I vedhæftede bilag, skal oplysninger, der ønskes undtaget fra
offentligheden, markeres med gul overstregning.
I det elektroniske ansøgningsskema kan der ikke foretages
gulmarkering. Det skal derfor i et separat felt oplyses, hvilke
oplysninger, der efter ansøgers opfattelse bør undtages fra
offentligheden.

Såfremt ansøger ikke i ansøgningsmaterialet har foretaget en
sådan markering eller oplysning, betragter Radio- og tv-nævnet
dette som ansøgers accept af, at materialet er underlagt retten
til aktindsigt og også kan offentliggøres.
Hvis der i ansøgningen er sådanne oplysninger, som ansøger
anser for at være undtaget fra aktindsigt, skal ansøger til
ansøgningen tillige vedhæfte en samlet version af ansøgningen
med alle bilag, hvor de fortrolige oplysninger er udeladt.
Vedhæftningen skal have titlen ”Bilag 1M”.
Det er imidlertid Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om,
hvilke oplysninger, der måtte være omfattet af
offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Radio- og tvnævnet er derfor ikke bundet af ansøgers tilkendegivelse af,
hvorvidt en oplysning bør undtages fra aktindsigt, men skal i
tilfælde af anmodninger om aktindsigt træffe afgørelse om,
hvorvidt oplysninger, som ansøger har markeret, kan undtages
fra retten til aktindsigt i overensstemmelse med
offentlighedslovens regler.
Radio- og tv-nævnet forventer senest mandag den 12. marts
2018 at offentliggøre en liste over ansøgerne, ligesom nævnet
forbeholder sig ret til senere uden forudgående orientering af
ansøgere at offentliggøre de versioner af ansøgningerne, der er
indsendt som bilag 1M.
8. Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode
Vinderen forventes offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside umiddelbart efter Radio- og tv-nævnets afgørelse
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og senest tirsdag den 29. maj 2018, afhængigt af hvor mange
ansøgninger nævnet skal tage stilling til.
Herefter vil tilladelse blive udstedt til vinderen den 31. maj 2018
med ikrafttrædelse samme dato og en tilladelsesperiode, der
rækker frem til og med den 30. juni 2030
Såfremt tilladelseshaver træffer beslutning om ikke at fortsætte
virksomheden inden tilladelsesperiodens udløb og ikke ønsker
overdragelse, skal tilladelsen tilbageleveres til Radio- og tvnævnet.
Senest to år inden tilladelsesperiodens udløb træffes beslutning
om, hvorvidt der skal ske fornyet udbud af sendemulighederne,
idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en ny
tilladelse udstedt senest ét år før tilladelsesperiodens udløb.
9. Tilladelsesvilkår
Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens
generelle vilkår, som fremgår af afsnit 10-13, og på baggrund af
indholdet af ansøgningen, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 1.
10. Minimumskrav til tilladelseshaveren
I henhold til §§ 3 – 7 i bekendtgørelsen gælder de i dette afsnit
anførte minimumskrav for tilladelseshavers
distributionsvirksomhed m.v.
10.1. Påbegyndelse af distribution
Distributionen via de tildelte minimum fire sendemuligheder i
frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) skal i henhold til
bekendtgørelsens § 3 påbegyndes senest den 4. april 2020.
Radio- og tv-nævnet kan dog dispensere herfra, idet der dog kun
helt undtagelsesvist gives dispensation, hvis særlige forhold
tilsiger dette.
Sendemulighederne vil dog med nævnets godkendelse kunne
ibrugtages tidligere end 4. april 2020, såfremt der måtte være
indgået aftale herom med nuværende tilladelseshavere.
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10.1.1. Ibrugtagelse af sendemulighed i VHF
Tilladelseshaver skal med minimum et år særskilt varsle ønsket
om ibrugtagelse af den sendemulighed i frekvensbåndet 174-230
(VHF), der i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 2, følger med
de under afsnit 10.1. nævnte sendemuligheder.
Hvis tilladelseshaver har varslet ønske om ibrugtagelse af
sendemuligheden, skal den tages i brug senest en måned efter
den varslede dato. Hvis tilladelseshaver ikke har taget denne
sendemulighed i brug senest den 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.
De beskrevne minimumskrav vedrørende distributionsstart,
dækningskrav, nabolandskanaler mv. gælder ikke for denne
sendemulighed, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 7. Ibrugtagelse
forudsætter dog en frekvenstilladelse fra Energistyrelsen og at
ansøger etablerer og driver sendenettet og bærer de dermed
forbundne omkostninger mv.
10.2. Frekvenstilladelse
Det er en forudsætning for at tage sendemulighederne i brug, at
tilladelseshaver har en frekvenstilladelse. Se herom i afsnit 11.2.
frekvenstilladelse.
10.3. Sendenettet
Tilladelseshaver skal etablere og drive de sendenet, der benyttes
til distribution via de tildelte sendemuligheder, jf.
bekendtgørelsens § 1, og skal i hele tilladelsesperioden afholde
udgifter hertil. Etablering og drift kan ske på basis af aftale med
andre foretagender, herunder nuværende tilladelseshavere, som
er omtalt i afsnit 11.4.
Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 4,
fra tilladelsens udstedelse dække omkostninger ved ændringer
af eksisterende sendenet, der benyttes af nuværende
tilladelseshaver, i det omfang omkostningerne kan tilskrives
ændringer i frekvensanvendelsen som følge af den i tilladelsen
indeholdte kanalplan.
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Tilladelseshaver skal desuden i hele tilladelsesperioden 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, jf. afsnit 11.2.1.
Minimum én af de fire sendemuligheder skal respektere de
regionale TV 2-virksomheders nuværende dækningsområder, jf.
bekendtgørelsens § 1, stk. 3.
Det af ansøger indsendte udkast til kanalplan jf. § 12, stk. 1, vil i
det tilfælde, at ansøger tildeles distributionstilladelse, danne
grundlag for den i distributionstilladelsen indeholdte kanalplan,
jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3.
Dette gælder forudsat, at ansøgers kanalplan frekvensteknisk
kan realiseres og tager højde for bl.a. kravene om
regionalisering og dækning jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, og §
3, stk. 5.
Se om ændringer i kanalplanen i afsnit 13.3. og under afsnit
11.4. om omkostninger på baggrund af de nævnte ændringer.
10.4. Dækningskrav
Tilladelseshaver skal sikre, at der for alle sendenet, der benyttes
af tilladelseshaver til distribution via de fire digitale tvsendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF), i hele
tilladelsesperioden er tale om en teoretisk beregnet dækning på
mindst 97 pct. af befolkningen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.
Dækningen beregnes efter den i bekendtgørelsens bilag 1
angivne beregningsmetode. Beregningen baseres på følgende
forudsætninger:
•

•

Fast modtagelse (udendørs retningsantenne i 10 m højde)
med anvendelse af DVB-T systemvariant 64QAM, code
rate 2/3
Planlægningsgrundlag i henhold til GE06 Final Acts,
ANNEX2, Chapter 3, jf. afsnit 11.1.2. og 11.1.5.
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•
•

•

Stedsandsynlighed på 95 pct. og interferensfrihed i 99 pct.
af tiden
Udbredelsesmodel: CRC-predict eller anden tilsvarende,
egnet model for tv-sendenet og under hensyntagen til
terræn og evt. clutter. Pixelstørrelse 100x100m eller
mindre
De til enhver tid seneste befolkningsdata fra Danmarks
Statistik

Nævnet kan dispensere fra dækningskravet, 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.
10.5. Nabolandskanaler
Tilladelseshavers distributionsvirksomhed skal omfatte mindst
tre nabolandskanaler, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Såfremt
distributionsvirksomheden sker i pakker, skal
nabolandskanalerne placeres i den for seerne billigste pakke.
Ved nabolandskanaler forstås i henhold til bekendtgørelsens § 2,
stk. 4, 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, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.
10.6. Distribution af indhold
Der skal tilbydes seerne samme indhold i hele landet, idet dette
dog i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 2, ikke gælder for
regional distribution af programmer fra de regionale TV 2virksomheder på TV 2 DANMARK’s hovedkanal og for de i afsnit
10.5 omtalte nabolandskanaler, der kan variere fra landsdel til
landsdel.
10.7. Tekniske standarder m.v.
Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 1, i
det omfang, der benyttes kryptering af tv-signalerne, ved
kryptering anvende en fælles europæisk krypteringsalgoritme,
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der er udarbejdet af og administreres af en anerkendt europæisk
standardiseringsorganisation.
Såfremt tilladelseshavers distributionsvirksomhed omfatter
interaktive applikationer, skal tilladelseshaver jf.
bekendtgørelsens § 6, stk. 2, benytte 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.
Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 3,
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 standardiseringsorganisation.
Ved ”en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation”
forstås i henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 3, en europæisk
organisation, der blandt EU-medlemsstaterne har opnået bred
anerkendelse som værende kompetent til at fastsætte
standarder på det område standarden vedrører. En anerkendt
europæisk standardiseringsorganisation er pt. ETSI, jf. bilag VI
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25.
november 2009 om forsyningspligt og brugerrettigheder i
forbindelse med elektroniske kommunikationsnet- og tjenester
(forsyningspligtdirektivet).
En oversigt over åbne standarder findes i Europa-Kommissionens
liste over standarder og specifikationer for elektroniske
kommunikationsnet og –tjenester samt dertilhørende faciliteter
og tjenester. Listen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende og kan ses på Kommissionens hjemmeside.
Der stilles ikke specifikt krav om, at tilladelseshaver foretager
skift af distributions- og komprimeringsstandard til hhv. DVB-T2
eller HEVC. Det er imidlertid i henhold til oplysninger fra
Kulturministeriet forudsat, at DIGI-TV overgår til DVB-T2 fra
2020, hvilket vil betyde, at seere som ønsker at se DR’s
programmer og andre ukrypterede programmer, skal anskaffe
DVB-T2-modtageudstyr. Tilladelseshaver må således ud fra
forretningsmæssige overvejelser og med henblik på
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kanalplanens praktiske udnyttelse beslutte, i hvilket omfang man
ønsker at benytte DVB-T2 mv.
10.8. Samarbejde
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.
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.
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 tvmodtageudstyr.
.
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11. Tekniske forhold
11.1. Senderettigheder
Det er i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 2, en
forudsætning for at tage senderettighederne i brug, at
tilladelsesindehaveren har en frekvenstilladelse. De tildelte
sendemuligheder skal udnyttes i overensstemmelse med
internationale og bilaterale aftaler samt inden for rammerne af
den af Radio- og tv-nævnet udstedte distributionstilladelse og
den af Energistyrelsen udstedte frekvenstilladelse.
11.1.1. Beskrivelse af senderettighederne
Tilladelseshaver får rådighed over de senderettigheder, der
fremgår af bilag 4 og bilag 6.
De frekvensrettigheder, som Danmark råder over i UHF-båndet
(470-790 MHz) og VHF-båndet (174-230 MHz), og som
tilladelseshaver vil kunne få udstedt frekvenstilladelse inden for
rammerne af, er afledt af en række internationale aftaler. Under
den regionale radiokonference 2006 i Geneve (herefter
Geneve06) fik Danmark tildelt frekvensrettigheder til digitale
terrestriske broadcast-tjenester m.v., herunder f.eks. DVB-T.
Geneve06-aftalen er beskrevet i afsnit 11.1.2. I tilknytning til
Geneve06-aftalen har Danmark indgået en række bilaterale
aftaler med nogle af vore nabolande. Disse bilaterale aftaler
udvider og begrænser på nogle specifikke områder de
frekvensrettigheder, Danmark ellers har i forhold til Geneve06aftalen. Der vil løbende kunne blive indgået flere bilaterale
aftaler. De allerede indgåede bilaterale aftaler er beskrevet i
afsnit 11.1.3 og bilag 12.
Energistyrelsen foretager løbende en mere detaljeret
koordinering af danske senderettigheder med nabolandene, jf.
beskrivelsen i afsnit 11.1.4. Nabolandskoordinering gennemføres
for at sikre, at de enkelte landes frekvensrettigheder i videst
muligt omfang kan anvendes uden forstyrrelser.
Nabolandskoordineringen har desuden til formål at sikre, at
nabolandene er indforstået med den konkrete realisering af de
senderettigheder, der er indeholdt i Geneve06-aftalen.
Herudover gælder der, som beskrevet i følgende afsnit, øvrige
tekniske forhold, som tilladelseshaver vil skulle respektere.
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11.1.2 Geneve06-aftalen og øvrige internationale
forpligtelser
Geneve06-aftalen er resultatet af forhandlingerne af frekvensrettigheder til digital radio og tv (DAB og DVB) indgået mellem
landene i region 1 (Europa, Afrika og en del af Mellemøsten) i
ITU, International Telecommunications Union. Aftalen danner
grundlag for den såkaldte Geneve06-plan, der indeholder
oplysninger om landenes frekvensrettigheder i form af konkrete
sendere (assignments) eller sendeområder (allotments).
De bestemmelser og tekniske krav, der er indeholdt i aftalen,
udgør således den overordnede ramme for tilladelseshavers
udnyttelse af de tildelte sendemuligheder.
Geneve06-aftalen, hvis fulde titel er ”Final Acts of the Regional
Radiocommunication Conference for planning of the digital
terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in
the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)”,
kan bestilles på ITU’s hjemmeside www.itu.int.
Ud over de forpligtelser, der er indeholdt i Geneve06-aftalen, vil
tilladelseshaver, som følge af nye internationale forpligtelser og
aftaler, kunne få mulighed for eller være forpligtet til at foretage
ændringer i anvendelsen af de frekvenser, tilladelseshaver får
rådighed over. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis Danmark
samlet set kan opnå bedre rettigheder ved at ”bytte” allerede
tildelte frekvensressourcer, hvorved tilladelseshaver vil være
forpligtet til at skifte senderettigheder.
11.1.3 Bilaterale aftaler
I forbindelse med forhandlingerne ved konferencen i Geneve
indgik Danmark en række bilaterale aftaler med de fleste af de
berørte nabolande, og der er efterfølgende indgået nye bilaterale
aftaler, jf. bilag 12. De bilaterale aftaler udvider og begrænser
på nogle specifikke områder de frekvensrettigheder, Danmark
ellers har i forhold til Geneve06-aftalen. Der vil løbende kunne
blive justeret i de indgåede bilaterale aftaler eller indgået nye
aftaler, herunder med virkning for tilladelseshaver.
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De bestemmelser, der er indeholdt i de bilaterale aftaler, indgår i
den overordnede ramme for tilladelseshavers udnyttelse af de
tildelte sendemuligheder.
11.1.4 Nabolandskoordinering
De danske frekvensrettigheder er som anført ovenfor resultatet
af internationale aftaler, der er beskrevet i Geneve06-aftalen.
Nabolandskoordinering gennemføres for at sikre, at de enkelte
landes frekvensrettigheder i videst muligt omfang kan anvendes
uden forstyrrelser. Nabolandskoordineringen har desuden til
formål at sikre, at nabolandene er indforstået med den konkrete
realisering af de senderettigheder, der er indeholdt i Geneve06aftalen. En nabolandskoordinering vil kunne tage lang tid at
gennemføre, men den vil i sager uden væsentlige problemer
formentlig kunne gennemføres i løbet af 6-12 måneder.
Tilladelseshaveren opfordres derfor til snarest muligt at sende en
ansøgning til Energistyrelsen med oplysninger om de ønskede
senderes konkrete position og andre tekniske data.
Energistyrelsen vil derefter foretage en vurdering af muligheden
for idriftsættelse af de ønskede sendere og nødvendigheden af
koordinering med nabolandene.
Energistyrelsen har igangsat en foreløbig koordinering af
senderettigheder baseret på det eksisterende sendenet. De
tekniske data, som er grundlaget for den foreløbige
koordinering, kan tilgås i ITU TerraSys-format på Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside.
Energistyrelsen har ikke undersøgt de konkrete muligheder for
konstruktion af en realiserbar antenne ud fra de eksisterende
specifikke tekniske karakteristika eller muligheden for
eventuel ledig masteplads på den aktuelle senderposition i en
given antennehøjde, hvilket tilladelseshaver selv er ansvarlig for
at undersøge.
Tilladelseshaver er ikke forpligtet til at anvende de af
Energistyrelsen foreløbigt koordinerede senderettigheder. Hvis
tilladelseshaver ønsker ibrugtagning af andre senderpositioner
eller ændringer af tekniske data for de koordinerede positioner,
vil tilladelseshaver i denne sammenhæng skulle give oplysninger
til Energistyrelsen om konkrete positioner og andre tekniske
data. Energistyrelsen vil derefter foretage en vurdering af
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muligheden for udstedelse af en frekvenstilladelse til den
ønskede sender og nødvendigheden af koordinering med
nabolandene. Af hensyn til koordinering af ønsker om ændrede
eller yderligere sendepositioner opfordres tilladelseshaver til
hurtigst muligt efter afslutningen af udbuddet at kontakte
Energistyrelsen.
Det er ikke muligt i nærværende udbudsmateriale at beskrive de
konkrete senderettigheder fuldt ud. Det skyldes, at de nærmere
senderettigheder bl.a. afhænger af en eventuel nabolandskoordinering af konkrete sendepositioner. Det vil således være
op til tilladelseshaver at sammensætte en endelig kanalplan og
planlægge et konkret sendenet og i den forbindelse undersøge
mulighederne for at etablere sendere m.v. Til brug for udbuddet
beskrives imidlertid de sendemuligheder, herunder en mulig
MUX-plan, inklusiv kanaler (frekvenser), som tilladelseshaver vil
kunne råde over, jf. bilag 4, 5 og 6.
Til brug for udbuddet er der endvidere givet en nærmere
beskrivelse i bilag 8 af det geografiske område (allotments), som
de enkelte kanaler (frekvenser) kan udnyttes inden for.
11.1.5. Database over senderettigheder til egne
beregninger
Interesserede, der ønsker at udføre teoretiske beregninger af
den geografiske eller den befolkningsmæssige dækning for de
udbudte senderettigheder, kan ved henvendelse til
Energistyrelsen få udleveret Energistyrelsens aktuelle database
over senderettigheder. Energistyrelsen vil opkræve et gebyr på
750 kr. (inkl. moms) herfor og stille vilkår om, at databasen ikke
må sælges eller videregives.
Teoretiske beregninger af dækningen med udgangspunkt i
Energistyrelsens database forudsætter adgang til et
radioplanlægningsværktøj. Energistyrelsen giver ikke adgang til
et sådant eller foretager beregninger for ansøgere. Ansøgere er
således henvist til selv at foretage beregninger eller at anvende
konsulentbistand hertil.
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11.2. Frekvenstilladelse
11.2.1. Tilladelsen
Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser
efter ansøgning herom. Et udkast til frekvenstilladelse er
vedlagt, se bilag 11.
Tilladelseshaver skal snarest muligt, efter distributionstilladelsen
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.
Af hensyn til eventuel koordinering af ønsker om sendepositioner
opfordres tilladelseshaver til hurtigst muligt efter afslutningen af
udbuddet at kontakte Energistyrelsen.
Efter forhandling mellem energi-, forsynings- og klimaministeren
og kulturministeren, kan Energistyrelsen med et års varsel
tilbagekalde frekvenstilladelser udstedt til radio- eller tv-formål
med henblik på at varetage mediepolitiske hensyn.
Energistyrelsen kan endvidere tilbagekalde en frekvenstilladelse
for at sikre gennemførelsen af det internationale samarbejde,
herunder i EU, på frekvensområdet eller for at varetage
væsentlige samfundsmæssige hensyn.
Derudover kan Energistyrelsen tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis tilladelsesindehaverne ikke betaler de forfaldne
frekvensafgifter, jf. afsnit 11.3, eller groft overtræder
frekvensloven eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår
for tilladelsen.
Endelig kan Energistyrelsen ændre vilkårene i frekvenstilladelser
for at sikre gennemførelsen af internationale forpligtelser på
frekvensområdet eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn. Vilkår i frekvenstilladelser kan også ændres på
baggrund af forstyrrelser, som ikke skyldes overtrædelser, men
hvor det er nødvendigt at ændre vilkårene for at forhindre
yderligere forstyrrelser.
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Frekvenstilladelsen bortfalder ved af ophør af distributionstilladelsen.
11.2.2. Anvendelsen af frekvenser
Frekvenser må kun anvendes fra den adresse/position og med
de anførte tekniske data, der er nævnt i frekvenstilladelsen. Hvis
der ønskes ændring af antennepositionen, sendeeffekt eller
andre tekniske forhold, skal der søges om tilladelse hertil hos
Energistyrelsen.
Frekvenstilladelser til radio- og tv-formål er gyldige så længe,
der foreligger en tilladelse til at distribuere lyd- og
billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet.
Frekvenstilladelsen udstedes derfor uden varighed.
11.3. Frekvensafgift
Tilladelseshaver skal i henhold til frekvenslovgivningens
bestemmelser betale en årlig frekvensafgift til Energistyrelsen.
Størrelsen af frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven
og bekendtgøres af Energistyrelsen på www.ens.dk.
Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr.
og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for
samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne
opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den
variable del af frekvensafgiften udgør 3.159.565 kr. pr.
landsdækkende sendenet for 2018, jf. Energistyrelsens
bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2018. Vælger
tilladelseshaver f.eks. at udbygge fire sendenet, vil den samlede,
variable del af frekvensafgiften udgøre 12.638.260 kr.
11.4. Transition (ændringer af det eksisterende sendenet)
Som beskrevet i afsnit 10.3 skal tilladelseshaver fra tilladelsens
udstedelse dække omkostninger ved ændringer af eksisterende
sendenet, der benyttes af nuværende tilladelseshaver, i det
omfang omkostningerne kan tilskrives ændringer i
frekvensanvendelsen som følge af den i tilladelsen indeholdte
kanalplan.
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Teracom A/S, som driver det eksisterende sendenet, har ved
tidligere lejlighed til Kulturministeriet oplyst, at relevante
tilpasninger af det nuværende sendenet frem mod april 2020,
herunder rømning af 700 MHz-båndet samt evt. opgradering af
MUX’er til DVB-T2, kan beløbe sig til et større 2-cifret
millionbeløb.
Ansøger opfordres til selv grundigt på markedet at undersøge de
med tilpasninger mv. forbundne omkostninger.
11.4.1. Det eksisterende sendenet
Det eksisterende sendenet benyttes af I/S DIGI-TV og Boxer TV
A/S. Boxer TV A/S’ distributionstilladelse udløber den 3. april
2020.
Det eksisterende sendenet drives af Teracom A/S, der også ejer
en stor del af antenne- og masteinfrastrukturen, der ligger til
grund for sendenettet. Ansøgere opfordres til at kontakte
Teracom A/S samt de nuværende tilladelseshavere I/S DIGI-TV
og Boxer TV A/S for yderligere information om det eksisterende
sendenet.
En oversigt over DIGI-TV’s sendemuligheder, som også gælder
efter 4. april 2020, fremgår af bilag 9.
11.4.2. Transitionsplan
De nødvendige ændringer af det eksisterende sendenet, der
benyttes af nuværende tilladelseshaver, skal være afsluttet
senest den 3. april 2020. Fra den 4. april 2020 vil
tilladelseshaver alene have adgang til de sendemuligheder, der
fremgår af bilag 4, se dog afsnit 11.4.3.
Baggrunden for ændringen af sendenettet er, at 700 MHzfrekvensbåndet skal anvendes til mobilt bredbånd (LTE 700) fra
den 4. april 2020.
Det eksisterende sendenet skal derfor bygges om inden den 4.
april 2020, jf. dog afsnit 11.4.3 umiddelbart nedenfor. For helt
overordnet at illustrere de trinvise ændringer, der skal gøres
frem mod den 4. april 2020, er der i bilag 10 givet et eksempel
på en transitionsplan.
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Der henvises til, at ansøger, jf. afsnit 5.2.7, i bilag 1J bl.a. skal
redegøre for, hvordan man vil sikre overgangen til den nye
kanalplan.
11.4.3. Adgang til sendemulighederne
Som det fremgår af bemærkningerne til trin 9 i bilag 10, er der
udsigt til, at tilladelseshaver ikke vil have adgang til ROE kanal
45 og VIDEBAEK kanal 47 før end henholdsvis december 2023
og juni 2021, pga. frekvensanvendelsen i Norge og Polen. Det
samme gør sig gældende for I/S DIGI-TV’s ROE kanal 40.
Hvis kanalerne ikke er tilgængelige til den 4. april 2020, vil
Radio- og tv-nævnet på baggrund af en udtalelse fra
Energistyrelsen om muligt anvise alternative kanaler til
midlertidigt brug (et eksempel er illustreret i trin 8 i bilag 10). I
perioden omkring overgang til den endelige nye kanalplan i
marts/april 2020 kan der om muligt anvises alternative kanaler
til midlertidig brug for at muliggøre overgangen. Tilladelseshaver
skal bære de eventuelle ekstraomkostninger til den midlertidige
brug.
11.4.4. Valg af egen infrastruktur
Tilladelseshaver har ikke pligt til at benytte Teracom A/S’
infrastruktur, der danner grundlag for det eksisterende
sendenet, men tilladelseshaver har pligt til at bekoste
ændringerne af eksisterende sendenet, der benyttes af
eksisterende tilladelseshavere, i det omfang, omkostningerne
kan tilskrives ændringer i frekvensanvendelsen som følge af den
i tilladelsen indeholdte kanalplan, jf. bekendtgørelsens § 3, stk.
4.
11.5. Tekniske forhold i øvrigt
I frekvensbåndet under 470 MHz er der i Danmark udstedt
tjeneste- og teknologineutrale frekvenstilladelser, der nu
anvendes til LTE-450 radiosystemer. I den forbindelse skal det
bemærkes, at der under ganske særlige omstændigheder er en
potentiel forstyrrelsesrisiko.
I frekvensbåndet over 694 MHz vil der fra 4. april 2020 være
udstedt frekvenstilladelser til LTE-700. I frekvensområdet
umiddelbart over 694 MHz vil LTE-700 terminalerne (f.eks.
smartphones) sende. Der vil derfor potentielt kunne optræde
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forstyrrelser, hvis LTE-700 terminalen f.eks. er meget tæt på tvudstyret eller tv-modtageantennen.
Udrulningen af 700 MHz i mobilnettene kan desuden potentielt
indebære, at modtagelsen af antenne-tv forstyrres.
Det bør i øvrigt bemærkes, at bl.a. den valgte placering af
sendere og polarisering af signalet i de respektive sendeområder
er af stor vigtighed for, hvor nemt tilladelseshaver vil kunne nå
seerne. Eventuelle ændringer af polarisering eller senderplacering for et givent sendeområde vil med fordel for seerne
kunne koordineres med I/S DIGI-TV, da seerne f.eks. ellers vil
kunne blive nødt til at investere i en ekstra modtageantenne for
både at have en modtageantenne med vertikal polarisering og
en med horisontal polarisering.
12. Overdragelse og salg af tilladelsen
Tilladelsen kan overdrages eller sælges, hvis tilladelseshaver
inden overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets
godkendelse heraf.
Inden eventuel overdragelse eller salg af tilladelsen eller helt
eller delvist salg af det foretagende, hvortil tilladelsen er udstedt
(tilladelseshaver), skal 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 eventuel
overdragelse eller salg.
På baggrund af denne vurdering og efter indhentelse af udtalelse
fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, træffer nævnet
afgørelse om, hvorvidt overdragelsen eller salget kan
godkendes.
Såfremt en overdragelse eller et salg udgør en
anmeldelsespligtig fusion, jf. konkurrenceloven § 12 c, jf. § 12 a
og b, træffer Radio- og tv-nævnet beslutning om betinget
godkendelse af salget.
Godkendelse betinges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
afgørelse om godkendelse af fusionen, jf. konkurrenceloven § 12
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c, stk. 1 og 2, samt af, at tilladelseshaver opfylder eventuelle
tilsagn, der er pålagt efter konkurrenceloven § 12 e.
I afsnit 13.3. er nævnets behandling af indirekte overdragelse,
eksempelvis salg eller overdragelse af aktiver, der medfører
ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over
tilladelseshaver, beskrevet.
Radio- og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de
oplysninger, som nævnet skønner nødvendige for en
stillingtagen til, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være
opfyldt efter overdragelsen.
Frekvenstilladelsen, som Energistyrelsen efter ansøgning har
udstedt i tilknytning til distributionstilladelsen, jf. afsnit 11.2.1,
og som omfatter frekvenser, der i frekvensplanen er afsat til
radio- og tv-formål, kan alene overdrages sammen med
distributionstilladelsen.
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13. Tilsyn og sanktioner
13.1. Tilsyn
Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers
overholdelse af tilladelsesvilkår og med overholdelse af den til
enhver tid gældende radio- og fjernsynslov og de til enhver tid
gældende bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet påtaler
overtrædelser af vilkår og lovgivning.
Nævnet træffer i henhold til bekendtgørelsens § 22, stk. 3, i
tilfælde af manglende enighed mellem tilladelseshaver og I/S
DIGI-TV om en konfliktløsningsmekanisme i henhold til
bekendtgørelsens § 11, beslutning om etablering af en sådan.
13.1.1. Sanktioner
Tilladelseshaver kan i henhold til bekendtgørelsens § 23, stk. 1,
ved overtrædelse af de vilkår, tilladelsen er meddelt på,
pålægges bod, jf. bekendtgørelsens § 14, hvorefter der tillige
kan pålægges tilladelseshaver bod for manglende efterlevelse af
pålæg udstedt af Radio- og tv-nævnet.
Tilladelsen kan i henhold til bekendtgørelsens § 23, stk. 2,
inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaver
overtræder loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven,
såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte
gentagne.
Tilladelsen kan tillige inddrages, hvis tilladelseshaver
tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på, eller hvis
tilladelseshaver i forbindelse med udbuddet og udstedelse af
tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller tilladelseshaver
gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt af
nævnet i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 20.
Det fremgår, jf. bekendtgørelsens § 14 af bodsaftalen, hvornår
overtrædelser tillige med bod vil kunne føre til inddragelse af
tilladelsen.
13.2. Tilladelseshavers årlige redegørelse og regnskab
Tilladelseshaver skal i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 7,
hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende en
redegørelse for det foregående kalenderår, der indeholder
oplysninger om opfyldelse af tilladelsesvilkårene.
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Redegørelsen skal indeholde de for perioden relevante
oplysninger om etablering og drift af sendenettet i henhold til
den i tilladelsen indeholdte kanalplan, herunder opfyldelse af
dækningskravet, kravet om distribution af nabolandskanaler,
kravet om regionalisering af minimum én sendemulighed i
frekvensbåndet 470-694 (UHF) og om distribution af indhold i
hele landet mv. Derudover skal redegørelsen indeholde
oplysninger om opfyldelsen af kravene om tekniske standarder
og om samarbejde med I/S DIGI-TV om bl.a. EPG og
kundebetjening. 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.
Radio- og tv-nævnet kan i tilladelsen stille nærmere krav til
redegørelsen.
Tilladelseshaver skal tillige hvert år senest den 1. maj til Radioog tv-nævnet indsende årsregnskab for det foregående
kalenderår.
Tilladelseshaver skal første gang i 2019 indsende redegørelse og
regnskab for perioden 4. april 2018 til 31. december 2018.
13.3. Ændringer
Ifølge bekendtgørelsens § 20, stk. 2, skal tilladelseshaver
orientere nævnet om alle ændringer i udnyttelsen af
sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte, idet
væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående
godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer forstås
ændringer i forhold til minimumskravene, jf. bekendtgørelsens
§§ 3-7, der er nærmere beskrevet i afsnit 10.
Ved væsentlige ændringer forstås endvidere ændringer i den
plan for opbygning af sendenet, der bygger på det i ansøgningen
indsendte udkast til kanalplan, jf. bekendtgørelsens § 12.
Radio- og tv-nævnets godkendelse af ændringer i kanalplanen
forudsætter i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3,
Energistyrelsens tilslutning hertil.
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Ifølge bekendtgørelsens § 20, stk. 6, kan nævnet fastsætte
vilkår om, at tilladelseshaver på andre områder end de under
dette afsnit nævnte skal leve op til indholdet af ansøgningen
eller dele heraf.
Såfremt nævnet i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 6, har
fastsat vilkår for tilladelseshaver, vil nævnet skulle godkende
eventuelle ændringer heraf.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 20, stk. 3, at nævnet ved
vurderingen af, om en ansøgning om ændring kan godkendes,
skal lægge 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 lige
så godt ved en alternativ opfyldelsesmetode,
som tilladelseshaver tilbyder.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 20, stk. 4, at ændringer i
tilladelseshavers muligheder for at fungere uafhængigt af
aktører, der har interesser på det danske tv-marked, skal
forelægges for Radio- og tv-nævnet før gennemførelsen.
Med ændringer i tilladelseshavers muligheder for at fungere
uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tvmarked, forstås ændringer i eksisterende ejerskabskonstruktioner, erhvervelse af aktiebesiddelser 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. Nævnet indhenter i sådanne tilfælde en udtalelse fra
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Såfremt en ændring udgør en anmeldelsespligtig fusion, jf.
konkurrencelovens § 12 c, jf. § 12 a og b, træffer Radio- og tvnævnet beslutning om betinget godkendelse af ændringen.
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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.
13.4. Pligt til at afgive oplysninger
Tilladelseshaver er forpligtet til at meddele nævnet de
oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige
udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en
frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.
13.5. Tilsyn med overholdelse af frekvenslovgivningen
Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af vilkårene i
frekvenstilladelsen, frekvenslovens regler og bestemmelser
fastsat i medfør af frekvensloven. Hvis Energistyrelsen
konstaterer overtrædelser af frekvenslovgivningen, vilkår i
frekvenstilladelser, eller hvis frekvensanvendelsen medfører
forstyrrelser, kan styrelsen give påbud om, at afhjælpning
foretages for egen regning, at brugen bringes i
overensstemmelse med reglerne eller give påbud om standsning
af driften af apparater. Energistyrelsen har adgang til at
monitere frekvensbånd og til at få adgang til offentlige og
private ejendomme uden forudgående retskendelse i det
omfang, det er nødvendigt for at standse forstyrrelser samt at
undersøge og afbryde apparater.
Oplysninger om frekvenstilladelsen fremgår af afsnit 11.2, og
reglerne på frekvensområdet fremgår af Energistyrelsens
hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser.
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14. Regulatoriske forhold
14.1. Gældende lovgivning
Den væsentligste gældende lovgivning på området er:
•

•
•
•

Lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og
fjernsynsvirksomhed (bilag 13), som ændret ved lov nr. 1517
af 27. december 2014 (bilag 14) og lov nr. 643 af 8. juni
2016, § 1 (bilag 15)
Bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af
jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (bilag 16)
Lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016 om
radiofrekvenser (bilag 17)
Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og
fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål
m.v. (bilag 18)

Listen er ikke udtømmende.
14.2. Vederlag til rettighedshavere
Ifølge ophavsretsloven skal tv-stationer klarere rettigheder, når
der udsendes ophavsretsbeskyttet materiale i tv (såkaldt primær
udsendelse). Herudover skal der klareres rettigheder, når tvudsendelser viderespredes i f.eks. kabelanlæg. Der er tale om to
selvstændige offentlige fremførelser. Aftalelicensen i
ophavsretslovens § 35 omfatter såvel viderespredning af tvudsendelser over kabelanlæg som trådløs viderespredning.
Hvis en tv-udsendelse er genstand for viderespredning, skal der
ske en yderligere klarering af rettighederne, hvilket indebærer
betaling af et supplerende vederlag til rettighedshaverne,
medmindre viderespredningsrettighederne allerede er blevet
klareret i forbindelse med tv-stationens erhvervelse af
udsendelsesrettighederne.
Når det gælder distribution af tv-udsendelser sidestilles DTTnettet principielt med kabelnettet og der gælder således samme
regler for distribution i DTT-nettet som i kabelnettet. Det
afhænger imidlertid af den nærmere karakter af distributionen,
om der i ophavsretlig henseende kan siges at være tale om en
viderespredning, der forudsætter klarering af rettigheder efter
ophavsretsloven, eller om der er tale om primær distribution.
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Det er tilladelseshavers ansvar at sikre, at
viderespredningsrettigheder er eller bliver klareret, når der sker
viderespredning af tv-udsendelser.
14.3. Forbehold for politiske beslutninger
Radio- og tv-nævnet tager forbehold for, at der kan blive truffet
politiske beslutninger, der vil kunne påvirke tilladelseshavers
distributionsvirksomhed og forretningsplan.
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15. Spørgsmål og supplerende information
15.1. Informationsmøde og spørgsmål til
udbudsmaterialet
Mandag den 15. januar 2018 kl. 14.30-16.00 afholdes et
informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, H.C.
Andersens Boulevard 2, 1563 København V.
Tilmelding til informationsmødet med angivelse af antal af
deltagere kan ske til rtv@slks.dk senest torsdag den 11. januar
2018.
I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem
til mandag den 22. januar 2018 kl. 16.00 er der desuden
mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet.
Spørgsmålene, både fra informationsmødet og skriftligt stillede
spørgsmål, samt svarene herpå vil løbende blive offentliggjort
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at
spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå.
Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at
besvare de stillede spørgsmål inden for to uger. På grund af
juleferie kan svartiden være længere. Det forventes, at de
spørgsmål, der er stillet indtil mandag den 22. januar 2018 kl.
16.00, senest er besvaret mandag den 5. februar 2018.
Spørgsmål, der stilles efter den 22. januar 2018 kl. 16.00, vil
ikke blive besvaret.
Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radioog tv-nævnet til rtv@slks.dk. I emnefeltet bedes anført
”Spørgsmål til udbud af distributionstilladelse til DTT”.
Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet,
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Energistyrelsen.
Spørgsmål og svar betragtes som en del af udbudsmaterialet,
som ansøgere accepterer ved indlevering af ansøgningen.
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15.2. Ændringer og supplerende information
Al kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet,
herunder eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og
supplerende oplysninger og information, vil som udgangspunkt
udelukkende blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside. Hjemmesiden vil således være det sted, hvor alle
interesserede kan følge med i udbudsprocessen.
Uddybende spørgsmål til ansøgere med henblik på præcisering
af de afgivne oplysninger i ansøgningerne vil dog blive rettet til
pågældende ansøgers kontaktperson.
Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet betragtes som en del
af udbudsmaterialet, som ansøgere accepterer ved indlevering af
deres ansøgning.
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16. Andet
Radio- og tv-nævnet er i henhold til bekendtgørelsens § 8, stk.
3, berettiget til at aflyse udbuddet, såfremt der ikke
fremkommer egnede ansøgere. Nævnet kan endvidere på
ethvert tidspunkt i processen ændre de i udbudsmaterialet
angivne frister eller udskyde tidspunktet for sin afgørelse.
Oplysninger herom vil snarest muligt blive offentliggjort
på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside sammen med
oplysninger om nyt forventet tidspunkt. Oplysningerne vil også
blive sendt til ansøgernes kontaktpersoner, hvis udsættelsen
skulle ske efter ansøgningsfristens udløb.
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17. Bilag
• Bilag 1: Ansøgningsformular med følgende bilag:
• 1A. Eventuel konsortieerklæring
• 1B. Vedtægter
• 1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til
kontaktperson
• 1D. Redegørelse og dokumentation for erfaring som
distributør af tv
• 1E. Redegørelse og dokumentation for erfaring med
etablering og drift af tv-sendenet
• 1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers
økonomiske forhold
• 1G. Redegørelse og dokumentation for konkurrenceforhold
• 1H. Anfordringsgaranti på 30 mio. kr.
• 1I. Dokumentation for deponering af 30 mio. kr.
• 1J. Plan for opbygning af sendenettet (herunder udkast til
kanalplan) og overslag over nødvendige investeringer
• 1K. Forslag til konfliktløsningsmekanisme
• 1L. Foreløbig bodsaftale
• 1M. Eventuel ansøgningsversion (inklusive bilag) med
undtagelse af oplysninger, som ansøger mener, bør
undtages fra aktindsigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilag 2: Resumé - Ikke-bindende oversættelse til engelsk
Bilag 3: Markedsmæssig tilknytning og kompenserende
foranstaltninger
Bilag 4: Oversigt over de udbudte sendemuligheder
Bilag 5: Eksempel på kanalplan
Bilag 6: VHF-sendemuligheden
Bilag 7: Data-format
Bilag 8: Sendeområderne
Bilag 9: Sendemuligheder I/S DIGI-TV
Bilag 10: Udkast til transitionsplan
Bilag 11: Udkast til frekvenstilladelse
Bilag 12: Bilaterale aftaler
Bilag 13: Lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om
radio- og fjernsynsvirksomhed
Bilag 14: Lov nr. 1517 af 27. december 2014 om ændring af
radio- og fjernsynsloven
Bilag 15: Lov nr. 643 af 8. juni 2016 om lov om ændring af
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om
leje af almene boliger (§ 1)
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•
•
•

•

Bilag 16: Bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om
udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder
Bilag 17: Lovbekendtgørelse nr. 1100 af 10. august 2016 om
radiofrekvenser
Bilag 18: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om
etablering og fælles udnyttelse af master til
radiokommunikationsformål m.v.
Bilag 19: Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i
forvaltningen

