
 

Side 1/2 

Energistyrelsen 
 
Amaliegade 44 
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T: +45 3392 6700 
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www.ens.dk 

[Tilladelseshaver, dvs. sendesamvirket] 
 

Tilladelse [tilladelsesnummer] til anvendelse af frekvenser til udsendelse af 
T-DAB 
 
 
Med henvisning til ansøgning modtaget den [dato] giver Energistyrelsen hermed 
[navn på tilladelseshaver] tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i 
[navn på allotment-området]. 
 
Tilladelsen gælder for anvendelse af T-DAB-kanal XX (centerfrekvens xxx,xxx  
MHz med en båndbredde på maksimalt 1,536 MHz).  
 
Tilladelsen er givet i henhold til § 6, stk. 1, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 
1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser). 
 
Vilkår for tilladelsen 
For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af § 14 i frekvensloven: 
 

1) Frekvenserne, må kun anvendes til udsendelser i henhold til de relevante 
bestemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og den af Radio- og 
tv-nævnet udstedte programtilladelse. 

 
2) De enkelte sendere må anvendes med de tekniske karakteristikker, som 

fremgår af vedlagte bilag 1. [Ikke vedlagt da sendepositionen endnu ikke 
kendes]  
 

3) Tilladelsesindehaveren skal overholde den gældende ETSI-standard for T-
DAB sendere, EN 300 401. 

 
4) Tilladelsesindehaveren skal overholde kravene til uønsket udstråling som 

anført i ”spektrum mask 1”, Figur 3,2, afsnit 3.6.1, Annex 2 i Geneve06-
aftalen, som fremgår af vedlagte bilag 2.   

 
5) Tilladelsesindehaveren skal overholde kravene til uønsket udstråling 

omkring 121,5 MHz og 243 MHz, jf. afsnit 2.3.2 i Annex 2 til Wiesbaden 95 
aftalen om T-DAB som revideret i Constanta 2007, dvs. at den uønskede 
udstråling maksimalt må andrage -50 dBm målt over et 50 kHz bånd 
centreret omkring hhv. 121,5 MHz og 243 MHz. 

 
Yderligere oplysninger 

Kontor/afdeling 
Center for Tele 
 
Dato 
 
 
Kundenummer:  
 
 
Kontakt: 
Mail: frekvens@ens.dk 
Telefon: 33927500 
 
J.nr.:  

mailto:frekvens@ens.dk
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Tilladelsesindehaveren skal sikre, at radioudstyr, der anvendes i forbindelse med 
tilladelsen, overholder gældende lovgivning om krav til udstyr. 
 
For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 586 af 29. 
maj 2018 om tilladelser til at anvende radiofrekvenser.  
 
Vilkår og ændringer 
Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt den af Radio- og tv-nævnet udstedte 
tilladelse til udøvelse af programvirksomhed bortfalder eller tilbagekaldes 
tidsubegrænset, jf. § 36 i loven. 
 
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde med et års varsel fastsætte nye vilkår eller 
ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Energistyrelsen i særlige tilfælde kan tilbagekalde 
tilladelsen, jf. §§ 23-24 i loven.  
  
Energistyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft 
overtræder loven eller de regler og vilkår, der gælder for tilladelsen, jf. § 26 i loven. 
 
Frekvensafgift 
Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter, i henhold til § 50 i loven. 
 
Faktura vedrørende frekvensafgiften for denne frekvenstilladelse fremsendes 
særskilt. 
 
Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne afgifter ikke betales, jf. § 25 i loven. 
 
Love og bekendtgørelser 
Relevante love og bekendtgørelser kan læses via Energistyrelsens 
hjemmeside www.ens.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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http://www.ens.dk/

