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Anmodning om dispensation fra Boxer A/S 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har den 23. marts 2020 modtaget en anmodning 

fra Boxer A/S (tilladelseshaver) om dispensation fra kravet om, at 

distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 

MHz (UHF) skal være påbegyndt senest den 4. april 2020, jf. pkt. 4 i 

tilladelse til distribution af billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede 

digitale tv-sendemuligheder (herefter tilladelsen).  

 

Tilladelseshaver understreger i den forbindelse, at en dispensation, jf. 

tilladelsens pkt. 4, også vil indebære en dispensation fra den forudsatte 

kanalplan i henhold til tilladelsens bilag 1. 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og finder, at der kan 

dispenseres fra kravet om, at Boxer TV A/S skal påbegynde distribution 

via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) 

senest 4. april 2020 således, at starttidspunktet for distributionen 

ændres til den 2. juni 2020. Nævnet tager således foreløbigt til 

efterretning, at det ikke vil være muligt for tilladelseshaver at 

implementere den i tilladelsen forudsatte kanalplan før efter den 4. april 

2020. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 23. marts 2020 en anmodning fra 

Boxer A/S, hvori tilladelseshaver anmoder om dispensation fra 

tilladelsens pkt. 4, jf. tilladelsens pkt. 1. Tilladelseshaver ønsker en 

udskydelse af starttidspunktet for distribution via de tildelte 

sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF), som i henhold 

til bekendtgørelse nr. 1441 af 8. december 2017 om udbud af 

jordbaserede digitale sendemuligheder (herefter ”bekendtgørelsen”) er 

fastsat til 4. april 2020, frem til 2. juni 2020. 

 

Tilladelseshaver gør endvidere opmærksom på, at en udskydelse af 

starttidspunktet vil indebære en dispensation fra implementeringen af 

kanalplanen i henhold til tilladelsens bilag 1. 

 

Boxer TV A/S begrunder anmodningen, som følger: 
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Side 2 

 

”Det er en forudsætning for den nye sendetilladelse, at Boxer har sikret 

rømning af 700 MHz-båndet og har implementeret den i tilladelsens bilag 

1 vedlagte kanalplan. Dette har længe været planlagt til at være endeligt 

gennemført den 31. marts 2020.  

 

Som en del af omlægningen har det været besluttet at overgå til den 

såkaldte DVB-T2 sendestandard, hvilket ville betyde, at et større antal 

husstande skulle anskaffe nyt udstyr for fortsat at kunne modtage 

antenne-tv. 

 

I lyset af COVID-19 epidemien er der truffet politisk beslutning om at 

udskyde denne overgang til DVB-T2, foreløbig indtil den 1. juni 2020. 

Det betyder, at Boxer i den pågældende periode har behov for fortsat at 

anvende frekvenser i 700 MHz-båndet.” 

 

Radio- og tv-nævnet godkendte den 22. maj 2019 ansøgning fra Boxer 

A/S om anvendelse af forskellige kanalplaner i forbindelse med 

gennemførelse af transitionen til den kanalplan, der er forudsat i henhold 

til tilladelsens bilag 1.  

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 30. marts 2020 behandlet 

sagen og skal udtale:  

 

Det fremgår af tilladelsens punkt 4, jf. § 3, stk. 1 i bekendtgørelsen, at 

tilladelseshaver senest den 4. april 2020 skal påbegynde distribution via 

de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 470-694 MHz (UHF) i 

henhold til tilladelsens pkt. 1. Radio- og tv-nævnet kan dispensere 

herfra, idet dispensation dog kun kan gives helt undtagelsesvist, og hvis 

særlige forhold tilsiger dette. 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at de forhold, som Boxer A/S i sin 

anmodning af 23. marts 2020 henviser til, kan begrunde en dispensation 

fra tilladelsens pkt. 4, jf. tilladelsens pkt. 1. Nævnet lægger i den 

forbindelse vægt på de forhold tilladelseshaver henviser til vedrørende 

COVID-19-epidemien. 

 

I forhold til de godkendte kanalplaner i forbindelse med transitionen til 

den forudsatte kanalplan i henhold til tilladelsens bilag 1, så vil Boxer 

A/S snarest muligt skulle indsende en redegørelse, som beskriver 

overgangen til kanalplanen jf. bilag 1. Overgangen til kanalplanen jf. 

bilag 1 forudsættes gennemført ved ibrugtagningen af 

sendemulighederne den 2. juni 2020. 

 



 

Side 3 

Sendemulighederne vil med Nævnets godkendelse kunne ibrugtages 

tidligere end den 2. juni 2020, jf. tilladelsens pkt. 5.  

 

Radio- og tv-nævnets godkendelse af ændringer i kanalplanen 

forudsætter Energistyrelsens tilslutning hertil, jf. tilladelsens pkt. 28.  

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler hermed dispensation fra tilladelsens pkt. 

4, jf. tilladelsens pkt. 1, i henhold til § 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1441 

af 8. december 2017 om udbud af jordbaserede digitale 

sendemuligheder. 

 

Tilladelseshaver er herefter forpligtet til senest den 2. juni 2020 at 

påbegynde distribution via de tildelte sendemuligheder i frekvensbåndet 

470-694 MHz (UHF). 

 

Nævnet tager det til efterretning, at udskydelsen af startdatoen for den 

ovenfornævnte distribution frem til den 2. juni 2020 vil indebære, at 

overgangen til kanalplanen i henhold til tilladelsens bilag 1 ikke vil kunne 

gennemføres som forudsat, jf. Nævnets afgørelse af 22. maj 2019. 

 

Boxer TV A/S vil i forlængelse heraf snarest muligt skulle indsende en 

redegørelse, som beskriver overgangen til kanalplanen i henhold til 

tilladelsens bilag 1. Ændringer i kanalplanen forudsætter 

Energistyrelsens tilslutning hertil.   
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