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Ansøgning om anvendelse af forskellige kanalplaner i forbindelse med gennemførelse af transitionen
Sammendrag
Energistyrelsen har ved mail af 5. april 2019 oversendt ansøgning fra Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer TV) om at anvende forskellige kanalplaner frem mod 3. april 2020 for
at gennemføre transitionen som beskrevet i afsnit 11.4 i Radio- og tv-nævnets udbud af
20. december 2017 af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til Nævnets godkendelse.
Radio- og tv-nævnet godkender hermed anvendelse af de forskellig kanalplaner frem mod
3. april 2020 som følge af gennemførelsen af transistionen
Sagens oplysninger
Boxer TV har den 11. marts 2019 ansøgt Energistyrelsen om en ny frekvenstilladelse til
transitionsperioden.
Energistyrelsen oplyser i mail af 5. april 2019, at I/S DIGI-TV tillige har sendt en ansøgning til Energistyrelsen om frekvenstilladelse for at kunne gennemføre transitionen. Ansøgningen stemmer frekvensteknisk overens med Boxer TV’s ansøgning.
Transitionsperioden udløber den 3. april 2020 – og senest den 1. januar 2020 vil Energistyrelsen udstede en nye tilladelse for perioden efter den 3. april 2020.

Energistyrelsen oplyser, at der er frekvensmæssigt mulighed for at gennemføre transitionens, som ansøgt af Boxer TV. Energistyrelsen har på den baggrund lavet udkast til ny frekvenstilladelse, som har været i høring hos Boxer TV.
Endvidere oplyser Energistyrelsen, at ansøgningen fra Boxer TV vil senest den 3. april
2020 resulterer i den kanalplan, som der er forudsat i bilag 1 til Boxer TV’s distributionstilladelse af 6. juni 2018. Energistyrelsen bemærker, at den eneste usikkerhed er, hvorvidt
Bornholm (ROE) fortsat vil skulle anvende K56 efter 3. april 2020, hvilket afhænger af Polen. Boxer TV’s muligheder for at nå sine tv-seere på Bornholm vil dog være upåvirket af
om K56 anvendes længere end den 3. april 2020.
Radio- og tv-nævnets kommentarer
Radio- og tv-nævnet har behandlet henvendelsen i skriftlig procedure og skal herefter udtale:
Af punkt 26 i tilladelsen af 6. juni 2018 fremgår det, at tilladelseshaver i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 2, skal orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i udnyttelse af sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte.
Videre fremgår det af punkt 27, at væsentlige ændringer kun kan ske efter forudgående
godkendelse af nævnet. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i forhold til minimumskravene, jf. bekendtgørelsens §§ 3-7, som er gengivet i tilladelsens punkt 4-11, 1315 og 17-24. Ved væsentlige ændringer forstås endvidere ændringer i den plan for opbygning af sendenet (kanalplan) i henhold til bilag 1 til tilladelsen, der bygger på det af Boxer
A/S i forbindelse med ansøgningen indsendte udkast til kanalplan, jf. bekendtgørelens §
12.
Desuden fremgår det af punkt 28, at Radio- og tv-nævnets godkendelse af ændringer i kanalplanen forudsætter i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 3, Energistyrelsens tilslutning hertil.
Endelig fremgår det af punkt 33, at tilladelseshaver endvidere skal orientere Radio- og tvnævnet om væsentlige ændringer i forhold til de i ansøgningen oplyste forudsætninger
som kanalplanen bygger på, herunder i forhold til overgangen fra den på udstedelsestidspunkt af nærværende tilladelse gældende kanalplan til kanalplanen jf. bilag 2 til tilladelsen,
Energistyrelsen har ved mail af 5. april 2019 oplyst, at Energistyrelsen finder, at der er
frekvenstekninsk mulighed for at gennemføre transitionen, som ansøgt af Boxer TV.
På den baggrund har Radio- og tv-nævnet truffet følgende:

AFGØRELSE
Anvendelse af de forskellig kanalplaner frem mod 3. april 2020 som følge af gennemførelsen af transistionen godkendes hermed.
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