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 Boxer TV A/S’s henvendelse om pris- og pakkeændringer 

 

Sammendrag 

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af 19. juni 2019 oplyst, at Boxer 

vil foretage pris- og pakkeændringer, idet ”History” og ”ID-Investigation Discovery” udgår 

for at gøre plads til ”National Geographic Channel” og ”Xee” samt at prisen på Boxer Max 

hæves.  

 

Radio- og tv-nævnet tager oplysningerne til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysnin-

gen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 19,88 kr. til 20,34 kr. til efter-

retning.  

 

Sagens oplysninger 

Boxer TV A/S  har ved skrivelse af 19. juni 2019 oplyst, at Boxer vil foretage en pris- og 

pakkeændring.   

 

Boxer oplyser: 

 

”Til Nævnets orientering udgår kanalerne ”History” og ”ID-Investigation Discovery” fra Bo-

xers udbud med virkning fra henholdsvis 1. juli og 1. august 2019. 

 

Det sker for at gøre plads til National Geographic Channel (pr. 1.juli) og Xee (pr. 1. au-

gust). Begge de nye kanaler vil blive sendt i HD-kvalitet.  

 

Det resulterer i følgende pakkeændringer: 

 

 History erstattes af National Geographic Channel i Boxer Max og Boxer Viden 

 ID – Investigation Discovery erstattes af Xee i Boxer Max 

 

Derudover skal det oplyses, at Boxer hæver prisen på Boxer Max til 524 kr./md. (Basis 
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ekskl. Kortafgift) med virkning fra 1. august 2019. Årsagn er stigende content-omkostnin- 

ger.  

 

Alle øvrige pakker og priser er uændrede.  

 

Ændringerne betyder, at det gennemsntilige antal kanaler pr. pakke uændret er 4,39. Den 

gennemsnitlige pris pr. kanal vil være 20,34 kr., og dermed fortsat opfylde prisvilkåret, der 

pr. 1. juni 2019 er 20,44 kr.  

 

Radio- og tv-nævnets kommentarer 

Radio- og tv-nævnet har behandlet henvendelsen på sit møde den 22. oktober 2019 og 

skal herefter udtale: 

 

Af tilladelsens punkt 9 fremgår det, at gatekeeper i henhold til Boxers ansøgning skal di-

stribuere 9 kanaler i MUX 3 og 10 kanaler i henholdsvis MUX 4 og MUX 5, i alt 29 kanaler. 

 

Desuden fremgår det af tilladelsens punkt 12, at gatekeeperens udbud af programmer i et 

omfang, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, bl.a. skal indeholde et 

bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier: 

  

 underholdningsprogrammer,  

 nyhedsprogrammer,  

 musikprogrammer,  

 populærvidenskabelige programmer og  

 sportsprogrammer.  

 

I henhold til Boxers oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier udgøre mere 

end 50 pct. af den samlede programflade, og hver kategori skal udgøre mindst 5 pct. af 

den samlede programflade. Boxer skal ifølge sin ansøgning endvidere udsende 4 underka-

tegorier inden for de føromtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den sam-

lede udbudte programflade, og 3 nye kategorier, der ligeledes hver udgør 5 pct. af den ud-

budte programflade. Gatekeeper skal endelig distribuere mindst to nye kanaler, som ikke 

blev distribueret på det danske marked på ansøgningstidspunktet.  

 

Ifølge bekendtgørelsens § 23, stk. 2, og punkt 25 i tilladelsen skal Boxer forudgående ori-

enterer Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i 

pakketering, idet alle væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af Nævnet.  

 

Det fremgår endvidere af punkt 25, at der ved væsentlige ændringer skal forstås udskift-

ning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller 

ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning 

og tilladelse forudsættes at indgå i det samlede programudbud. 

 



 

   

 

Det fremgår af Boxers skrivelse af 19. juni 2019, at Boxer med virkning fra henholdsvis 1. 

juli 2019 og 1. august 2019 vil fjerne kanalerne ”History” og ”ID – Investigation Discovery” 

og erstatte dem af henholdsvis ”National Geographic Channel” og ”Xee”. Alle øvrige pakker 

forbliver uændret.  

 

Videre fremgår det, at Boxer hæver prisen på Boxer Max til 524 kr./mdr. med virkning fra 

1. august 2019. Årsagen er stigende content-omkostninger.  

 

Af tilladelsens punkt 13 fremgår det videre, at Boxer skal udbyde kanaler og programpak-

ker mv. af en karakter og et omfang, der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den 

gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperioden 

må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. Prisen kan dog reguleres på grundlag 

af udviklingen i forbrugerprisindekset. Boxer har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde mini-

mum 16 programpakker og en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksi-

malt kr. 17,21. 

 

Radio- og tv-nævnet har den 27. august 2013 truffet afgørelse om, at der udstedes et til-

læg til tilladelsen. Af tillægget fremgår det, at kravet i tilladelsens punkt 13 om, at den 

gennemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperioden 

må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen, udgår. Den 21. november 2013 ud-

stedte Radio- og tv-nævnet tillæg til Boxers tilladelse i overensstemmelse hermed.  

 

Det fremgår endvidere af Nævnets afgørelse af 27. august 2013, at nævnet vil kunne god-

kende prisstigninger, der baserer sig på markedsudviklingen, samt at Boxer fortsat skal 

indhente nævnets forudgående godkendelse til stigninger af bl.a. den gennemsnitlige pris 

for kanalerne, der ikke baseres på stigninger i forbrugerprisindekset.  

 

Den seneste justering af gennemsnitsprisen pr. kanal fra 19,70 kr. til 19,88 kr. blev taget 

til efterretning af Radio- og tv-nævnet ved Nævnets afgørelse af 27. juni 2019.   

 

Med fjernelsen af ”History” og ”ID – Investigation Discovery” fra Boxers udbud af kanaler 

og erstatning med henholdsvis ”National Geografic Channel” i Boxer Max og Boxer Viden 

og ”Xee” i Boxer Max samt med ændringen af prisen på Boxer Max til 524 kr./mdr. med 

virkning pr. 1. august 2019, vil den gennemsnitlige pris pr. kanal efter det oplyste herefter 

ændre sig fra 19,88 kr. til 20,34 kr. Prisen ligger inden for det maksimum, der tidligere er 

godkendt af Radio- og tv-nævnet som følge af princippet for regulering af den gennemsnit-

lige pris pr. kanal som følge af udviklingen i forbrugerprisindekset og markedsudviklingen.  

 

Radio- og tv-nævnet bemærker, at prisen på Boxer Max stiger fra 474 kr./mdr.  til 524 

kr./mdr. svarende til en prisstigning på 50 kr./mdr. Prisen på denne pakke blev sidst regu-

leret pr. 1. januar 2019.  

 



 

   

 

Endelige bemærker Radio- og tv-nævnet, at Boxer i forbindelse med sin public service-re-

degørelse skal oplyse i detaljer om opfyldelse af bl.a. tilladelsens krav i punkt 12 og 13. I 

udtalelsen om redegørelsen tager Nævnet stilling til, om kravene er overholdt. 

 

I øvrigt har Radio- og tv-nævnet noteret sig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter 

telefonisk samtale har oplyst, at de ingen indvendinger har mod det oplyste.  

 

På den baggrund har Radio- og tv-nævnet truffet følgende: 

 

AFGØRELSE 

 

Radio- og tv-nævnet tager Boxers oplysning om, at kanalerne ”History” og ”ID – Investiga-

tion Discovery” erstattes af ”National Geographic Channel” og ”Xee” henholdsvis pr. 1. juli 

2019 og 1. august 2019 til efterretning. 

 

Radio- og tv-nævnet tager endvidere Boxers oplysning om, at Boxer hæver prisen på Bo-

xer Max fra 474,00 kr./mdr. til 524 kr./mdr. til efterretning.  

 

Endelig tager Radio- og tv-nævnet tager Boxers oplysning om, at den gennemsnitlige pris 

pr. kanal herefter vil udgøre 20,34 kr., til efterretning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Energistyrelsen 

 

 


