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Tillæg til tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- 

og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale 

tv-sendermuligheder 

 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 10. januar 2006 tilladelse til I/S 

DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af 

jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Det skete med hjemmel i § 

3, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovebekendt-

gørelse nr. 506 af 10. juni 2004 med senere ændringer og på grundlag 

af Kulturministeriets brev af 15. december 2005. 

 

Tilladelsen er efter meddelelse fra Kulturministeriet justeret ved tillæg 

af 13. februar 2008 (om distribution af DR Update fra MUX 1), ved 

tillæg af 17. september 2009 (om DIGI-TV's sendemuligheder fra 1. 

november 2009 samt den forudsatte anvendelse heraf) samt ved tillæg 

af 28. november 2011 (om bl.a. anvendelse af kapaciteten i MUX 1 og 

MUX 2).  

 

Tilladelsen er efter meddelelse fra Kulturministeriet ved Radio- og tv-

nævnets forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV af 1. oktober 2013 

forlænget fra perioden 1. januar 2014 til 3. april 2020.  

  

Kulturministeriet har i brev af 23. marts 2020 anmodet Radio- og tv-

nævnet om at meddele I/S DIGI-TV forlængelse af tilladelsen af 1. 

oktober 2013 frem til og med 1. juni 2020. Brevet vedlægges 

nærværende tillæg til tilladelsen som bilag.  

 

Anmodningen om forlængelsen skal ses i lyset af udbruddet af 

coronavirus/COVID-19 og ønsket om at sikre seerne den bedste 

mulighed for fortsat at kunne tilgå relevante (myndigheds)informa-

tioner.  

 

På den baggrund forlænger Radio- og tv-nævnet hermed tilladelse af 1. 

oktober 2013 til I/S DIGI TV til distribution af lyd og billedprogrammer 

ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder ved benyttelse 
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Side 2 

af de sendemuligheder, der er meddelt eller meddeles I/S DIGI-TV af 

Energistyrelsen i frekvenstilladelse med tilhørende vilkår.  

 

Tilladelsen forlænges for perioden 3. april 2020 til og med 1. juni 2020. 

 

Vilkårene i forlængelsesperioden følger vilkårene, som fremgår af 

tilladelse af 1. oktober 2013. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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