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Boxer TV A/S' ansøgning om godkendelse af kanalændringer   

 
Boxer TV A/S (herefter Boxer) har ved brev af 21. september 2012 oplyst, 

at Boxer planlægger med virkning fra henholdsvis 1. januar 2013 og 1. juli 
2013 at udskifte tv-kanalen Star! med TV3 og tv-kanalen Canal+ Hits med 

TV3 Puls. Boxer anmoder i brevet om Radio- og tv-nævnets godkendelse af 
de anførte ændringer.   

 
Baggrund 

Boxer oplyser, at Boxer både før og efter udskiftningerne vil distribuere 32 
tv-kanaler og dermed overholde tilladelsens krav om distribution af mini-

mum 29 kanaler.  
 

Endvidere oplyser Boxer, at:  
 

….. 

 
"Indholdsmæssigt er der ingen væsentlig forskel på Star! og Canal+ Hits i 

forhold til TV3 og TV3 Puls. De pågældende tv-kanalers indhold kategorise-

res altovervejende i underholdningsgenren. 

 

Boxer er jf. Tilladelsen forpligtet til at distribuere 5 hovedkategorier samt 7 

andre kategorier (nye kategorier eller underkategorier til hovedkategorier-

ne). Boxer distribuerer i dag 9 andre kategorier. 

 

Fjernelsen af Star! bevirker imidlertid, at Boxer ikke længere distribuerer 

minimum 5 pct. af sin programflade på kategorien ”Human Interest”, hvor-

for Boxer fremover distribuerer 8 andre kategorier. Tilladelsens krav om 7 

yderligere kategorier er således fortsat opfyldt. Det er derfor Boxers opfat-

telse, at udskiftningen af de nævnte tv-kanaler er helt og fuldt i overens-

stemmelse med Tilladelsen." 

……. 

Herudover oplyses det, at: 
 

…. 



 
  
  

  2 

"Begge de nye kanaler vil indgå i pakkerne Boxer MINI, Boxer MIX og Bo-

xer MAX. Det vil medføre udskiftninger i enkelte tv-pakker. Det vil ske så-

ledes, at Boxer uændret distribuerer 3,76 tv-kanaler pr. pakke og dermed 

fortsat opfylder Tilladelsens vilkår." 

…. 

 

Endelig oplyser Boxer, at  
 

"Jf. Tilladelsen er Boxer forpligtet til en gennemsnitlig pris pr. kanal på kr. 

17,21 (2007-priser). Boxer er jf. Tilladelsen berettiget til at hæve priserne 

med forbrugerprisindekset. Boxer har anmodet Radio- og tv-nævnet om at 

godkende en sådan justering samt princippet herfor. 

 

Reguleret for forbrugerprisindekset til og med 2011 er Boxer forpligtet til 

en maksimal gennemsnitlig pris for 2012 på kr. 18,96. Efter samme princip 

vil den gennemsnitlige, maksimale pris for 2013 udgøre kr. 18,96 + for-

brugerprisindekset for 2012, som er kendt på tidspunktet for den prisjuste-

ring, Boxer har til hensigt at gennemføre med ikrafttrædelse primo 2013: 

 

XXXXXXXXXXXX 

 

Med disse prisjusteringer vil den gennemsnitlige pris pr. kanal fra 2013 

blive kr. 19,21, hvilket efter Boxers opfattelse er i overensstemmelse med 

vilkåret om pris efter regulering efter forbrugerprisindekset for årene frem 

til og med 2012. De kr. 19,21 svarer til en udvikling i forbrugerprisindekset 

for 2012 på 1,3 pct. Pr. august 2012 er udviklingen i forbrugerprisindekset 

på 2,62 pct., hvilket giver en pris pr. kanal i 2013 på kr. 19,46." 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 23, stk. 2, og § 25, stk. 1, i be-

kendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets ud-
bud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder behandlet Boxers hen-

vendelser på sit møde den 30. oktober 2012, og skal herefter udtale:  
 

Ifølge bekendtgørelsens § 23, stk. 2, og punkt 25 i Radio- og tv-nævnets 
tilladelse af 4. april 2008 til distribution af lyd- og billedprogrammer ved 

hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder skal Boxer forudgående 
orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, her-

under ændringer i pakettering, idet alle væsentlige ændringer skal for-
håndsgodkendes af Nævnet.  

 
Det fremgår endvidere, at der ved væsentlige ændringer skal forstås ud-

skiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hoved-
kategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller 
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programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det 

samlede programudbud. 
 

Eftersom Boxer har oplyst, at der indholdsmæssigt ikke er væsentlig for-
skel på Star! og Canal+ Hits i forhold til TV3 og TV3 Puls, idet de pågæl-

dende tv-kanalers indhold altovervejende kategoriseres i underholdnings-

genren, anser Radio- og tv-nævnet ikke den planlagte ændring som væ-
sentlig, hvorfor Radio- og tv-nævnet ikke skal godkende ændringerne i 

henhold til tilladelsens pkt. 25.  
 

Radio- og tv-nævnets forudsætter i den forbindelse, at de planlagte æn-
dringer ikke medfører, at Boxer ikke vil kunne overholde tilladelsens øvrige 

vilkår, herunder særligt vilkår i tilladelsens punkt 9, 12 og 13 om antal ka-
naler, et varieret programudbud samt gennemsnitlige pris pr. kanal, der 

udbydes i programpakker m.v. 
 

Nærværende afgørelse omhandler ikke spørgsmålet om prisregulering, idet 
selvstændig afgørelse herom er truffet af Radio- og tv-nævnet på indevæ-

rende møde. 
 

 

På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende  
 

Afgørelse: 

 

Radio- og tv-nævnet tager orienteringen om ændringen af kanaludbuddet 
og deraf følgende ændring i pakketeringen til efterretning, idet det forud-

sættes, at Boxer fortsat overholder tilladelsens vilkår om antal kanaler, et 
varieret programudbud samt gennemsnitlige pris pr. kanal, der udbydes i 

programpakker m.v.  
 

 
    Christian Scherfig 

         formand  
   

                        / 

              Jette Fievé 
                nævnssekretær 

 


