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Boxer TV A/S’ anmodning om ibrugtagning af MUX 6 

 

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 5. juli 2013 oplyst, 

at man i forbindelse med ibrugtagningen af MUX 6 ultimo september 2013 

planlægger en række ændringer, som Boxer vil orientere Radio- og tv-

nævnet om.  

 

Boxer anfører: 

 

MUX 6 vil komme til i alt at indeholde fem HD-kanaler, hvor følgende er 

nye: 

 

Kanal 5 og TV3 

 

mens følgende HD-kanaler vil blive flyttet fra MUX 5: 

 

TV3 Sport, TV 2 FILM og 6’eren 

 

Samtlige HD-kanaler bliver paralleludsendt og eksisterer derfor også i MUX 

3 eller MUX 4 som tv-kanaler i SD-kvalitet. Ifølge tidligere afgørelse med-

regnes parallelsendte tv-kanaler i hhv. SD og HD kun én gang i opgørelsen 

over Boxers opfyldelse af Tilladelsens vilkår, hvorfor distributionen af HD-

kanalerne i MUX 6 ikke har nogen betydning i forhold til Tilladelsen. 

 

Boxer planlægger desuden at påbegynde distribution af TV 2 Fri. Kanalens 

programindhold er varieret og vil derfor placere sig i en række forskellige 

programkategorier uden at påvirke Boxers opfyldelse af de gældende vilkår 

på området.  

 

TV 2 Fri ventes at indgå som tilvalgskanal samt i Boxer MAX og Flex8. 

Desuden ventes TV 2 Fri at indgå i tv-pakken Boxer TV 2 basispakken, der 

øges fra 5 til 6 tv-kanaler. Det skal dog bemærkes, at Boxer i skrivende 

stund ikke har indgået endelig aftale med TV 2 om distribution af TV 2 Fri.  
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Samtidig planlægger Boxer at lade Canal 8 indgå i temapakken Boxer 

Sport. Disse ændringer vil øge det gennemsnitlige antal kanaler til 3,70. 

 

Både TV 2 Fri og Canal 8 ventes at komme til at indgå i Boxer MAX og 

Flex8 og som tilvalgskanaler. Det gør alene, at TV 2 Fri vil indgå i Boxer TV 

2 basispakken, samt at Canal 8 vil indgå i Boxer Sport-pakken. Boxer MAX 

tæller ikke med i opgørelsen, mens Flex8 i sagens natur vil indehold et 

uændret antal kanaler blot med yderligere kanaler i paletten af tilbudte 

kanaler til Flex8, mens der allerede indgår tre tilvalgskanaler i opgørelsen.  

 

Den gennemsnitlige pris pr. kanal påvirkes af ændringen af Boxer MAX fra 

27 til 29 tv-kanaler, idet denne således sænkes fra kr. 18,47 til kr. 18,28.  

 

Det gælder således, at Boxer uændret opfylder alle vilkår og krav om 

mangfoldighed i programfladen.  

 

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 ansøg-

ning på sit møde den 21. august 2013, 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 pakketering, 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 

programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det 

samlede programudbud. 

 

Desuden fremgår det af tilladelsens punkt 12, at gatekeepers udbud af 

programmer udover de i punkt 10 og 11 nævnte kanaler skal, i et omfang, 

der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholde et bredt 

udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier: under-

holdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvi-

denskabelige programmer og sportsprogrammer. I henhold til gatekeepers 

oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier udgøre mere end 

50 pct. af den samlede udbudte programflade, og hver kategori skal udgø-

re mindst 5 pct. at den samlede udbudte programflade. Gatekeeper skal i 
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henhold til sin ansøgning endvidere udsende 4 underkategorier inden for 

de føromtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den samlede 

udbudte programflade, og 3 nye kategorier, der ligeledes hver udgør 5 pct. 

af den samlede udbudte programflade.  

 

Endelig fremgår det af tilladelsens punkt 13, at gatekeeper skal udbyde 

kanaler og programpakker mv. af en karakter og i 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. Gatekeeper har i ansøgningen oplyst at 

ville tilbyde: 

 

 minimum 16 programpakker, 

 en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på maksimalt kr. 

17,12. 

 

Boxer oplyser, at distributionen af HD-kanalerne Kanal 5 og TV3 i MUX 6 

samt flytning af HD-kanalerne TV3 Sport, TV 2 FILM og 6’eren fra MUX 5 til 

MUX 6 efter Boxers opfattelse ikke har nogen betydning i forhold til tilla-

delsen. Desuden oplyser Boxer, at samtlige HD-kanaler vil blive parallelud-

sendt og derfor også vil eksistere i MUX 3 eller MUX 4 som tv-kanaler i SD-

kvalitet, og at Radio- og tv-nævnet tidligere har meddelt, at parallelud-

sendte tv-kanaler i henholdsvis SD og HD kun medregnes én gang i opgø-

relsen over Boxers opfyldelse af tilladelsens vilkår.  

 

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 4. juli 2012, at der indtil 

videre gives Boxer tilladelse til at anvende MUX 6 til distribution af HD-

kanaler dog under forudsætning af, at bekendtgørelsens og tilladelsens 

vilkår om dækningsgrad, udbud af kanaler, programpakker mv. i MUX 3 – 

5 overholdes. Endvidere fremgår det, at distributionen af HD-kanaler i MUX 

6 ikke må udgøre en hindring for fremtidig distribution af mobil-tv efter 

tilladelsens vilkår. 

 

Desuden fremgår det af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 12. september 

2011, at paralleludsendte tv-kanaler i henholdsvis SD og HD kun medreg-

nes én gang i opgørelsen over Boxers opfyldelse af kravene til program-

mæssig mangfoldighed m.v. Det bemærkes dog, at det er en forudsæt-

ning, at SD-kanalerne afspejles fuldstændig i HD-kanalerne, dvs. at der 

distribueres præcis de samme programmer i SD og i HD, hvilket Boxer i 

ansøgningen af 5. juli 2013 bekræfter.  

 

Det er herefter Radio- og tv-nævnets vurdering, at der med Boxers an-

modning om ibrugtagningen af MUX 6 til HD-kanalerne Kanal 5, TV3, TV3 

Sport, TV 2 FILM samt 6’eren, ikke foreligger en ændring, som nævnet skal 
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godkende i henhold til tilladelsens punkt 25, idet Radio- og tv-nævnet alle-

rede har godkendt anvendelsen af HD-kanaler i MUX 6 samt at ændringen i 

øvrigt ikke påvirker hverken den gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke 

eller den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne. Desuden æn-

drer ibrugtagningen af HD-kanalerne ikke ved Boxers pligt til at sikre, at 

det samlede kanaludbud indeholder et bredt udvalg af programmer inden 

for følgende fem programkategorier: underholdningsprogrammer, nyheds-

programmer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og 

sportsprogrammer. 

 

Radio- og tv-nævnet skal dog bemærke, at Boxers tilladelse til at distribue-

re HD-kanaler i MUX 6 alene er midlertidig, og at forpligtelsen til at lancere 

og distribuere mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til ak-

tivt at arbejde med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB 

T2 Lite ligeledes består, jf. afgørelsen af 4. juli 2012.  

 

Boxer oplyser endvidere, at Boxer planlægger distributionen af TV 2 Fri, 

som programmæssigt vil placere sig i en række forskellige programkatego-

rier uden dog at påvirke Boxers opfyldelse af de gældende vilkår på områ-

det. Samtidig oplyser Boxer, at TV 2 Fri forventes at indgå som tilvalgska-

nal samt i Boxer MAX og Flex8, og at TV 2 Fri tillige forventes at indgå i tv-

pakken Boxer TV 2 basispakken, der dermed øges fra 5 til 6 tv-kanaler.  

 

Desuden oplyser Boxer, at man planlægger at lade Canal 8 indgå i tema-

pakken Boxer Sport – og at det – sammen med distributionen af TV 2 Fri i 

Boxer TV 2 basispakken – vil øge det gennemsnitlige antal kanaler til 3,70 

pr. pakke. Boxer bemærker dog, at eftersom Boxer MAX ikke tæller med i 

opgørelsen, og Flex8 dermed vil indeholde et uændret antal kanaler med 

yderligere kanaler i paletten af tilbudte kanaler, vil ændringen som følge af 

TV 2 Fri og Canal 8 i disse programpakker isoleret set ikke påvirke opgørel-

sen over det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke.  

 

Endelig oplyser Boxer, at den gennemsnitlige pris pr. kanal vil blive påvir-

ket af ændringen som følge af, at TV 2 Fri og Canal 8 vil indgå i program-

pakken Boxer MAX, hvor antallet af kanaler ændres fra 27 til 29, således at 

prisen ændres fra kr. 18,47 til kr. 18,28. 

 

Radio- og tv-nævnet har i sin afgørelse af 9. januar 2012 bemærket, at der 

ikke i tilladelsen er stillet et specifikt krav om det gennemsnitlige antal ka-

naler i programpakkerne, og at nævnet derfor efter ansøgning vil kunne 

godkende en mindre justering heraf. Ved sin afgørelse af 14. maj 2012 har 

nævnet præciseret, at nævnet har accepteret en justering af Boxers gen-

nemsnitlige antal kanaler pr. pakke fra 3,52 til 3,67 som en mindre juste-

ring. Radio- og tv-nævnet har ligeledes ved afgørelse af 1. oktober 2012 

accepteret en justering af Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke 
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fra 3,67 til 3,76 som en mindre justering som følge af lanceringen af to nye 

tv-pakker. Endelig har Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 29. maj 2013 

accepteret, at det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke justeres fra 3,88 

til 3,65 som følge af, dels at TV3 Puls kommer til at indgå i tv-pakkerne 

Boxer MINI, Boxer MIX samt Boxer MAX (det gennemsnitlige antal kanaler 

pr. pakke øges dermed fra 3,76 til 3,88 kanaler pr. pakke), dels lancerin-

gen af tre nye temapakker (det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke 

ændres dermed fra 3,88 til 3,65). 

 

Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at der med selve Boxers oriente-

ring om distribution af TV 2 Fri, hvor der ikke er tale om en udskiftning af 

en kanal med en anden kanal, men om en tilføjelse af en ekstra kanal, ikke 

isoleret set foreligger en ændring, som nævnets skal godkende i henhold til 

tilladelsens punkt 25, idet selve distributionen ikke ændrer ved, at det 

samlede kanaludbud indeholder et bredt udvalg af programmer inden for 

de fem programkategorier.  

 

Imidlertid forudsætter en justering af det gennemsnitlige antal kanaler i 

programpakkerne en forhåndsgodkendelse fra Radio- og tv-nævnet, idet 

det gennemsnitlige antal programmer i pakker indgik i grundlaget ved vur-

deringen af tildelingen af tilladelsen til Boxer.  

 

Radio- og tv-nævnet finder, at en justering af Boxers gennemsnitlige antal 

kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3,70 er en mindre og en ikke væsentlig juste-

ring, som ikke strider mod de udbudsretlige principper, når der henses til, 

at justeringen stort set kommer til at svare til justeringen, som Radio- og 

tv-nævnet ved afgørelse af 14. maj 2012 har accepteret.  

 

Endvidere har Radio- og tv-nævnet ved afgørelse af 2. november 2012 

godkendt principperne for en regulering af den gennemsnitlige pris pr. ka-

nal i programpakkerne efter forbrugerprisindekset, jf. tilladelsens punkt 13, 

således at den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne ændres fra 

kr. 17,21 til maksimalt kr. 18,96 (2011). Distributionen af TV 2 Fri samt 

ændringen med Canal 8 vil medføre, at den gennemsnitlige pris ifølge Bo-

xer ændres fra kr. 18,47 pr. kanal til kr. 18,28 pr. kanal. Dette ligger såle-

des inden for det maksimum, som Radio- og tv-nævnet har godkendt som 

følge af princippet for regulering, ligesom et fald i den gennemsnitlige pris 

pr. kanal er i overensstemmelse med kriterierne ved udbuddet, hvor en 

lavere pris talte positivt. 

 

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

 

Radio- og tv-nævnet tager anmodningen om ibrugtagningen af MUX 6 med 

fem HD-kanaler til efterretning, idet det bemærkes, at anvendelsen af HD-

kanaler i MUX 6 er midlertidig og at forpligtelsen til at lancere og distribue-

re mobil-tv i MUX 6 fortsat består, ligesom forpligtelsen til aktivt at arbejde 

med udviklingen af mobil-tv eventuelt efter standarden DVB T2 Lite ligele-

des består, jf. nævnets afgørelse af 4. juli 2012.  

 

Endvidere imødekommer Radio- og tv-nævnet Boxers anmodning om dis-

tributionen af TV 2 Fri og ændringen af Canal 8 herunder en justering af 

Boxers gennemsnitlige kanaler pr. pakke fra 3,65 til 3,70 samt en ændret 

gennemsnitlig pris pr. kanal fra kr. 18,47 til kr. 18,28.  

 

Radio- og tv-nævnet bemærker, at det er en forudsætning, at Boxer fort-

sat overholder bekendtgørelsen og tilladelsens øvrige vilkår. 
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