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Boxer TV A/S’s ansøgning om ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 13. november
2012 ansøgt Radio- og tv-nævnet om tilladelse til ændring af kanalanvendelse på Vestsjælland.
Boxer anfører bl.a.:
”Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på, at man efter forhandling med
nabolande har frigjort en ny kanal på Vestsjælland (Jyderup K48).
Boxer anvender i dag K60 i området, og Erhvervsstyrelsen foreslår, at Boxer erstatter K60 med den nu frigjorte K48.
K60 ligger tæt op ad 800 MHz-båndet, som pr. 1. januar 2013 ibrugtages
til mobilt bredbånd. Dette medfører potentielt forstyrrelser for tv-seerne på
DTT-platformen i form af pixeleringer mv. Skiftet fra K60 til K48 vil reducere denne risiko.
Samtidig vil rømningen af K60 medføre, at Erhvervsstyrelsen kan gennemføre en lempelse af de tekniske vilkår til gavn for operatørerne på 800
MHz-båndet.
Det kan oplyses, at ændringen ikke vil influere på Boxers opfyldelse af Tilladelsens dækningskrav.
Boxer planlægger at iværksætte de tekniske foranstaltninger i forbindelse
med ibrugtagningen af MUX6 senest med udgangen af september 2013.”
Radio- og tv-nævnet har herefter anmodet Erhvervsstyrelsen om kommentarer til ansøgningen herunder eventuelt tidsperspektiv for anvendelsen af
den nye kanal.
Ved mail af 28. november 2012 har Erhvervsstyrelsen bl.a. meddelt:
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”Erhvervsstyrelsen kan oplyse, at den nye kanal 48 på Vestsjælland (Jyderum-allotment), der omtales i Boxers brev, er færdigkoordineret med de
relevante nabolande i sådan et omfang, at Erhvervsstyrelsen vil kunne udstede frekvenstilladelse umiddelbart efter Nævnets behandling af sagen.”
Ved mail af 10. december 2012 har Erhvervsstyrelsen tillige oplyst, at det
er styrelsens vurdering, at kanalændringen til kanal 48 (og den deraf følgende ændrede kanalplan) ikke indebærer, at Boxer får adgang til en teknisk set væsentlig anderledes frekvensressource end den, som var omfattet af gatekeeperudbuddet.
Radio- og tv-nævnets vurdering:
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 23, stk. 2, og § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 17. december 2012, og skal herefter udtale:
Det fremgår bl.a. af tilladelsens punkt 4, at sendemulighederne er sammensat som angivet i den af IT- og Telestyrelsen (nuværende Erhvervsstyrelsen) udarbejdede foreløbige kanalplan, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr.
1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.
Videre fremgår det af punkt 5, at kanalplanen i tilladelsesperioden vil kunne ændres som følge af nye internationale forpligtigelser. Det indebærer,
at gatekeeper evt. vil kunne blive nødt til at skifte sendekanaler. Eventuelle omkostninger hertil vil skulle bæres af gatekeeper.
IT- og Telestyrelsen meddelte ved brev af 10. juni 2011 Radio- og tvnævnet, at Danmark havde tiltrådt nye internationale forpligtigelser om
brugen af 800 MHz-frekvensbåndet (MUX 7) til andre formål end tv, herunder særligt mobilt bredbånd, som bl.a. ville indebære en ændring af Boxers kanalplan. Såvel den gældende som den ændrede kanalplan for MUX
1-6 var vedlagt brevet til Radio- og tv-nævnet som bilag 1.
Ved brev af 1. juli 2011 meddelte Radio- og tv-nævnet Boxer den ændrede
kanalplan.
Samtidig fremgik det af brevet fra IT- og Telestyrelsen, at den nye kanalplan ville kunne medføre, at seere, der måske i forvejen lejlighedsvist oplevede generende udfald i modtagelsen af kanalerne i én MUX, i enkelte
dele af landet ville kunne komme til at opleve generende udfald i modtagelsen af kanalerne i to MUX. Nogle seere ville desuden kunne få vanskeligere ved at modtage tv fra nabolandene, f.eks. svensk og tysk tv.
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Èn af de kanaler, der potentielt er påvirket af den nye kanalplan, er kanal
60 på Vestsjælland i MUX 5 bl.a. fordi, at kanal 60 ligger meget tæt op ad
800 MHz-frekvensbåndet, som pr. 1. januar 2013 ibrugtages til mobilt
bredbånd, hvilket potentielt kan medføre forstyrrelser for tv-seerne på
DTT-platformen i form af pixeleringer mv.
Erhvervsstyrelsen har oplyst, at den nye kanal 48 på Vestsjælland (Jyderup-allotment), der omtales i Boxers ansøgning, er færdigkoordineret med
de relevante nabolande. Det foreslås derfor, at kanal 48 anvendes i stedet
for kanal 60 på Vestsjælland. Kanal 60 vil i så fald alene blive anvendt på
Lolland-Falster og en begrænset del af Sydsjælland. Et skift fra kanal 48 til
kanal 60 vil kunne reducere forstyrrelsesrisikoen. Samtidig er dækningen
for kanal 48 særligt i den bymæssige bebyggelse i området RingstedSlagelse-Sorø bedre end for kanal 60.
Radio- og tv-nævnet finder herefter, at denne ændring i kanalanvendelse
fra kanal 60 til kanal 48 primært vil afhjælpe den potentielle forstyrrelse
som følge af beslutningen om, at 800 MHz-frekvensbåndet pr. 1. januar
2013 skal anvendes til mobilt formål.
Samtidig er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at en ændring af kanalanvendelsen på Vestsjælland ikke vil være i strid med de udbudsretlige
principper, idet der ikke vil være tale om en ændring af den økonomiske
balance til fordel for Boxer, men blot stiller Boxer således, som der var
forudsat ved udbuddet for så vidt angår dækningen i området.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
Afgørelse:
Radio- og tv-nævnet godkender ændringen af kanalanvendelsen på Vestsjælland, således at kanal 60 ændres til kanal 48.
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