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Radio- og tv-nævnet forlænger hermed tilladelse af 10. januar 2006 med 

senere ændringer til I/S DIGI-TV til distribution af lyd og billedprogrammer 

ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder i Multipleks 1 og 2 

(i det efterfølgende betegnet MUX 1 og 2) ved benyttelse af de sendemu-

ligheder, der meddeles I/S DIGI-TV af Erhvervsstyrelsen i frekvenstilladel-

se med tilhørende vilkår. 

 

Tilladelsen forlænges for perioden 1. januar 2014 til 3. april 2020 på ne-

denstående vilkår, jf. dog forbehold i tilladelsens punkt 2.2. og 2.3. 

 

1. Generelle bestemmelser 

I henhold til § 3, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, som ændret ved lov nr. 513 af 

27. maj 2013, kan tilladelse til distribution af lyd- og billedprogrammer ved 

hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet meddeles DR, en regional TV 2-

virksomhed, flere regionale TV 2-virksomheder i forening eller TV 

2/DANMARK A/S efter kulturministerens nærmere bestemmelse. Tilsvaren-

de kan tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af dis-

se foretagender eller flere af foretagenderne i forening. 

 

Kulturministeriet har i brev af 1. juli 2013 anmodet Radio- og tv-nævnet 

om at meddele I/S DIGI-TV forlængelse af tilladelse af 10. januar 2006 

med senere justeringer frem til og med den 3. april 2020. Brevet vedlæg-

ges nærværende tilladelse som bilag 1.  
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2. Tilladelseshaver, ændringsmuligheder i tilladelsesperioden, tilla-

delsens dækning m.v. 

2.1. Tilladelseshaver 

Tilladelse udstedes til det af DR og TV 2/DANMARK A/S etablerede fælles 

sendeselskab, I/S DIGI-TV, der har til formål at etablere og drive de lands-

dækkende sendenet, Multipleks 1 og 2 (i det efterfølgende betegnet MUX 1 

og 2), der bl.a. benyttes til udsendelse af DR’s og de regionale TV 2-

virksomheders digitale public service programmer og nye digitale tjenester.  

 

Interessenter i I/S DIGI-TV er DR og det af TV 2/DANMARK A/S til formålet 

etablerede 100 pct. ejede datterselskab TV 2 DTT A/S. Eventuelle ændrin-

ger i interessentsammensætningen skal forelægges Radio- og tv-nævnet, 

der kan godkende ændringerne efter forelæggelse for Kulturministeriet. 

Det bemærkes, at interessentkredsen i henhold til radio- og fjernsyns-

lovens § 3, stk. 4, alene kan bestå af DR, de regionale TV 2-virksomheder 

og TV 2/DANMARK A/S og/eller selskaber, der udelukkende er ejet af ét af 

disse foretagender eller flere af foretagenderne i forening. 

 

I/S DIGI-TV vil kunne indgå kontrakt med andre parter om den praktiske 

varetagelse af de opgaver, der påhviler selskabet i medfør af tilladelsen.  

 

2.2. Ændringsmuligheder i tilladelsesperioden 

Tilladelsen kan ændres eller inddrages forinden den 3. april 2020, såfremt 

der politisk måtte blive truffet beslutning om ændringer i disponering af 

kapaciteten i DTT-nettet eller lignende. 

 

Endvidere tages der forbehold for ændringer af tilladelsen som følge af 

ændringer i internationale forpligtelser og i dansk lovgivning. 

 

2.3. Tilladelsens dækning m.v.  

Dækningen i såvel MUX 1 som MUX 2 skal i tilladelsesperioden fortsat være 

praktisk taget 100 % landsdækkende ved stationær modtagelse med ud-

vendigt anbragte retningsbestemte antenner i 10 meters højde. 

 

Sendemulighederne skal primært benyttes til at udøve public service-

programvirksomhed, jf. den til enhver tid gældende public service-kontrakt 

mellem Kulturministeriet og DR og jf. de til enhver tid gældende public 
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service-kontrakter mellem Kulturministeriet og de regionale TV 2-virk-

somheder. 

 

Der tages forbehold for eventuelle efterfølgende ændringer i de konkrete, 

til rådighed værende sendemuligheder.  

 

3. Anvendelse af kapaciteten i MUX 1 og 2 

I/S DIGI-TV har som udgangspunkt rådighed over kapaciteten i MUX 1 og 

MUX 2. I/S DIGI-TV stiller kapacitet til rådighed for DR, samt nedenstå-

ende øvrige aktiviteter:  

       

i. Udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder. Der skal stilles 

i snit 6,5 Mbit/s til rådighed i op til 24 timer i døgnet.   

ii. Ikke-kommercielt lokal-tv. Der skal stilles i snit 2,5 Mbit/s til rå-

dighed i tidsrummet 21-17. 

iii. Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 

2/DANMARK. Der skal stilles i snit 2,5 Mbit/s til rådighed i tids-

rummet 17-21.   

iv. Udsendelse af Folketingets tv-kanal ”Folketinget”. I henhold til 

aftale mellem DR og Folketinget allokeres 1/6 af kapaciteten i 

MUX 2 fraregnet fællestjenester hertil. 

v. Udlejning af overskydende kapacitet til eventuel anden distribu-

tion til lukkede brugergrupper, idet højst 10 pct. af kapaciteten 

målt over døgnet - primært i de tidsrum, hvor der ikke distri-

bueres programmer - må anvendes hertil. Denne distributions-

virksomhed kan alt efter omstændighederne være underkastet 

regulering efter telelovgivningens bestemmelser. 

 

Der kan mellem DR og de øvrige aktører indgås aftale om benyttel-

se af statistisk multipleksing med henblik på bedst mulig udnyttelse 

af den til rådighed værende kapacitet.  

 

DR kan benytte eventuel uudnyttet kapacitet over døgnet eller på et 

givet tidspunkt til udsendelse af enkeltprogrammer hhv. forbedring 

af billedkvaliteten. 

 

I/S DIGI-TV udlejer kapaciteten i MUX 1 og MUX 2 til ovennævnte 

aktører/aktiviteter, således at disse betaler en forholdsmæssig del af 
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omkostningerne. Eventuel udlejning af overskydende kapacitet til 

anden distribution til lukkede brugergrupper, jf. punkt v, sker dog på 

markedsmæssige vilkår. 

 

Eventuelle tvister mellem I/S DIGI-TV og de regionale TV 2-

virksomheder om betalingsspørgsmål afgøres ved voldgift, med min-

dre parterne måtte være enige om en anden tvistløsningsmekanis-

me. I tilfælde af voldgift skal voldgiftsretten sættes med tre vold-

giftsmænd, hvoraf I/S DIGI-TV og de regionale TV 2-virksomheder 

hver især udpeger én voldgiftsmand. Den tredje voldgiftsmand, der 

skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af I/S DIGI-TV og de 

regionale TV 2-virksomheder i fællesskab eller, såfremt enighed der-

om ikke kan opnås, af Sø- og Handelsretten i København. Voldgifts-

retten fastsætter selv de processuelle regler. Omkostninger i forbin-

delse med voldgiftssagen afholdes af I/S DIGI-TV og/eller de regio-

nale TV 2-virksomheder, idet voldgiftsretten træffer bestemmelse 

om, hvem der skal bære voldgiftssagens omkostninger, herunder 

godtgørelse og honorar til voldgiftsretten. 

 

4. Tekniske parametre, kryptering, standarder mv.  

Den digitale distribution skal finde sted bl.a. ved brug af Single Frequency 

Network (SFN netværk) og ved anvendelse af følgende tekniske paramet-

re: 

  

 DVB-T 

 Modulation: 64 QAM, code rate 2/3 

 Guard Interval: 224 mikrosekunder (betegnet ¼) 

 Billed- og lydkodning: MPEG-4 

 

hvilket indebærer, at kapaciteten i henholdsvis MUX 1 og MUX 2 udgør 

19,91 Mbit/s.  

 

Distributionen skal ske ukrypteret.  Kravet om ukrypteret distribution gæl-

der dog ikke eventuel distribution til lukkede brugergrupper i henhold til 

afsnit 3 v. 

 

Radio- og tv-nævnet opfordrer I/S DIGI-TV til: 
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 at anvende en åben programmeringsgrænseflade for applikationer 

(API), jf. Europa-Kommissionens liste over standarder og specifika-

tioner for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester samt dertil 

hørende faciliteter og tjenester 

 i øvrigt i forbindelse med den digitale distributionsvirksomhed at 

benytte de på denne liste angivne standarder. 

 

Der henvises i denne forbindelse til Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 

393 af 2. maj 2011 om digitale radio- og tv-tjenester m.v. 

 

Eventuelle ændringer i de tekniske parametre skal forelægges Radio- og 

tv-nævnet, der kan godkende ændringerne efter forelæggelse for Kultur-

ministeriet. 

 

5. Information til borgerne  

I/S DIGI-TV skal sikre løbende information til seerne om relevante forhold 

vedrørende udsendelsesvirksomheden, jf. punkt 5.1. 

 

5.1. Samarbejde med branchen 

I/S DIGI-TV skal: 

 arbejde aktivt for et tværgående samarbejde med relevante dele af 

branchen om jordbaseret, digitalt tv med bl.a. det formål at sikre, 

at seerne/køberne får bedst og lettest mulig rådgivning i tilfælde af 

problemer med den digitale modtagelse o.l., eventuelt ved etable-

ring af et fælles ”call-center”.  

 samarbejde med den kommercielle DTT-gatekeeper, Boxer TV A/S, 

om en simpel elektronisk programguide (EPG).   

 

7. Gebyr m.v. 

Radio- og tv-nævnet oplyser, at Erhvervsstyrelsen opkræver frekvensafgif-

ter for DTT-sendenettet i henhold lov om radiofrekvenser. 

 

8. Ændringer af tilladelsen 

Ændringer i tilladelsesvilkår – ud over de ændringer, der er specifikt nævnt 

under øvrige punkter - vil kunne godkendes af Radio- og tv-nævnet efter 

forelæggelse for Kulturministeriet. 

 

9. Inddragelse af tilladelsen 
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Tilladelsen vil i henhold til radio- og fjernsynslovens § 4, stk. 3, jf. § 41, 

nr. 3, kunne inddrages af Radio- og tv-nævnet, hvis I/S DIGI-TV 

 overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt 

en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne eller 

 tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på 

 

10. Årlig indberetning 

I det omfang I/S DIGI-TV i henhold til punkt 3 c, sælger kapacitet til di-

stribution til lukkede brugergrupper skal I/S DIGI-TV hvert år den 1. april 

over for Radio- og tv-nævnet redegøre for omfanget og placeringen af det 

foregående års virksomhed, hvortil højst 10 % af kapaciteten målt over 

døgnet – primært i de tidsrum, hvor der ikke distribueres programmer - 

må anvendes.  

 

 

  

Mads Bryde Andersen 

formand 

 

                                

                                                        /    Jette Fievé

                                                               nævnssekretær 


