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Boxer TV A/S’ anmodning om udskydelse af Boxer TVs forpligtelse 

til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt anmodning om fortsat anden 

anvendelse af MUX 6 

 
Indledning 

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved henvendelse af 5. decem-

ber 2014 til Radio- og tv-nævnet ansøgt om tilladelse til at udskyde sin 
forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 samt om fortsat at kunne an-

vende MUX 6. 
 

Boxer ønsker, at: 
• Boxers forpligtelse til at lancere mobilt tv via DTT-nettet skal bestå 

men udskydes foreløbig tre år fra Radio- og tv-nævnets afgørelse 
• Boxer tilpligtes i sine årlige redegørelser til Radio- og tv-nævnet at 

orientere nævnet om udviklingen inden for distribution af mobilt tv i 
DTT nettet 

• Boxer tillades fortsat at anvende MUX 6 til andre formål inden for 
den generelle tilladelse om at anvende MUX 6 til distribution af lyd- 

og billedprogrammer, idet det bemærkes, at alternativ anvendelse 
ikke har indflydelse på en eventuel senere udrulning af mobilt tv. 

Boxer har oplyst, at MUX 6 fremdeles vil blive anvendt til at distri-

buere HD-kanaler. Såfremt MUX 6 anvendes til andre formål inden 
for det generelle vilkår, skal Radio- og tv-nævnet orienteres herom.  

 
Baggrund 

Ifølge tilladelsen af 4. april 2008 til Boxer til distribution af lyd- og billed-
programmer ved hjælp af jordbaserede tv-sendemuligheder punkt 7, skal 

Boxer senest den 30. september 2011 lancere og distribuere mobil-tv via 
DVB-H standarden på MUX 6 med en indendørs dækning til håndholdt 

modtager med antenne i 1,5 m højde og 95 procent stedsandsynlighed på 
minimum 37 procent.  
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Efter ansøgning fra Boxer traf Radio- og tv-nævnet den 8. marts 2011 af-

gørelse om udskydelsen af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-
tv via DVB-H standarden til 30. september 2013. 

 
Efter fornyet ansøgning fra Boxer traf Radio- og tv-nævnet den 4. juli 2012 

afgørelse om fritagelse fra forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-

tv via DVB-H standarden i MUX 6, idet forpligtelsen til at lancere og distri-
buere mobil-tv i MUX 6 fortsat skulle bestå. Forpligtelsen til at lancere og 

distribuere mobil-tv blev dog udskudt i tre år til 1. juli 2015, idet Boxer i 
den forbindelse tilpligtedes hvert år i sin redegørelse at fremkomme med 

oplysninger om den internationale udvikling inden for markedet for lance-
ring og distribution af mobil-tv i DTT nettet. Boxer skulle dernæst aktivt 

deltage heri og arbejde for lanceringen i Danmark herunder forbedre pla-
ner om og tidsramme for lancering og distribution af mobil-tv i MUX 6.  

 
Boxer blev i samme forbindelse og indtil videre givet tilladelse til at anven-

de MUX 6 til distribution af HD-kanaler dog under forudsætning af, at be-
kendtgørelsens og tilladelsens vilkår om dækningsgrad, udbud af kanaler, 

programpakker mv. i MUX 3-5 overholdes. Samtidig blev det fremhævet, 
at distributionen af HD-kanaler i MUX 6 ikke må udgøre en hindring for 

fremtidig distribution af mobil-tv efter tilladelsens vilkår og i henhold til 

afgørelsen.  
 

Boxers anmodning af om udskydelse af Boxers forpligtelse til at 

lancere mobil-tv via MUX 6 samt anmodning om fortsat anden an-

vendelse af MUX 6 

Boxer har ved brev af 5. december 2014 ansøgt Radio- og tv-nævnet om 

tilladelse til at udskyde Boxers forpligtelse til at lancere mobil-tv via MUX 6 
og om fortsat at kunne foretage anden anvendelse af MUX 6. 

 
Boxer finder fortsat ikke, at der er udsigt til, at lancering af mobil-tv via 

DTT-nettet vil blive succesfuldt. Tværtimod viser udviklingen ifølge Boxer 
siden selskabets anmodning af 10. april 2010 og 27. april 2012, at DVB-H 

som forudset er opgivet som teknologi og således ikke vil blive udrullet i 
noget marked, og at der fremdeles ikke har vist sig andre teknologier, der 

indikerer mulig kommercialisering på kort sigt.  

 
Derimod har mobil-tv via IP – mobilt bredbånd og WiFi – ifølge Boxer vist 

sig at opnå stadig større udbredelse til smart phones og tablets. Alle bru-
gere af håndholdte enheder – i Danmark og andre lande – anvender i dag 

teknologi, som fungerer ved brug af en app installeret på den type appara-
tur. Forbrugeren forventer således i dag som en naturlig og integreret del 

af et tv-produkt at have adgang til sine kanaler overalt og på alle enheder.  
 



 
  
  

  3 

Boxer anfører hertil, at alle danske tv-udbydere i dag anvender denne løs-

ning, og at Boxer derfor også har valgt at lancere en sådan løsning for at 
opretholde et konkurrencedygtigt produkt. Uden det lancerede mobil-tv 

produkt – Boxer Play – ville Boxer være svækket i bestræbelserne på at 
bidrage til at styrke konkurrencen i tv-markedet, som er én af de vigtigste 

målsætninger med Boxers tilladelse. De på nuværende tidspunkt begræn-

sede udsigter til en mobil-tv teknologi via DTT-nettet indebærer derfor, at 
Boxer nu anmoder Radio- og tv-nævnet om på ny at udskyde forpligtelsen 

til at anvende MUX 6 til at lancere mobil-tv i MUX 6. 
 

Boxer bemærker, at Boxer i overensstemmelse med de grundlæggende 
forudsætninger bag tilldeling af MUX 3-6, fortsat ønsker at anvende MUX 6 

til distribution af tv-kanaler.  
 

Boxer anmoder derfor tillige om, at Boxer fra 1. juli 2015 fortsat kan an-
vende MUX 6 til distribution af tv-kanaler i HD (HD-kanaler). Distribution af 

HD-kanaler kan efter omstændighederne og markedsudviklingen i øvrigt 
suppleres med parallel distribution af mobil-tv via T2 Lite eller eventuelt 

andre standarder, der måtte opnå kommercialisering. Anden anvendelse af 
MUX 6 vil blive gennemført på en sådan måde, at det sikres, at denne an-

vendelse ikke afskærer fra at ibrugtage en mobil-tv teknologi på DTT, så-

fremt en sådan måtte fremkomme i dispensationsperioden. 
 

Boxer bemærker hertil, at Boxer fortsat ønsker at udnytte MUX 6 således, 
at det også fremover vil være muligt at udrulle mobilt tv i T2 Lite standar-

den eller andre standarder i det omfang denne standard bliver bæredygtig.  
 

I øvrigt anfører Boxer, at de seneste to-tre år ikke har givet noget kom-
mercielt og bæredygtig gennembrud for T2 Lite, og det derfor ikke er rati-

onelt i forhold til anvendelsen af det offentliges ressourcer at igangsætte 
implementeringen af T2 Lite på nuværende tidspunkt bl.a. fordi teknologi-

en endnu ikke findes. Boxer vil dog fortsat i overensstemmelse med mobil-
tv forpligtelsen i tilladelsen forfølge muligheden for i fremtiden at udrulle 

mobilt tv ad andre distributionskanaler end den internetbaserede mobil-tv 
tjeneste, som Boxer allerede har lanceret, for eksempel via T2 Lite-

standarden eller via den standard, som i fremtiden måtte vise sig at være 

bæredygtig. Boxer bemærker således, at det fortsat er Boxers intention at 
medvirke til at fremme udbuddet og efterspørgslen af mobil-tv således som 

oprindeligt anført i Boxers ansøgning om koncessionen som Gatekeeper.  
 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 27. 

april 2015 og skal herefter udtale: 
 

Boxers ansøgning kan opdeles i følgende to elementer: 



 
  
  

  4 

 

1. Ansøgning om udskydelse af Boxers fortsatte forpligtelse til at lan-
cere mobil-tv MUX 6 

2. Ansøgning om fortsat anden anvendelse af MUX 6 

 

Ad 1. Ansøgning om udskydelse af Boxers forpligtelse til at lancere mobil-

tv på MUX 6 

Som nævnt oven for fremgår det af tilladelsen, at Boxer skal distribuere 

mobil-tv på MUX 6.  
 

Det fremgår af Boxers ansøgning, at der fortsat ikke er noget grundlag for 
at lancere mobil-tv på MUX 6, idet der ikke umiddelbart er udsigt til, at 

nogen teknologi til mobil-tv via DTT-nettet er ved at udvikle sig til en bæ-
redygtig teknologi. I stedet har mobil-tv til bærbare enheder som smart-

phones og tablets på kort tid vundet betydelig udbredelse via IP-
teknologien – dvs. via internetprotokol-teknologi distribueret via WiFi eller 

mobiltelefonselskabernes netværk, dvs. 3G og 4G/LTE.  
 

Ifølge Boxers ansøgning, løser teknologien i form af mobil-tv til bærbare 
enheder på én gang flere udfordringer for tv-udbyderne: 1) distributionen 

af tv-kanalerne foregår via etablerede netværk (3G, 4G/LTE samt WiFi) og 

kræver derfor ikke investering i helt nye, understøttende netværk. 2) via 
IP-teknologien er det muligt at sikre krypteringen af betalings-tv-kanalerne 

i modsætning til eksempelvis DTT-nettet, hvor der ikke findes telefoner 
eller tablets med indbygget kortlæsermodul, og 3) der forefindes global 

bestand af forbrugerterminaler/devices.  
 

Boxer har derfor valgt at lancere mobil-tv via samme teknologi som alle 
andre, og hvor man som forbruger henter en app og indtaster brugernavn 

og kode. Boxers Play-tjeneste tilbydes som en supplerende tjeneste til et 
eksisterende abonnement på en tv-pakke. Indtil videre følger tjenesten 

med uden beregning for Boxer Max - kunderne, mens øvrige kunder kan 
tilkøbe tjenesten. Inden længe må det imidlertid formodes at blev et pro-

dukt, som følger med uden beregning til alle kunder, som også HD-
tjenesten udviklede sig.  

 

Uanset, at Boxer ikke tilbyder mobil-tv via DTT-nettet, har Boxers kunder 
og andre seeres således mulighed for at modtage mobil-tv. 

 
Boxer anfører, at det endnu er for tidligt at konkludere, at mobilt tv i DTT 

nettet ikke vil være hensigtsmæssigt, uanset at der endnu ikke er en bæ-
redygtig teknologi for mobilt tv i DTT nettet. Boxer foreslår derfor, at for-

pligtelsen til at implementere mobilt tv via DTT-nettet udskydes med 3 år.  
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I forbindelse med Boxers første anmodning i 2010 om at udskyde forplig-

telsen til at lancere mobil-tv på MUX 6 udtalte Kammeradvokaten den 14. 
februar 2011 at det fremgik af praksis fra EU-domstolen (jf. præmisserne i 

EU-Domstolens dom af 19. juni i sag C-454/06 (pressetext), at tre generel-
le kriterier skal indgå i vurderingen af, hvorvidt en kontraktændring må 

anses for så væsentlig, at den ændrede kontrakt skal udbydes på ny. 

 
Det første kriterium er, om ændringen indebærer, at andre tilbudsgivere 

end de oprindeligt antagne kunne tænkes at ville have deltaget i tilbuds-
givningen, såfremt de betingelser, som ændringen medfører, havde været 

en del af det oprindelige udbudsmateriale, eller hvis ændringen ville havde 
gjort det muligt at antage et andet tilbud end det, som oprindeligt blev 

antaget. 
 

Det andet kriterium er, om ændringen i betydeligt omfang udvider aftalen 
til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindeligt var fastsat heri, hvilket 

ifølge Kammeradvokaten må gælde både kvantitative og kvalitative æn-
dringer i kontrakten, selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i dommen. 

Hvis udvidelsen i forhold til kontraktens værdi er ubetydelig, taler dette 
for, at ændringen ikke er væsentlig, selv om udvidelsen isoleret set er be-

tydelig. 

 
Det tredje kriterium er, om ændringen ændrer aftalens økonomiske balan-

ce til fordel for den vindende tilbudsgiver på en måde, som ikke er fastsat i 
de oprindelige udbudsbetingelser.  

 
Desuden var det Kammeradvokatens opfattelse, at der er lidt større råde-

rum for ændringer, som er motiveret af ændrede ydre omstændigheder, 
samt at det må antages, at der ved vurderingen af, om en ændring medfø-

rer krav om genudbud, også kan lægges vægt på, om aftaleforholdet ved-
rører en kompleks ydelse, hvor det har været forbundet med vanskelighed 

fra starten at forudse behovet for ændringer. 
 

Kammeradvokaten anførte endvidere, at det ikke af praksis klart fremgår, 
om bedømmelsen af, om udskydelsen af tidsfristen udgør en væsentlig 

ændring af den økonomiske balance til fordel for Boxer, skal foretages ud 

fra forholdene på det tidspunkt, hvor forpligtelsen påtages, eller ud fra det 
tidspunkt, hvor ansøgningen om ændring indsendes. Det er dog Kammer-

advokatens opfattelse, at meget taler for, at bedømmelsen bør foretages 
ud fra forholdene på udbudstidspunktet, idet det jo netop er her konkur-

rencen fandt sted, og hvor tilbudsgiver påtog sig forpligtelsen. Det er dog 
et åbent spørgsmål, hvordan praksis fra EU-Domstolen vil udvikle sig på 

dette område. 
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Det var Kammeradvokatens bedømmelse, at så længe Boxer kun har an-

modet om en udsættelse, må den økonomiske fordel for Boxer desuden 
som udgangspunkt maksimalt udgøre forrentningen i udsættelsesperioden 

af den kapital, der efter tidsplanen skulle investeres i opbygningen af net-
tet. Efter de foreliggende regnskabsoplysninger fremsendt af Boxer, er be-

løbet set i forhold til de samlede omkostninger forbundet med opfyldelse af 

tilladelsen uvæsentligt. 
 

På baggrund af ovennævnte vægtningskriterier fandt Kammeradvokaten, 
at det næppe ville være i strid med EU-Domstolens praksis at imødekom-

me Boxers ansøgning om udsættelse af tidsfristen for distribution til mobil-
tv.  

 
Kammeradvokaten påpegede i denne forbindelse, at ét af hensynene bag 

udbudsreglerne er, at reglerne skal sikre en samfundsmæssigt rationel 
anvendelse af det offentliges ressourcer. Det vil derfor være i strid med 

dette grundlæggende formål, hvis en forpligtigelse til at levere en ydelse 
på en bestemt teknologi opretholdes, når markedet er gået bort fra den 

pågældende teknologi. Dertil skal tilføjes, at EU-Domstolens praksis synes 
at være noget lempeligere i relation til ændringer, der skyldes den tekno-

logiske udvikling. 

 
På baggrund af Boxers fornyede henvendelse har Radio- og tv-nævnet haft 

en uformel drøftelse med Kammeradvokaten om, hvorvidt der på ny kan 
gives udsættelse af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv på 

MUX 6. I den forbindelse har Kammeradvokaten oplyst, at der ikke er sket 
ændringer i de udbudsretlige betingelser og den praksis, som er gældende 

inden for EU-retten, hvorfor der efter Kammeradvokatens opfattelse intet 
er til hinder for, at der gives en fornyet udsættelse. Dog har Kammeradvo-

katen anbefalet, at udsættelsen alene gives for to år også under hensyn til, 
at tilladelsen udløbet den 3. april 2020.  

 
Der er således i relation til distribution af mobil-tv via DTT-nettet ikke sket 

væsentlige ændringer siden 2012. Der er fortsat ikke udviklet nogen tek-
nologi til mobil-tv via DTT-nettet, og der er ingen efterspørgsel herefter. På 

den baggrund er det Radio- og tv-nævnets opfattelse, at nævnet ikke bør 

fastholde Boxer i forpligtelsen til at lancere mobil-tv i en teknologi.   
 

Hertil kommer, at Kammeradvokaten ikke har indvendinger mod endnu en 
udskydelse af forpligtelsen med endnu to år. 

 
Radio- og tv-nævnet indstiller på den baggrund, at Boxers forpligtelse til at 

lancere mobil-tv via DTT-nettet består men udskydes indtil 1. juli 2017. 
Der træffes fortsat ikke afgørelse om, hvilken standard mobil-tv i fremtiden 

skal distribueres i, idet dette vil afhænge af udviklingen i standarder for 
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mobil-tv. Det er i den forbindelse Radio- og tv-nævnets umiddelbare vur-

dering, at det fortsat ikke er usandsynligt, at der i løbet af en 2-årig perio-
de vil kunne vise sig yderligere tendenser på udviklingen inden for stan-

darder for mobil-tv.  
 

Radio- og tv-nævnet finder dog fortsat, at forudsætningen for afgørelsen 

om udskydelse af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv er, at 
Boxer hvert år i sin redegørelse til Radio- og tv-nævnet oplyser, hvad der 

er sket på området, såvel nationalt som internationalt og om Boxers aktive 
deltagelse i udviklingen af mulighederne for mobil-tv i MUX 6. 

 
Ad 2. Ansøgning om anden anvendelse af MUX 6 

Som anført oven for fremgår det af tilladelsens punkt 7 (”Vilkår om dæk-
ning og udbygning af net samt antal kanaler”), at Boxer skal benytte MUX 

6 til lancering og distribution af mobil-tv.  
 

Boxer vurderer imidlertid fortsat, at det – henset til udviklingen af mobil-tv 
via DVB-H standarden og andre standarder – vil være uhensigtsmæssigt, 

såfremt anvendelsen af frekvensbånd i distributionstilladelsen indskrænkes 
til et for snævert formål eller et formål efter en bestemt standard. Hertil 

kommer, at der ved tv-distribution er tale om en kompleks ydelse, hvor 

det er forbundet med vanskelighed fra start at forudse behovet for ændrin-
ger over en 12 årig periode.  

 
Boxer anser det på den baggrund for mest naturligt og hensigtsmæssigt, at 

MUX 6 anvendes til samme formål og inden for samme generelle ramme 
som MUX 3-5, og at anvendelsen ikke indskrænkes yderligere inden for 

denne ramme.  
 

Forpligtelsen i MUX 6 kan efter Boxers opfattelse fortsat sammensættes 
således, at Boxer frit kan anvende MUX 6 inden for de det generelle vilkår 

og med det forbehold, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv 
består – men dog udsættes. Boxer understreger i den forbindelse, at alter-

nativ anvendelse af MUX 6 ikke har indvirkning i forhold til forpligtelsen om 
at udrulle mobil-tv, idet teknologien i dag gør det muligt at anvende MUX 6 

til distribution af traditionelt tv parallelt med mobil-tv. Når det bliver tek-

nisk og forretningsmæssigt muligt at implementere mobil-tv, vil dette såle-
des kunne ske samtidig med, at der udsendes traditionelt tv.  

 
Boxer anfører, at man fortsat har til hensigt at anvende MUX 6 til distribu-

tion af HD-kanaler, som efter Boxers opfattelse fortsat må antages at være 
fremtidens tv-format. Det er Boxers klare forventning, at såvel forbrugerne 

som indholdsleverandørerne i stigende omfang vil efterspørge og kræve 
distribution af tv-kanaler i HD, hvilket tillige understøttes af tendensen in-

den for industrien, for eksempel ved, at TV 2 som Danmarks mest sete tv-
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kanal for hustande med betalings-tv også har lanceret sin hovedkanal i 

HD-format, ligesom YouSee forudser, at alle kanaler i YouSees fuldpakke i 
2015 meget vel kan være i HD-format.  

 
Boxer finder således fortsat, at udsendelse af HD-kanaler på nuværende 

tidspunkt fremstår som den mest optimale udnyttelse af MUX 6 og dermed 

den mest rationelle anvendelse af offentlige ressourcer – og det er fortsat 
Boxers vurdering, at Boxers udnyttelse af MUX 6 til udsendelse af HD-

kanaler vil medvirke til at forbedre konkurrence blandt tv-distributørerne 
og således understøtte det fundamentale politiske tema ønske i forbindelse 

med selve udbuddet af gatekeeperrollen.  
 

Boxer bemærker, at den nye DVB-T2 standard – den såkaldte T2 Lite, som 
nu er godkendt af standardiseringsorganisationen ETSI – kan blive en mu-

lighed til at udbyde mobil-tv på, såfremt et internet baseret mobil-tv pro-
dukt allerede er etableret på markedet. Det er således fortsat Boxers vur-

dering, at supplerende anvendelse af MUX 6 til mobil-tv via T2 Lite stan-
darden er en mulig løsning, som imidlertid af hensyn til udviklingen i mar-

kedet skal undersøges nærmere med henblik på at sikre, at teknologien er 
bæredygtig, og således ikke blot er en ny teknik, der som DVB-H ikke op-

når tilstrækkelig efterspørgsel til at blive bæredygtig teknologi.  

 
Radio- og tv-nævnet bemærker hertil:  

 
Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 4. juli 2012, at et tilsagn 

om anvendelse af MUX 6 til andet formål – ligesom ansøgningen om ud-
skydelsen af forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv på MUX 6 – 

forudsætter en afklaring af, om der er tale om en ”væsentlig” ændring i 
udbudsretlig forstand. I sin afgørelse af 4. juli 2012 fandt nævnet, at dette 

ikke var tilfældet. Ansøgningen af 5. december 2014 lægger ikke nye op-
lysninger hertil.   

 
Radio- og tv-nævnet er fortsat enigt i, at udsendelse af HD-kanaler ikke 

udgør en væsentlig ændring i udbudsretlig forstand, når HD-kanaler erstat-
ter SD-kanaler.  

 

Dette er imidlertid ikke tilfældet for så vidt angår udnyttelsen af MUX 6, 
som Boxer ifølge ansøgningen/tilladelsen skulle anvende til distribution af 

mobil-tv via DVB-H standarden. En anvendelse til distribution af HD-
kanaler, eventuelt suppleret med T2 Lite, kan således isoleret set i forhold 

til anvendelsen af MUX 6 antages at udgøre en væsentlig ændring. Set i 
forhold til den samlede tilladelses indhold kan det dog muligvis antages, at 

ændringen ikke er væsentlig.  
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Derimod er det fortsat Radio- og tv-nævnets opfattelse, at der ikke kan 

herske tvivl om, at en ophævelse i sin helhed af forpligtelsen til lancering 
og distribution af mobil-tv i MUX 6 sammen med et tilsagn om anvendelse 

af MUX 6 til andet formål end mobil-tv må betragtes som en væsentlig 
ændring i udbudsretlig forstand, idet det netop indgik som et kriterium ved 

bedømmelse af udbuddet, at MUX 6 skulle anvendes til mobil-tv.  

 
Radio- og tv-nævnet finder således fortsat ikke, at der uden videre for den 

resterende tilladelsesperiode kan gives tilladelse til distribution af HD i MUX 
6 uanset om distribution eventuelt suppleres med distribution af mobil-tv.  

 
Det vil således efter Radio- og tv-nævnets opfattelse være bedst stem-

mende med de udbudsretlige principper, at Radio- og tv-nævnet i ud-
gangspunktet fastholder, at Boxer fortsat er forpligtet til at lancere og di-

stribuere mobil-tv i MUX 6 efter de vilkår der gælder i henhold til Radio- og 
tv-nævnets tilladelse til Boxer. 

 
Eftersom teknologien for en sådan distribution endnu ikke er udviklet, vil 

det derfor fortsat være hensigtsmæssigt indtil videre at tillade Boxer fort-
sat at distribuere HD i MUX 6, idet forpligtelsen til fortsat aktivt at arbejde 

med udvikling af mobil-tv eventuelt af standarden DVB T2 Lite består.  

 
Det er således fortsat Radio- og tv-nævnets opfattelse, som sagen forelig-

ger oplyst, at Boxer ikke vil opnå en økonomisk fordel, der forrykker balan-
cen i den oprindelige tilladelse, hvis Radio- og tv-nævnet forlænger Boxers 

tilladelse til indtil videre at distribuere HD i MUX 6 kombineret med en fort-
sat fastholdelse af forpligtelsen til lancering og distribution af mobil-tv. Det 

er i den forbindelse fortsat af betydning, at der pålægges Boxer at følge 
udviklingen af mobil-tv standarder, og såfremt der findes mulighed herfor, 

at medvirke aktivt til lancering og distribution af en mobil-tv standard til 
brug i MUX 6. 

 
I den forbindelse finder Radio- og tv-nævnet, at Radio- og tv-nævnet skal 

præcisere over for Boxer, at det fortsat påhviler Boxer at lancere og distri-
buere mobil-tv i MUX 6 i henhold til de betingelser, der gælder for distribu-

tion af mobil-tv i henhold til tilladelsens 7. 

 
Det tiltrædes således, at forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv 

udskydes i to år indtil 1. juli 2017, idet der som anført ikke træffes afgørel-
se om i hvilken standard, mobil-tv i fremtiden skal distribueres i. Standar-

den vil afhænge af udviklingen af standarder for mobil-tv. Det er ikke i den 
forbindelse Radio- og tv-nævnets umiddelbare vurdering, at det ikke er 

usandsynligt, at der i løbet af en 2 årig periode vil kunne vise sig tendenser 
på udviklingen inden for standarder for mobil-tv.  
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Forudsætningen for nævnets afgørelse om fortsat udskydelse af forpligtel-

sen til at lancere og distribuere mobil-tv må være, at Boxer hvert år i sin 
redegørelse fortsat oplyser Radio- og tv-nævnet, hvad der er sket på om-

rådet, såvel nationalt som internationalt og om Boxers aktive deltagelse i 
udviklingen på området for mobil-tv i MUX 6. 

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer Boxers anmodning om udskydelse af 
forpligtelsen til at lancere mobil-tv på MUX 6 i to år indtil 1. juli 2017, men 

forpligtelsen til at lancere og distribuere mobil-tv i MUX består i øvrigt 
uændret.  

 
Boxer tilpligtes i den forbindelse fortsat hvert år i sin redegørelse at frem-

komme med oplysninger om den internationale udvikling inden for marke-
det for lancering og distribution af mobil-tv i DTT nettet, samt om Boxers 

aktive deltagelse heri og arbejde for lanceringen i Danmark herunder pla-
ner om og tidsramme for lancering og distribution af mobil-tv i MUX 6.  

 
Endvidere gives Boxer fortsat indtil videre 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. Distribution af HD-kanaler i MUX 6 må endvi-

dere ikke udgøre en hindring for fremtidig distribution af mobil-tv efter 
tilladelsens vilkår. 

 
 

 
Mads Bryde-Andersen 
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Søren F. Jensen 
Nævnssekretær 


