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Boxer TV A/S' henvendelse om ændringer af tv-kanaler og pri-

ser 

 

Sammendrag  

Boxer TV A/S har ved skrivelse af 1. juli 2014 orienteret Radio- og tv-

nævnet om, at tv-kanalerne 7’eren og TV 2 Film lukkes med virkning 

fra 1. november 2014 og 1. januar 2015, hvorfor det bliver nødvendigt 

at udskifte kanalerne. Desuden planlægger Boxer prisjusteringer på en 

række programpakker med virkning fra 1. januar 2015. I e-mail af 11. 

august 2014 oplyser Boxer, at det er planlagt at sende musikkanalen 

Vh1 Classic og en sportskanal i stedet for de udgående kanaler. 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og har besluttet at 

godkende de oplyste kanaludskiftninger og at tage de planlagte pris-

stigninger til efterretning, idet det forudsættes, at Boxers forpligtelser i 

henhold til bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og 

tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder og Bo-

xers tilladelse af 4. april 2008 med efterfølgende tillæg fortsat overhol-

des. 

 

Sagens oplysninger 

Boxer oplyser i brev af 1. juli 2014: 

 

”Kanalændringer: 

SBS Discovery Media har besluttet at lukke kanalen 7’eren med virk-

ning fra 1. november 2014. Dette er et forhold, som er uden for Bo-

xers rækkevidde, og Boxer vil snarest muligt lade kanalen erstatte. En 

del af 7’erens programflade indeholder musik, som er én af de fem 

hovedprogramkategorier, Boxer skal opfylde i forhold til mangfoldig-

hedskravet. Pt. pågår forhandlinger med flere tv-kanaler, der distribue-

rer musik. Forhandlingerne sker med henblik på at udfylde det nød-

vendige antal timer til fortsat opfyldelse af licenvilkåret efter ophøret af 

7’eren. Boxer forventer i løbet af kort tid at kunne orientere yderligere 

herom. 
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Bortset fra udskiftningen af 7’eren med MTV i temapakken Boxer MU-

SIK, vil kanaludskiftningen ikke medføre ændringer i programpakker-

ne, og der vil ikke være ændringer i indholdsudbuddet i et omfang, 

som vil påvirke Boxers opfyldelse af mangfoldighedskravene. 

 

TV 2 har med virkning fra 1. januar 2015 besluttet at lukke TV 2 FILM. 

Kanalen indgår i en række af Boxers programpakker. Boxer er i øje-

blikket i sonderinger for at finde erstatning for TV 2 FILM og forventer 

at kunne orientere Radio- og tv-nævnet om navnet på erstatningen i 

løbet af august. 

 

Boxer planlægger i forbindelse med TV 2 FILMs ophør hverken at æn-

dre antallet af kanaler eller prisen i de programpakker, hvori TV 2 FILM 

indgår i dag, hvorfor dette ikke vil påvirke Boxers opfyldelse af licens-

vilkårene. 

 

I forhold til mangfoldighedskravet repræsenterer TV 2 FILM altoverve-

jende indhold fra genren Underholdning (General light/popular drama), 

som er den genre i fladen, der i forvejen er mest af. Kanalens ophør 

har derfor ingen betydning for Boxers opfyldelse af licensvilkårene. 

 

Prisændringer: 

Som følge af den almindelige pris- og lønudvikling vil Boxer med virk-

ning fra 1. januar 2015 gennemføre prisjusteringer på en række pro-

grampakker, se skema nedenfor.  

 

Boxer Mini  174,00 

Boxer Mix  264,00 

Boxer TV 2 pakken 164,00 

Boxer Flex8  244,00 

Boxer Max  364,00 

TV 2- enkeltstående   49,00 

 

Indvirkning på Boxers licensvilkår: 

Udskiftninger i kanaludbuddet medfører ingen ændringer i det gen-

nemsnitlige antal kanaler i Boxers programpakker. 

 

Prisændringerne medfører, at den gennemsnitlige pris pr. kanal stiger 

fra kr. 19,42, jf. tidligere fremsendt anmodning samt Radio- og tv-

nævnets afgørelse af 25. marts 2014, til kr. 19,81 pr. 1. januar 2015, 

hvilket fremdeles er mindre end udviklingen i forbrugerprisindekset i 

korresponderende periode til og med 2014. 
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Prisændringen på TV 2 har ingen betydning i relation til den gennem-

snitlige pris pr. kanal, idet Boxer jf. Radio- og tv-nævnets tidligere af-

gørelser udelukkende er godskrevet for tre a la carte kanaler, hvoraf 

alle disse fremdeles er prissat til 19 kr. Alle Boxers øvrige a la carte 

kanaler, herunder TV 2, indgår således ikke i prisudregningen.” 

 

I e-mail af 11. august 2014 har Boxer desuden oplyst, at det er plan-

lagt at distribuere musikkanalen Vh1 Classic som erstatning for 7’eren 

og en sportskanal i stedet for TV 2 Film.  

 

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 orientering på sit møde den 27. august 2014 og skal herefter 

udtale: 

 

Tilladelsen og seneste tillæg m.v.  

Af tilladelsens punkt 12 i fremgår, at gatekeeperens (Boxer TV A/S) 

udbud af programmer i et omfang, der dækker en betydelig del af det 

samlede kanaludbud, bl.a. skal indeholde et bredt udvalg af program-

mer inden for følgende fem programkategorier: 

  

 underholdningsprogrammer,  

 nyhedsprogrammer,  

 musikprogrammer,  

 populærvidenskabelige programmer og  

 sportsprogrammer.  

 

I henhold til Boxers oplysninger i ansøgningen skal de fem programka-

tegorier udgøre mere ned 50 pct. – og hver kategori skal udgøre 

mindst 5 pct. – af den samlede programflade. Gatekeeper skal ifølge 

sin ansøgning endvidere udsende 4 underkategorier inden for de før-

omtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den samlede 

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

pct. af den udbudte programflade. Gatekeeper skal endelig distribuere 

mindst to nye kanaler, som ikke blev distribueret på det danske mar-

ked på ansøgningstidspunktet.  

 

Af tilladelsens punkt 13 fremgår det endvidere, at gatekeeperen skal 

udbyde kanaler og programpakker mv. af en karakter og et omfang, 

der svarer til det oplyste i ansøgningen, ligesom den gennemsnitlige 

pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i tilladelsesperi-

oden må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen. Prisen kan 

dog reguleres på grundlag af udviklingen i forbrugerprisindekset. Gate-
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keeper har i ansøgningen oplyst at ville tilbyde minimum 16 program-

pakker og en gennemsnitlig pris pr. kanal i programpakkerne på mak-

simalt 17,21, jf. tillæg af 20. oktober 2008. 

 

Radio- og tv-nævnet har den 27. august 2013 truffet afgørelse om, at 

der udstedes et tillæg, hvorefter tilladelsens punkt 13 om, at den gen-

nemsnitlige pris for kanalerne, der udbydes i programpakker, ikke i 

tilladelsesperioden må overstige den pris, der er oplyst i ansøgningen, 

udgår. Den 21. november 2013 udstedte Radio- og tv-nævnet tillæg til 

Boxers tilladelse i overensstemmelse hermed.  

 

Det fremgår endvidere af nævnets afgørelse af 27. august 2013, at 

nævnet vil kunne godkende prisstigninger, der baserer sig på mar-

kedsudviklingen, samt at Boxer fortsat skal indhente nævnets forudgå-

ende godkendelse til stigninger af bl.a. den gennemsnitlige pris for 

kanalerne, der ikke baseres på stigninger i forbrugerprisindekset.  

 

Den seneste justering af gennemsnitsprisen pr. kanal pr. 1. juli 2014 

fra kr. til 18,82 til 19,42 blev taget til efterretning af Radio- og tv-

nævnet ved nævnets afgørelse af 25. marts 2014.  

 

Ifølge bekendtgørelsens § 23, stk. 2, og punkt 25 i tilladelsen skal Bo-

xer forudgående orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i 

programudbuddet, herunder ændringer i pakketering, idet alle væsent-

lige ændringer skal forhåndsgodkendes af nævnet.  

 

Det fremgår endvidere af punkt 25, at der ved væsentlige ændringer 

skal forstås udskiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i 

en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne 

typer af kanaler eller programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse 

forudsættes at indgå i det samlede programudbud. 

 

Udskiftning af tv-kanaler 

Det fremgår af Boxers skrivelser af 1. juli 2014 og 11. august 2014, at 

udbyderne af tv-kanalerne 7’eren og TV 2 Film har besluttet at lukke 

kanalerne.  

 

Boxer har redegjort for indholdet af både de kanaler, der således ud-

går, og af de kanaler, der skal erstatte disse kanaler. Boxer har erklæ-

ret, at de ansøgte kanaludskiftninger ikke medfører ændringer i forhold 

til Boxers opfyldelse af vilkåret om mangfoldighed, jf. tilladelsens 

punkt 12.  

 

Det bemærkes, at Boxer i forbindelse med sin public service-redegørel-

se skal oplyse i detaljer om opfyldelse af bl.a. tilladelsens krav 12. I 
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forbindelse med udtalelsen om redegørelsen tager nævnet konkret 

stilling til, om kravene er overholdt.  

 

Stigning af gennemsnitsprisen pr. kanal pr. tv-pakke 

Boxer ønsker at gennemføre prisjusteringer af en række programpak-

ker som følge af den almindelige pris- og lønudvikling.  

 

Ændringerne medfører ifølge Boxer, at den gennemsnitlige pris pr. ka-

nal vil stige fra kr. 19,42 til kr. 19,81 pr. 1. januar 2015.  

 

I henhold til det af Boxer oplyste ligger de planlagte prisjusteringer 

indenfor det forventede forbrugerprisindeksregulerede prispunkt pr. 1. 

januar 2015. Stigningerne kan derfor forventes at ligge indenfor det 

maksimum, som Radio- og tv-nævnet har godkendt som følge af prin-

cippet for reguleringen.  

 

Hvis udviklingen i 2. halvår af 2014 imidlertid skulle vise, at den plan-

lagte prisstigning kommer til at ligge over det faktiske forbrugerprisre-

gulerede prispunkt pr. 1. januar 2015, vil dette kræve Radio- og tv-

nævnets godkendelse af den stigning, der måtte ligge over forbruger-

prisindekset.  

 

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

 

AFGØRELSE 

 

Radio- og tv-nævnet godkender Boxers anmodning om udskiftning af 

kanalerne 7’eren og TV 2 Film med Vh1 Classic og en sportskanal, idet 

det lægges til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om mangfoldig-

hed, jf. tilladelsens punkt 12.   

 

Nævnet tager endvidere den planlagte stigning af gennemsnitsprisen 

pr. kanal pr. 1. januar 2015 fra de tidligere oplyste kr. 19,42 til kr. 

19,81 til efterretning, idet det lægges til grund, at stigingen ligger in-

denfor det forventede forbrugerindeks pr. 1. januar 2015.  

 

Såfremt udviklingen i 2. halvår af 2014 imidlertid skulle vise, at den 

planlagte prisstigning kommer til at ligge over det faktiske forbruger-

prisregulerede prispunkt pr. 1. januar 2015, skal Boxer indhente Ra-

dio- og tv-nævnets godkendelse hurtigst muligt.  
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Denne afgørelse påvirker ikke Boxers pligt til fortsat at overholde be-

kendtgørelsen og tilladelsens øvrige vilkår.  

 

 

 

Mads Bryde Andersen 

formand 

                                                                   

    

/ Ulrike Clade Christensen 

      nævnssekretær 

 

 

 


