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Tillæg til tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billed-
programmer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-
sendemuligheder 

 
Radio- og tv-nævnet udstedte den 10. januar 2006 tilladelse til I/S DIGI-
TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede 
digitale tv-sendemuligheder. Det skete med hjemmel i radio- og fjernsyns-
lovens § 3, stk. 4, på grundlag af bestemmelser fastsat af Kulturministeriet 
i brev af 15. december 2005. Tilladelsen er efter meddelelse fra Kulturmi-
nisteriet justeret ved tillæg af 13. februar 2008 om distribution af DR 
Update i perioden 14. februar 2008 til og med 31. oktober 2009.  
 
Kulturministeriet har i vedlagte brev af 1. september 2009 meddelt Radio- 
og tv-nævnet justeringer af tilladelsen. 
 
Ved nærværende tillæg til Radio- og tv-nævnets tilladelse af 10. januar 
2006 til I/S DIGI-TV foretages følgende justeringer gældende for perioden 
fra og med 1. november 2009 til og med 31. december 2013: 
 
Ad. afsnit 2.3. Tilladelsens dækning og sendemuligheder  
I afsnittet tilføjes: 
 
”Tilladelsen gælder endvidere distribution af lyd- og billedprogrammer fra 
MUX 2, (idet den pt. for perioden fra 31. oktober 2009 gældende kanalplan 
udarbejdet af IT- og Telestyrelsen for såvel MUX 1 til 8 vedlægges.).” 
 
Ad. afsnit 3. Anvendelse af kapaciteten i MUX 1 
Overskriften ændres til: ”Afsnit 3. Anvendelse af kapaciteten i MUX 1 
og 2” 
 
Afsnit a. indledes med ”I MUX 1 sker distribution… ” og til afsnittet tilføjes:  
”I MUX 1 distribueres endvidere fra 1. november 2009 ikke-kommercielt tv, 
der har fået tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Ikke-kommercielt tv distri- 
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bueres i tidsrummet kl. 21-17, med den begrænsning, at de nævnte ikke-
kommercielle stationer ikke kan distribueres i TV/MIDT-VESTs område 
mandag til fredag samt søndag kl. 22 til 22.30 samt lørdag kl. 22 til 22.15, 
hvor TV 2/Nords hovednyhedsudsendelse fra samme aften udsendes og ej 
heller i TV SYDs område mandag til fredag samt søndag kl. 22 til 22.30 
samt lørdag kl. 22 til 22.15, hvor TV 2/Østjyllands hovednyhedsudsendelse 
fra samme aften udsendes.   
 
Eventuel overskydende kapacitet i MUX 1, når DIGI-TV i 2012 overgår til at 
benytte MPEG 4 som standard for billed- og lydkodning, kan disponeres af 
DR i henhold til nærmere beslutning i ordførerkredsen.” 
 
Et nyt punkt aa. tilføjes mellem punkt a og punkt b og formuleres således: 
 
” aa. I MUX 2 skal DRs nye public service-kanaler distribueres: DR  
 Ramasjang (børnekanal), DR K (historie- og kulturkanal), DR HD  

(HDTV-kanal) samt DR Update (nyhedskanal), idet sidstnævnte 
frem til 31. oktober 2009 distribueres i MUX 1.  
 
Endvidere skal i MUX 2 distribueres en Parlamentskanal, der er 
registreret af Radio- og tv-nævnet efter reglerne i radio- og fjern-
synslovens kapitel 8. 

 
For så vidt angår DR Update gælder, at programmet alene må ud-
sendes under forudsætning af, at der for DR’s tv-kanaler på det 
digitale sendenet er taget højde for samtlige public service-krav 
om DRs betjening af handicappede.  

 
Endvidere gælder, at det er forudsat, at ”DR HD” vil samsende 
programmer i HD-format med DR1 og DR2 (f.eks. DR’s dramapro-
duktioner). Derudover vil kanalen sende indhold i HD-format, der 
er unikt for kanalen.”  

 

Sendetider mv. for DR-kanalerne forventes fastlagt i et kommende tillæg 
til public service-kontrakten med DR. 
 
Ad. afsnit 4. tekniske parametre, kryptering, standarder mv. 
Bestemmelsen ” ● Billed og lydkodning: MPEG-2” ændres til: 

”● Billed og lydkodning: I MUX 2 skal MPEG 4 anvendes som standard 
for billed- og lydkodning. I MUX 1 anvendes i øjeblikket MPEG-2, og I/S 
DIGI-TV skal i løbet af 2012 overgå til at benytte MPEG 4 i MUX 1.” 

 
DR råder som udgangspunkt fortsat over 2/3 og TV 2/DANMARK A/S over 
1/3 af kapaciteten i MUX 1, idet der inden for rammerne af I/S DIGI-TV 
indgås aftale om indbyrdes udveksling af kapacitet med henblik på at sikre 
udsendelse af alle fire tv-kanaler og nye digitale tjenester (herunder tegn-
sprogstolkede nyhedsudsendelser) i tilfredsstillende billedkvalitet. 



 - 3 -  
  

 
Ad. afsnit 10. Årlig indberetning 
I afsnittet tilføjes:  
 
”I/S DIGI-TV skal pr. 15. november 2009 redegøre for status for sendenet-
tets udbygning med henblik på at dokumentere, at dækningen pr. 31. ok-
tober 2009, hvor analogt tv ophører, har opfyldt vilkårene for tilladelsen, 
jf. tilladelsens afsnit 5, ifølge hvilket sendenettets dækning – allersenest 
når udsendelse af analogt tv ophører den 31. oktober 2009 – skal være 
mindst den samme som den nuværende analoge dækning for DR1 og DR2, 
hvilket vil sige praktisk taget 100% landsdækkende ved stationær modta-
gelse med udvendigt anbragte retningsantenner.” 
 
Andet 

For god ordens skyld understreges endvidere, at øvrige vilkår, herunder 
forbeholdet for eventuelle ændringer i de konkrete, til rådighed værende 
sendemuligheder gælder uændret, idet enkelte bestemmelser i lyset af ud-
viklingen dog kan have mistet deres relevans. 
 
Endelig skal det oplyses, at tilladelsen forventes at skulle justeres som led i 
en omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK A/S, ifølge hvilken TV 2’s ho-
vedkanal fra 2012 skal distribueres af Boxer TV, jf. tillægsaftale af 9. janu-
ar 2009 til medieaftalen for 2007-2010.   
 

 
Christian Scherfig 

formand 
 

                   /     Jette Fievé 
           nævnssekretær 

 
 

 


