
 
J .  NR .  

 7. kt., lgp 

Fejl! Ukendt argument for parameter. 

     BILAG 1 
 

 

 

TV 2/DANMARK A/S' forpligtelser i relation til public service-

virksomhed via DTT-sendemuligheder 

 

TV 2/DANMARK kan disponere over 1/3 af kapaciteten i det digitale mul-

tipleks (MUX 1)1 med henblik på udsendelse af TV 2, herunder de regionale 

programmer, samt nye digitale tjenester forbundet hermed. TV 2/DANMARK 

kan med DR, der får rådighed over 2/3 af kapaciteten, indgå aftale om indbyr-

des udveksling af kapacitet mv.  

 

Det gælder som vilkår for denne tilladelse, at nedenstående vilkår og de vilkår, 

der fastlægges i Radio- og tv-nævnets tilladelse, jf. afsnit 1.1, overholdes.  

 

Kulturministeren vil fastlægge nærmere bestemmelser for indholdet af nævnets 

tilladelse, herunder vilkår for opbygning af det digitale sendenet, information af 

seerne i forbindelse med påbegyndelsen af den digitale udsendelsesvirksomhed, 

anvendelse af åbne standarder og håndtering af konflikter i relation til dispone-

ringen af den digitale kapacitet mv. Det vil blive lagt til grund, at det digitale 

sendenet skal være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. juli 2005, idet kul-

turministeren om nødvendigt og efter ansøgning kan forlænge denne frist. Der 

vil blive fastlagt retningslinier for udbygningen. 

 

TV 2/DANMARK skal i relation til den digitale programvirksomhed: 

• I gradvist stigende omfang producere og udsende programmerne på 

TV 2 i bredskærmsformat (p.t. 16:9) 

• indgå aftale med DR og de regionale TV 2-virksomheder om udvikling, 

produktion og udsendelse af en simpel, fælles elektronisk programguide 

(EPG), der som minimum dækker udsendelsesvirksomheden på MUX 

1. Åbningsbilledet i programguiden må ikke indeholde reklamer 

                                                 
1 I første omgang tages kun MUX1 i brug til digitalt tv. I forbindelse med en eventuel udbyg-

ning af DTT i Danmark vil yderligere multipleks kunne blive taget i brug.  
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• løbende udvikle og i MUX 1 udsende digitale tekst-tv-tjenester enten 

alene eller i samarbejde med DR og de regionale TV 2-virksomheder 

• tilbyde tegnsprogstolkning af mindst 2 af de ordinære nyhedsudsendel-

ser i tidsrummet 18-24  

• afsætte ressourcer til løbende udvikling og afprøvning af øvrige nye di-

gitale tjenester i nær tilknytning til programvirksomheden. Udviklings-

arbejdet kan foregå i samarbejde med DR og de regionale TV 2-

virksomheder efter nærmere aftale mellem parterne   

• inden for den givne kapacitet – og med opretholdelse af en tilfredsstil-

lende billedkvalitet for TV 2 – udsende sådanne nye, digitale tjenester i 

gradvis stigende omfang. TV 2/DANMARK er ikke forpligtet til at ud-

sende nye digitale tjenester, der baserer sig på interaktivitet ved anven-

delse af en returkanal 

• stille samtlige nye digitale tjenester gratis til rådighed for seerne 

• sikre, at de regionale TV 2-virksomheder – i de tidsrum, der er afsat til 

regional udsendelsesvirksomhed – får mulighed for at disponere over 

kapacitet i MUX 1 til udsendelse af nye digitale tjenester, knyttet til den 

regionale programvirksomhed. Som udgangspunkt skal de regionale 

TV 2-virksomheder have adgang til 1/3 af kapaciteten, idet der herfra 

dog skal trækkes kapacitet, der anvendes til udsendelse af EPG og 

tekst-tv-tjenester samt tekniske data (SI mv.). TV 2-regionerne forud-

sættes at bidrage til dækning af de samlede finansierings- og driftsom-

kostninger forbundet med den digitale udsendelsesvirksomhed på 

MUX 1, svarende til deres disponering over kapaciteten 

• sikre, at de regionale TV 2-virksomheder - uden for de tidsrum, der er 

afsat til regional udsendelsesvirksomhed – får mulighed for at dispone-

re over kapacitet i MUX 1 til udsendelse af tekst-tv-tjenester. TV 

2/DANMARK kan med de regionale TV 2-virksomheder indgå aftale 

om disses adgang til eventuel yderligere kapacitet. TV 2-regionerne 

forudsættes at bidrage til dækning af de samlede finansierings- og 

driftsomkostninger forbundet med den digitale udsendelsesvirksomhed 

på MUX 1, svarende til deres disponering over kapaciteten. 

 

TV 2/DANMARK kan – under forudsætning af, at ovenstående vilkår er 

opfyldt – udnytte eventuel ledig kapacitet over døgnet til udsendelse af enkelt-

programmer.  


