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Ændringer i forhold til beslutningspapir af 11. juni 2007 om retningslinier for 

udbud af digitalt tv mv. – tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 4. 
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Kulturministeriet har foretaget en høring over udkast til bekendtgørelse om Radio- og 

tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder. Bekendtgørelsesudkastet 

udmøntede beslutningspapiret af 11. juni 2007 om retningslinierne for udbud af digitalt 

tv mv., tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 

 

På baggrund af høringen er aftalepartierne bag medieaftale 2007-2010 enige om neden-

stående overordnede justeringer i forhold til beslutningspapiret af 11. juni 2007 for så 

vidt angår retningslinierne for selve udbuddet. Aftalepartierne vil ved en senere lejlig-

hed drøfte spørgsmål i relation til de 2 digitale sendemuligheder (MUX), der er afsat til 

public service mv. 

 

Ad B.2 Sendemuligheder til gatekeeper 

Der forudsættes også i den videre proces udbudt 4 MUX til én gatekeeper. Aftaleparti-

erne er opmærksom på, at EU-Kommissionen for nylig har bedt om at få oplyst bag-

grunden for beslutningen om at udbyde alle 4 MUX til én gatekeeper. Såfremt der ikke 

inden Radio- og tv-nævnets offentliggørelse af udbuddet foreligger en endelig afklaring 

af Kommissionens holdning til udbuddet, vil udbuddet ske med forbehold for, at det kan 

justeres eller trækkes tilbage, såfremt det vurderes nødvendigt på baggrund af dialogen 

med Kommissionen. 

 

Gatekeeper er ikke udelukket fra at tage enkeltsendemuligheder i brug før 1. november 

2009, såfremt der skulle vise sig frekvensmæssig mulighed herfor. Eventuelle planer om 

ibrugtagning før 1. november 2009 tillægges ikke særlig værdi ved vurdering af ansøge-

re.  

 

Ad C.1 Programmæssige krav til gatekeeper  

Kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser 

Forpligtelsen for gatekeeper til at udbyde en kanal med lokale/regionale nyhedsudsen-

delser gælder kun, hvis en sådan eksisterer på udbudstidspunktet, og kun, hvis foreta-

gendet bag kanalen i hele tilladelsesperioden ønsker at lade sig distribuere mod beta-

ling af en forholdsmæssig andel af gatekeepers distributionsomkostninger samt et 

rimeligt dækningsbidrag. Ved opkrævning af brugerbetaling for kanalen, indgås på 

forretningsmæssige vilkår aftale mellem parterne herom. Kanalen forudsættes at være 

regionaliseret på mindst 7 regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsud-

sendelser. 

 

Udbud af mobil-tv  

Tilbud om mobil-tv med standarden DVB-H gøres til et skønhedskriterium ved vurde-

ringen af ansøgere. Dette ændrer ikke ved beslutningen om at anvende L-båndet til 
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mobil-tv og lignende formål, der er forenelige med DAB og i overensstemmelse med 

internationale frekvensaftaler, jf. D: Andet.   

 

Tilbud om mobil-tv skal i givet fald basere sig på de i juni besluttede krav vedrørende 

tilrådighedsstillelse af kapacitet til hhv. DR og andre operatørerer af mobil-tv, idet det 

samtidig skal fremgå klart, at kapaciteten skal stilles til rådighed på gennemsigtige og 

ikke-diskriminerende vilkår, og således at gatekeeper ikke kan misbruge sin stilling.  

 

Øvrige programmæssige krav 

Som supplement til de fastlagte minimumskrav til programudbuddet – en nabolands-

kanal og ovennævnte kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser, jf. beslutningspa-

piret af 11. juni – fastslås, at gatekeepers udbud i et omfang, der dækker en betydelig 

del af det samlede kanaludbud, skal indeholde et bredt udvalg af programmer inden for 

følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musik-

programmer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. 

 

Ændringer i programudbuddet 

Gatekeeper skal forudgående orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i pro-

gramudbuddet efter udstedelsen af tilladelsen, herunder ændringer i pakettering. Alle 

væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af nævnet. Med væsentlige ændringer 

forstås udskiftning – også i pakker - af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkate-

gori/genre, eller hvis de typer programmer/udsendelser, der ifølge ansøgning og tilladel-

se skal indgå i det samlede programudbud, ikke længere er til stede i det samlede ud-

bud.  

 

Ad C.2 Krav vedrørende dækning, standarder og andre tekniske spørgsmål 

Gatekeeper skal sikre praktisk taget fuld landsdækning på alle de MUX, der benyttes 

til udsendelse af traditionelt tv. Der fastlægges ikke krav til dækningen for det MUX, 

der måtte blive anvendt til mobil-tv. Dækningen for mobil-tv gøres til et skønhedskrite-

rium på linie med tidshorisonten for opnåelsen af den pågældende dækning.   

 

Gatekeeper skal generelt benytte åbne standarder. I forlængelse af kravene om at 

benytte åbne standarder for såvel programmeringsgrænsefladen for applikationer (API) 

som for kryptering/adgangsstyring mv. stilles krav om, at gatekeeper skal understøtte 

brugen af integrerede modtagere.  

 

I forlængelse af kravene til samarbejde med DIGI-TV om etablering af fælles EPG og 

om markedsføring og kundebetjening stilles krav til gatekeeper om samarbejde med 

DIGI-TV og branchen om specifikation for det modtagne signal og modtagere. Byderne 

skal fremlægge forslag til konfliktløsningsmekanisme for løsning af uoverensstemmel-

ser mellem gatekeeperen og DIGI-TV, som efterfølgende vil skulle aftales endeligt med 

DIGI-TV. Radio- og tv-nævnet træffer beslutning om konfliktløsningsmekanisme ved 

manglende enighed mellem parterne. 
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Ad C.4 Øvrige forhold 

Der stilles ikke krav om, at sendenettet skal opbygges i tilknytning til eksisterende 

UHF-master, idet dette spørgsmål overlades til gatekeeper.  

 

Senest 2 år inden tilladelsens udløb træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske fornyet 

udbud af sendemulighederne, idet et sådant udbud i givet fald skal være afsluttet og en 

ny tilladelse udstedt senest 1 år før tilladelsesperiodens udløb. 

 

Ad C.5 Vægtning af forhold, der indgår som skønhedsparametre 

I Radio- og tv-nævnets samlede vurdering af de af byder angivne planer for programud-

buddet skal foruden de i beslutningspapiret nævnte punkter også indgå byders planer 

for udbud af mobil-tv med standarden DVB-H, jf. Ad C.1.  

 

Ved vurderingen af bydere for så vidt angår konkurrencemæssige forhold skal Radio- og 

tv-nævnet lægge vægt på, om ansøger i en særlig redegørelse for konkurrencemæssige 

forhold har godtgjort, at man ved varetagelsen af opgaven som gatekeeper vil kunne 

fungere uafhængigt af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former 

for indflydelse har interesser på det danske tv-marked.  

 

Væsentlige ændringer efter udstedelsen af tilladelsen i gatekeepers mulighed for at 

fungere uafhængigt af aktører, der har interesser på det danske tv-marked (f.eks. ved 

ændringer i ejerskabskonstruktioner e.l.), kan kun gennemføres med nævnets forudgå-

ende accept. 

 

  

 

 


