11. marts 2011

TILLÆGSAFTALE TIL MEDIEAFTALEN FOR 2007-2010 OM INDFØRELSE
AF ABONNEMENTSBETALING FOR TV 2
Partierne bag medieaftalen for 2007-2010 er enige om at ændre gennemførelsen af
abonnementsbetaling for TV 2 i forhold til tillægsaftalen af 9. januar 2009 om
omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og nye DR-initiativer mv. således:
Alle husstande, som ønsker at modtage TV 2, skal betale herfor. Der indføres således
ikke adgang til et ”TV 2-alene-kort” for visse husstande.
TV 2’s status som ”must carry”-kanal ophæves, når adgangen til abonnementsbetaling
udnyttes i år 2012.
Aftalepartierne har noteret sig, at TV 2/DANMARK A/S har oplyst, at selskabet
forventer at lægge sig på et prisniveau for TV 2 (i forhold til distributørerne) på 10-12
kr. (+ moms) per måned. TV 2/DANMARK A/S har i forlængelse heraf tilkendegivet,
at man vil orientere partierne bag denne tillægsaftale om væsentlige fremtidige
ændringer i forhold til dette prisniveau forinden der træffes beslutning herom
TV 2/DANMARK A/S har overfor Kulturministeriet tilkendegivet, at selskabet vil
fastsætte en pris for TV 2, som er ens for alle distributører, og at denne pris vil blive
offentligt kendt. Dermed vil det blive muligt for modtagere af TV 2 at gennemskue,
hvor stor en del af en eventuel prisstigning i programpakkerne, der kan henføres til
TV 2’s overgang til betalings-tv-kanal.
TV 2 udsendes som hidtil forudsat som betalings-tv-kanal fra 1. januar 2012 af
BOXER TV i MUX 3.
BOXER TV har overfor Kulturministeriet tilkendegivet, at man er indstillet på at
tilbyde TV 2 som a la carte-kanal, dvs. det vil blive muligt alene at betale for
modtagelse af TV 2.
Det lægges til grund, at TV 2 stilles til rådighed for andre tv-distributører på samme
konkurrencemæssige vilkår, som kanalen stilles til rådighed for BOXER TV.
De regionale TV 2-virksomheders ”vinduer” sendes forsat som en del af TV 2’s
sendeflade, men (parallel-)udsendes også af de regionale TV 2-virksomheder i MUX 1.
Den ændrede model for gennemførelse af abonnementsbetaling forudsætter
godkendelse af Kommissionen, idet indførelsen af abonnementsbetaling efter ”TV 2alene-kort—modellen” indgår som en del af den omstruktureringsplan for TV
2/DANMARK A/S, som for tiden er under behandling i Kommissionen. Når

Kommissionens afgørelse foreligger, drøftes denne i kredsen af partier bag denne
tillægsaftale.
Kulturministeriet følger løbende udviklingen i TV 2/DANMARK A/S' økonomi.
Aftalekredsen vil, når regnskaberne for hhv. 2010 og 2011 foreligger, samt i
begyndelsen af 2013 - efter det første år med abonnementsbetaling for TV 2 - drøfte
selskabets økonomi.

