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  Medier 

 

28. maj 2014 

Kommenteret høringsnotat om MUX 8 
 

Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tv-

sendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv, 

som kan modtages med antenne, uden krav om anvendelse af en specifik, 

teknisk standard. Det er endvidere aftalt, at medieordførerne forinden ud-

stedelse af en udbudsbekendtgørelse skal have forelagt et oplæg om ud-

buddet. Med henblik på udarbejdelse af det ovennævnte oplæg til medie-

ordførerkredsen har Kulturstyrelsen foretaget en offentlig høring med 

spørgsmål om MUX 8. 

 
I alt har 14 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for fristen.  
 
Ingen bemærkninger: 
Følgende organisationer mv. har ikke haft bemærkninger:  
 

 Dansk Annoncørforening 
 Forbrugerombudsmanden 
 KL 
 Erhvervsstyrelsen 
 Radio- og tv-nævnet 
 Forenede Danske Antenneanlæg 
 Forbrugerrådet Tænk 

 
Følgende organisationer mv. har indsendt bemærkninger: 
 

 TV 2|DANMARK A/S  
 SAML 
 Boxer tv A/S 
 Teracom A/S 
 Borch Teknik A/S 
 Lokalradioforeningen Kanal Plus 
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 
I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne hørings-
svar samt Kulturstyrelsens bemærkninger hertil. 
 
Høringsnotatet er tematiseret i overensstemmelse med de fire spørgsmål, 
der fremgik af Kulturstyrelsens høringsbrev. Temaerne er som følger: 

 

 Muligheden for at etablere en rentabel forretningsplan for distributi-

on af kanaler i MUX 8. 

 En vurdering af seernes interesse i at foretage justeringer af deres 

antenner. 
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 Om det vil være en fordel, hvis der i udbuddet kan indgå rådighed 

over lokale sendemuligheder i VHF-båndet. 

 

 Kriterier, der kan lægges vægt på ved et eventuelt valg mellem fle-

re ansøgere til MUX 8. 

 

Bemærkninger i de indkomne høringssvar, som ikke måtte vedrøre de op-

stillede spørgsmål i høringsmaterialet behandles og kommenteres ikke i 

notatet. 

 
Rentabel forretningsplan 
 

TV 2|DANMARK A/S er tilhænger af, at DTT-platformen udvides med en 

yderligere MUX til tv-distribution. Dog indebærer den begrænsede kapaci-

tet i DTT-nettet en række ulemper for denne platform i forhold til andre 

platforme, hvorfor det er vigtigt, at DTT-platformen tilføres yderligere ka-

pacitet.  

 

Men selvom en gatekeeper både måtte råde over kapaciteten i MUX 8 og 

yderligere sendemuligheder på VHF-båndet, vil kapaciteten formentlig væ-

re for lille, da det på distributionsmarkedet er vigtigt for tv-distributørerne 

at kunne tilbyde en vifte af kanaler. Derfor vil det efter TV 2’s vurdering 

være ønskeligt, hvis kapaciteten i MUX 8 tilfalder samme kommercielle 

operatør, som driver MUX 3-6 (Boxer tv A/S).  

 

Boxer tv A/S vurderer ikke, at MUX 8 er en selvstændig forretningscase. 

MUX’en skal ses i nær sammenhæng med den øvrige del af DTT-

platformen, og da MUX 8 er forholdsmæssigt dyr at opbygge og drive i for-

hold til UHF-MUX’er, vil det samtidig være nødvendigt at kunne have et 

ganske langsigtet perspektiv for at sikre god tid til at forrente investerin-

gen. 

 

MUX 8 vil næppe kunne ibrugtages før ultimo 2015/primo 2016 under hen-

syntagen til først udbudsprocessen og senere opbygningsfasen. Boxers 

tilladelsesperiode udløber primo 2020, og det er på nuværende tidspunkt 

uvist, hvordan og i hvilket omfang MUX 3-6 vil blive udbudt igen. Boxer 

kan under alle omstændigheder ikke kalkulere med at kunne fortsætte som 

DTT-operatør fra 2020. 

 

Denne usikkerhed fra april 2020 bevirker, at Boxer ikke har nogen interes-

se i at byde på MUX 8 – uanset om MUX 8 måtte blive udbudt til udløb 

samtidig med den igangværende tilladelse, eller om MUX 8 løber ud over 

licensperioden for MUX 3-6. 

 

Boxer anbefaler, at det overvejes at udbyde MUX 8 samtidig med, at MUX 

3-6 måtte blive genudbudt for en ny tilladelsesperiode gældende fra 2020.  
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Teracom A/S har foretaget en række beregninger vedrørende opbygningen 

og den efterfølgende drift af MUX 8 og anslår, at eftersom MUX 8 ikke er 

en UHF-MUX som den øvrige del af DTT-platformen, vil det være forholds-

mæssigt dyrere at etablere og drive MUX 8. Teracom skønner, at MUX 8 vil 

koste mellem 150 og 200 mio. kr. at opbygge samt efterfølgende ca. 35-40 

mio. kr. årligt at drive. Det er Teracoms vurdering, at etablering og opbyg-

ning vil tage omtrent ét år. 

 

Borch Teknik A/S foreslår, at en grundig markedsundersøgelse skal gen-

nemføres for at afdække, om der er behov for yderligere jordbaserede, 

digitale tv-kanaler i Danmark. Denne undersøgelse kan afgøre, om der er 

interesse for et landsdækkende system, et system begrænset til de fire 

største byer eller om der i det hele taget er interesse for MUX 8. 

 

Borch Teknik har den holdning, at en eventuel MUX 8 skal baseres på HD 

og DVB-T2 teknologi, da alt andet i dag bør være historie, særligt set i re-

lation til opbygnings- og afprøvningsfasen, der kan være ganske langvarig. 

 

Kulturstyrelsens bemærkninger: 

Ingen af de hørte organisationer mv. har givet udtryk for en interesse i at 

byde på MUX 8 i en kommende udbudsrunde. 

 

De hørte organisationer mv. finder generelt, at det vil være vanskeligt at 

opstille en rentabel forretningsplan for MUX 8. 

 
Seernes interesse i at foretage justeringer af deres antenner 
  

TV 2|DANMARK A/S anfører, at forretningsgrundlaget vanskeliggøres af, at 

forbrugerne ikke kan modtage signaler fra MUX 8 med samme antenne 

som signaler fra de øvrige MUX på DTT-nettet. 

 

Boxer tv A/S har foretaget et skøn over udbredelsen af VHF-antenner fra 

dengang, hvor DR2 i perioden 1996-2009 blev udsendt på VHF. Boxer 

estimerer, at maksimalt 5 pct. af DTT-husstandene har en brugbar VHF-

antenne. Det betyder, at antallet af brugbare antenner vil være så be-

grænset, at man som operatør på MUX 8 skal forvente, at det for enhver 

kunde vil være nødvendigt enten at etablere en helt ny antenne eller at 

tilkalde en antennemontør til at foretage nødvendig tilretning eller repara-

tion. Der vil med andre ord være en ret lille eller måske ingen fordel for en 

ny operatør i at kunne udnytte allerede opsatte VHF-antenner. 

 

En operatør kan enten vælge at subsidiere nye VHF-antenner til forbruger-

ne eller i sin forretningsplan og prissætning tage højde for, at forbrugerne 

påføres denne udgift og handler ud fra dette. I begge tilfælde vil denne 

tekniske omkostning skulle indgå som et omkostningselement i forbindelse 

med opbygningen og driften af en kommercielt bæredygtig MUX. Boxer 
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skønner, at alene udgiften til VHF-antenner vil beløbe sig til minimum 700 

kr. pr. husstand. 

 

Teracom A/S påpeger, at det er tvivlsomt, hvorvidt de gamle VHF-antenner 

vil være anvendelige for modtagelse af MUX 8. Derudover er det Teracoms 

vurdering, at der generelt vil være ret få husstande i Danmark, som stadig 

vil råde over brugbare og funktionsdygtige antenneanlæg, og som umid-

delbart vil være i stand til at modtage MUX 8. 

 

Borch Teknik A/S mener ikke, at ældre antenner anvendt i DR’s analoge 

VHF-kanaler frem til overgangen til DVB-T, opfylder kravene til DVB-T. Der 

kan eventuelt tænkes i andre baner for forbrugerne. En udendørs VHF-

antenne af en ny type med korrekt antenneforstærker og splitter kan an-

vendes til modtagelse af såvel DAB/DAB+ som MUX 8. Dette kræver dog, 

at markedet viser interesse for begge systemer, før der kan forventes den 

store interesse for investering i forbrugerregi. 

 

Kulturstyrelsens bemærkninger: 

Aktørerne påpeger, at der er betydelige vanskeligheder forbundet med det 

faktum, at seerne ikke kan modtage signaler fra MUX 8 med samme an-

tenne, som de bruger til at modtage signaler fra de øvrige MUX.  

 
Lokale sendemuligheder i VHF-båndet, som kan dække de fire stør-
ste byer i Danmark 

 

TV 2|DANMARK A/S vurderer, at en DTT-operatør ikke vil kunne drive ren-

tabel forretning, hvis operatøren kun råder over kapaciteten i MUX 8. 

Derfor finder TV 2 det fornuftigt, at råderetten over MUX 8 kombineres 

med rådighed over nogle lokale sendemuligheder i VHF-båndet, dækkende 

de 4 største byer. Men selvom en gatekeeper både måtte råde over kapaci-

teten i MUX 8 og yderligere sendemuligheder på VHF-båndet, vil kapacite-

ten formentlig være for lille. 

 

Boxer tv A/S vurderer, at eftersom det kapacitetsbehov, som DTT-

platformen har, ikke kan henføres til indhold, men til tekniske forbedringer 

i billedkvaliteten, vil der ikke være nogen stor eller indtægtsgenererende 

værdi i ekstra lokale sendemuligheder. 

 

Selv hvis der måtte være indholdsmæssige muligheder heri, vil lokale sen-

demuligheder være vanskelige at håndtere rent markedsføringsmæssigt, 

hvorfor Boxers samlede vurdering er, at værdien af lokale sendemulighe-

der vil være begrænset. 

 

Teracom A/S kommer med et bud på, hvad prisen vil være for opbygning 

af sendere og antenner i de fire største byer. Med forbehold for, at der ikke 

er taget højde for en række væsentlige faktorer såsom ønskelig/mulig pe-

netration, der vil påvirke det endelige antal sendere, der skal etableres, vil 
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det koste ca. 20 mio. kr. for Storkøbenhavn, 15. mio. kr. for Aarhus samt 

10 mio. kr. for hhv. Odense og Aalborg. 

 

Lokalradioforeningen Kanal Plus anfører, at de ekstra lokale sendemulighe-

der også kan bruges til DAB, og endda vil kunne rumme rigtig meget lokal 

DAB-radio.  

 

Endvidere vil de ekstra sendemuligheder i hver af Danmarks fire største 

byer kunne veksles til i alt 16 lokale DAB-sendemuligheder, som hver kan 

rumme alle lokalradioer i dækningsområdet, hvis man forestiller sig, at de 

deler kanaler på samme måde, som de i dag deler FM-frekvenser. Dermed 

vil sendemulighederne kunne bruges til at skabe en digital lokalradioord-

ning.  

 

Derfor anbefaler Lokalradioforeningen Kanal Plus, at sendemulighederne 

anvendes til digitalisering af de mindre lokalradioer på lokalt plan, i stedet 

for at blive tildelt vinderen af MUX 8. 

 

SAML anbefaler, at de mulige ekstra, lokale sendemuligheder anvendes til 

ikke-kommercielle lokale radiostationer, således at disse kan sende i 

DAB/DAB+ kvalitet. 

 

Den regionale DAB-blok, blok 3, har ikke tilnærmelsesvist plads til alle de 

ikke-kommercielle lokalradioer. Blokkens dækningsområder er også for 

store, hvorved blokken vil blive for dyr at sende i. Der er således behov for 

nogle lokale frekvenser, der kan drives forholdsvist billigt af de ikke-

kommercielle radiostationer, og som passer bedre til de ikke-kommercielle 

lokale radiostationers geografiske dækningsbehov.   

 

SAML anbefaler, at der udarbejdes en plan for digitalisering af de ikke-

kommercielle lokale radiostationer i tilfælde af lukning af FM-båndet, og at 

de mulige ekstra frekvenser afsættes til dette formål og ikke gives til vin-

deren af MUX 8.  

 

Kulturstyrelsens bemærkninger: 

Aktørerne finder samlet set ikke, at det vil være en stor fordel for en ope-

ratør af MUX 8 at kunne udnytte de ekstra lokale sendemuligheder. 

 

Endvidere kan Kulturstyrelsen fastslå, at aktørerne på lokalradioområdet 

har en interesse i at få lov til at udnytte de ekstra sendemuligheder i VHF-

båndet. 

 
Kriterier, der kan lægges vægt på ved et eventuelt valg mellem 
flere ansøgere til MUX 8 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anfører, at konkurrencehensyn, her-

under hensynet til et bredest muligt udvalg af tv-distributører, efter styrel-

sens vurdering bør indgå som et væsentligt kriterie. Derudover anbefaler 
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styrelsen, at kriterierne er åbne, transparente og betingelsesløse, således 

at valget af tv-distributør sker på åbne, lige, objektive, transparente og 

ikke diskriminerende vilkår. 

 

Boxer tv A/S forventer, at et eventuelt udbud af MUX 8 før 2020 ikke sker 

på lempeligere vilkår end udbuddet, der blev afholdt i 2008 om MUX 3-6, 

da dette vil være konkurrenceforvridende. 

 

Det vil sige, at MUX 8 i så fald bør udbydes som en såkaldt skønhedskon-

kurrence i lighed med den, der blev afholdt i 2008, og hvor følgende for-

hold enten vægtes eller kræves: 

 

 Krav eller tilbud om HD-kanaler 

 Krav eller tilbud om a la carte kanaler, alternativt krav om lavt antal 

kanaler i en pakke samt styring af prisen 

 Krav om at high-pay kanaler ikke må indgå i pakker 

 Min. 97 pct. dækning af hensyn til maksimering af frekvensudnyt-

telse 

 Udløb af licensperiode i 2020 med henblik på samlet genudbud af 

hele DTT-platformen 

 

Det er i denne sammenhæng afgørende at fremhæve som et vilkår, at der i 

Boxers licensvilkår ikke gives adgang for en eventuel anden operatør af 

MUX 8 til at benytte Boxers infrastruktur og nødvendige platforme. En evt. 

ny operatør vil udover de omtalte sendenetsinvesteringer selv skulle fore-

stå etablering af alle nødvendige platformselementer, herunder digitalt 

modtagerudstyr, IT- og faktureringssystemer, krypteringssystemer, kunde-

service-infrastruktur med videre. 

 

Kulturstyrelsens bemærkninger: 

Kulturstyrelsen har noteret synspunkterne. 

 

 

 


