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1. Udvalgets samlede anbefalinger 
 

1.1. Baggrund 

Overgangen til digitalt tv i Danmark er i fuld gang, både for satellit-tv, kabel-tv og for 
tv via almindelig antenne. Det sidste kaldes ofte jordbaseret eller ”terrestrisk” tv, efter-
som det sendes fra tv-master, der er placeret på jorden.  
 
Digitalt terrestrisk tv, også kaldet DTT, blev lanceret i Danmark den 31. marts 2006, 
hvor DR og TV 2/DANMARK A/S i henhold til en tillægsaftale fra september 2003 til 
Medieaftalen 2002-2006 begyndte at udsende public service-tv-kanalerne DR 1, DR 2 
og TV 2 samt tegnsprogstolkede nyhedsprogrammer via DTT. Ved en fælles beslutning 
i teleforligskredsen og medieaftalekredsen blev det endvidere i juni 2005 besluttet at 
slukke for analogt tv med udgangen af oktober 2009. Denne beslutning dannede det 
overordnede grundlag for IT- og Telestyrelsens forhandling om nye digitale sendemu-
ligheder på en international frekvenskonference, der afsluttedes i sommeren 2006  
(Genéve06). 
 
Vigtigt for en vellykket digital overgang er imidlertid, at der kommer mere indhold på 
DTT. Ved den mediepolitiske aftale for 2007-2010, indgået den 6. juni 2006 mellem 
regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti, blev det derfor besluttet at fortsætte udbygningen af DTT i Danmark 
ved at udbyde digitale tv-sendemuligheder til en ”gatekeeper” (dvs. en distributør/ 
operatør, som sammensætter tv-programpakker til seerne), som skal drive platformen på 
forretningsmæssige vilkår.   
 
Denne rapport er resultatet af arbejdet i det i henhold til medieaftalen nedsatte embeds-
mandsudvalg, som har haft til opgave at beskrive forskellige modeller for udbygningen 
af DTT og komme med anbefalinger til udbuddet, som forestås af Radio- og tv-nævnet.  
 
Udvalgets rapport vil i foråret 2007 indgå i den politiske proces, hvor regeringen sam-
men med de øvrige politiske partier bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010 træffer 
beslutning om de endelige vilkår for udbuddet, idet den overordnede fordeling af de di-
gitale sendemuligheder mellem tv-formål og andre formål forinden skal være aftalt ved 
en fælles beslutning i medieaftalekredsen og teleforligskredsen, jf. bl.a. medieaftale-
teksten.  
 

1.2. Hvor mange sendemuligheder (MUX) bør indgå i u dbuddet? 

Danmark har ved den internationale frekvenskonference i juni 2006 forhandlet sig til en 
række digitale tv-sendemuligheder, også kaldet multipleks eller MUX. På sigt vil 
Danmark få rådighed over 8 digitale tv-sendemuligheder. Sendemulighederne kan an-
vendes til såvel traditionelt tv som til mobil-tv – dvs. tv, der modtages på mobiltelefo-
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ner og andre håndholdte batteridrevne apparater – og til andre formål, herunder interak-
tivt mobil-tv, mobilt/trådløst bredbånd og andre mobile applikationer, herunder e-
bøger, e-shopping mv.  
 
En af de digitale tv-sendemuligheder (MUX 1) er allerede taget i anvendelse til public 
service-tv af det af DR og TV 2/DANMARK A/S i fællesskab ejede selskab I/S DIGI-
TV. Der foreligger endnu ikke en teknisk plan for de øvrige sendemuligheder, men det 
forventes, at IT- og Telestyrelsen i løbet af 2007 vil kunne udarbejde en foreløbig sen-
deplan (”assignment plan”) med udgangspunkt i de eksisterende tv-sendemaster, hvoref-
ter i alt 5 MUX vil kunne ibrugtages, når der lukkes for analogt tv den 31. oktober 2009, 
mens de resterende to MUX først vil være til rådighed på et senere tidspunkt mellem 
2009 og 2015, alt afhængig af, hvornår vore nabolande lukker for analogt tv.  
 
Embedsmandsudvalget har bl.a. haft til opgave at overveje, hvilken betydning det har 
for gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første 
omgang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. Til denne 
del af opgaven har udvalget indhentet bistand fra en ekstern rådgiver, Rambøll Telecom. 
Rambølls analyse viser bl.a., at det med de forudsætninger, der er lagt til grund (herun-
der vedrørende programmæssige bindinger for gatekeeper), er usikkert, om gatekeeper 
vil kunne etablere en bæredygtig forretningsplan ved kun 3 MUX. Derimod ses det at 
være muligt for gatekeeper at få overskud ved 4 MUX og under visse betingelser en 
endnu bedre økonomi ved 5 MUX. De sidste to MUX vurderes ikke at kunne bidrage 
positivt til forretningsplanen, da de først vil kunne ibrugtages relativt sent i tilladelses-
perioden.  
 
På den baggrund anbefaler udvalget, at udbuddet tilrettelægges, så bydere kan byde ind 
på driften af 4 eller 5 MUX. Såfremt den gatekeeper, der vælges, har baseret sit bud på 
driften af 5 MUX, tildeles denne 5 MUX på nærmere angivne vilkår. Såfremt den gate-
keeper, der vælges, har baseret sit bud på driften af kun 4 MUX, tildeles denne 4 MUX. 
Udvalget anbefaler i den forbindelse, at der gives mulighed for at anvende sendemulig-
hederne til ikke bare ”traditionelt tv” (herunder evt. HDTV), men også i et vist omfang 
til mobil-tv, idet der herved åbnes for en fremtidsrettet anvendelse af de digitale sende-
muligheder og for fremme af den teknologiske udvikling på medieområdet. 
 
Udvalget anbefaler endvidere, at tilladelsesperioden fastsættes til 12 år fra udstedelsen 
af tilladelsen ultimo 2007. 
 
De sidste to MUX anbefaler udvalget afsat som en ”innovationsreserve” – eventuelt 
sammen med MUX 5, hvis resultatet af udbuddet bliver, at der kun udstedes tilladelse til 
gatekeeper til 4 MUX. Herved tilgodeses ønsket om at holde en andel af frekvens-
spektret tilbage, så man ikke på nuværende tidspunkt låser sig fast på en her- og nu-
allokering af alle sendemuligheder til i dag kendte teknologier og tjenester, jf. dog også 
anbefalingen vedr. muligheden for mobilt/håndholdt tv ovenfor. Endelig politisk stil-
lingtagen til permanent anvendelse af ”innovationsreserven” kan hensigtsmæssigt ske 
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på et senere tidspunkt bl.a. på grundlag af den teknologiske og markedsmæssige udvik-
ling mv. Det anbefales dog, at MUX 5 – såfremt det ikke tildeles gatekeeper – i den 
mellemliggende tid, indtil der træffes politisk beslutning om anvendelsen af innovati-
onsreserven, kan benyttes til tidsbegrænset forsøgsvirksomhed med både mobil-tv og 
andre anvendelser.  
 

1.3. Forbehold for public service 

Ifølge medieaftalen skal der i tilladelsen til gatekeeper tages forbehold for, at der mulig-
vis på et senere tidspunkt på baggrund af en politisk beslutning herom – mod kompensa-
tion – skal afleveres kapacitet i et nærmere fastsat omfang til DR og TV 2/DANMARK 
A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge antallet af public service-kanaler eller at 
disse skal sendes i HDTV-format. 
 
Udvalget anbefaler, at udmøntningen heraf sker ved, at der til ét af de MUX, der udby-
des, knyttes et forbehold for afgivelse af kapacitet til public service mod kompensation. 
Dette MUX gives derfor i første omgang til gatekeeper for 3 år, regnet fra ultimo okto-
ber 2009. Inden udgangen af 2011 skal der tages stilling til:  
 
-  om forbeholdet skal effektueres  
-  om forbeholdet skal forlænges i minimum yderligere 3 år eller 
-  om forbeholdet skal opgives, hvorefter det pågældende MUX indgår i gatekeepers  
   distributionstilladelse på linje med gatekeepers øvrige sendemuligheder. 
 
Når udvalget anbefaler denne løsning, skyldes det ikke mindst, at der herved sikres en 
udnyttelse af frekvenskapaciteten uafhængigt af, om DR i de kommende år vil få – bl.a. 
økonomisk – mulighed for at realisere sine ønsker for udbygning af public service-
tilbud til seerne.  
 
For så vidt angår kompensation, anbefaler udvalget, at gatekeeper alene kompenseres 
ved, at DR (eventuelt også TV 2/DANMARK A/S) betaler en forholdsmæssig andel af 
gatekeepers finansierings- og driftsomkostninger fra det tidspunkt, hvor forbeholdet ef-
fektueres. Fastsættelsen af det/de konkrete kompensationsbeløb bør foretages af en uaf-
hængig instans, alternativt ved voldgift. Gatekeeper vil i sin forretningsplan skulle kal-
kulere med risikoen for, at der fra 2012 ikke opnås nogen fortjeneste på den pågældende 
kapacitet.  
 

1.4. Programmæssige krav 

Ifølge den mediepolitiske aftale for 2007-2010 skal gatekeeper tilbyde et bredt og varie-
ret programudbud, som inkluderer forskellige kategorier af kanaler såsom underhold-
ningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sports-
kanaler. Programudbuddet skal endvidere omfatte: 

• En af DR nyetableret børne/historie-tv-kanal 
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• Nabolands-tv 
• En kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ til TV 

2/de regionale TV 2-udsendelser 
• Transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. (”parlaments-tv”)  
• En kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder og ik-

ke-kommercielt lokal-tv 
 
For så vidt angår de i medieaftalen nævnte specifikke krav til programindhold anbefaler 
udvalget, at der i udbudsmaterialet stilles krav til gatekeeper om at distribuere: 
 

• DRs børne/historie-tv-kanal 
• en kanal med parlaments-tv 
• en kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser, dog kun hvis en sådan eksi-

sterer på udbudstidspunktet 
• mindst én nabolands-kanal, der ikke nødvendigvis skal være den samme i de 

enkelte landsdele 
 
Udvalget anbefaler endvidere, at DRs børne/historie-tv- kanal og parlaments-tv-
kanalen skal kunne modtages gratis og ukodet af seerne. Der stilles ikke herudover 
krav om ”free-tv”. Øvrige kanaler kan således sendes krypteret og som betalings-tv. 
 
Som det fremgår, indgår det – i modsætning til, hvad der er lagt til grund i medieaftalen 
– ikke i anbefalingen, at kanalen med de regionale TV 2-udsendelser og ikke-
kommercielt lokal-tv skal indgå i gatekeepers udbud. Baggrunden herfor er, at udvalget 
anbefaler, at denne kanal flyttes til MUX 1 (og udsendes af I/S DIGI-TV), primært fordi 
kapaciteten i dette MUX kun ses at være fuldt udnyttet i tidsrummet 17-20, hvor der 
sendes tegnsprogstolkning af nyhedsudsendelser. Udenfor dette tidsrum ses der derimod 
at være plads til yderligere en kanal ud over DR1, DR2 og TV 2. Såfremt anbefalingen 
følges, vil der i MUX 1 blive sendt ikke-kommercielt ”lokal-tv” i dagtimerne frem til kl. 
17 og om aftenen efter ”den regionale time” kl. 20 – 21. Udvalget anbefaler, at Radio- 
og tv-nævnet også efter overgangen til digitalt tv varetager udbud, udvalg og admini-
strationen af programtilladelser til ikke-kommercielt lokal-tv. 
 
Det i medieaftalen angivne generelle krav om et bredt og varieret programudbud må 
anses for centralt i forhold til udbygningen af DTT. Udvalget anbefaler derfor, at byders 
planer/hensigtserklæringer for programudbuddet og den hertil knyttede forretningsmo-
del gøres til et skønhedskriterium. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at stille krav om, 
at planerne skal basere sig på aftaler med indholdsleverandører.   
 
Det anbefales endvidere, at der ved skønhedskonkurrencen lægges vægt på såvel antal-
let af kanaler, der tilbydes, som hvilken billedkvalitet (herunder HDTV), der tilbydes. 
Selv om antal kanaler og høj billedkvalitet indbyrdes er modstridende hensyn, idet høj 
billedkvalitet kræver større kapacitet og dermed alt andet lige giver færre kanaler ved 
anvendelse af samme kompressionsteknik, anses såvel billedkvalitet som antal tv-
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kanaler at være til fordel forbrugerne, og der bør derfor ske en afvejning af begge disse 
hensyn. I den forbindelse bemærkes, at anvendelse af en mere avanceret kompressions-
teknik, end den der p.t. benyttes ved udsendelsen af public service-programmer, kan 
give mulighed for både flere kanaler og bedre kvalitet. Vægt på begge hensyn vil såle-
des kunne virke i retning af at fremme en effektiv frekvensudnyttelse.  
 
Endelig anbefaler udvalget, at følgende forhold gøres til skønhedskriterier: 

• Omfanget af nabolands-tv (ud over minimumskravet) og eventuelt om disse ka-
naler er public service-kanaler i deres hjemlande 

• Omfanget af parlaments-tv ud over minimumskrav 
• Eventuelt tilbud om mobil-tv 
• Plan for effektiv frekvensudnyttelse   
• Udbud af så højt et antal pakker som muligt og mulighed for individuelt valg af 

kanaler 
• Fremme af fair konkurrence mellem indholdsleverandørerne (sikring af mang-

foldighed af leverandører og fair og lige behandling)  
 
For så vidt angår ændringer i programudbuddet efter udstedelsen af tilladelsen, anbefa-
ler udvalget, at sådanne skal forhåndsgodkendes af Radio og tv-nævnet, evt. i form af 
passiv godkendelse inden for en fastsat frist. 
 

1.5. Dækning, standarder og andre tekniske spørgsmå l 

De nærmere retningslinier for udbuddet vil også skulle omhandle en række spørgsmål 
af mere teknisk art, såsom dækning, benyttelse af tekniske standarder, eventuelle krav 
til udarbejdelse og udsendelse af en elektronisk programguide (EPG) mv.  
 
Udvalget anbefaler for så vidt angår dækning, at der for alle gatekeepers MUX stilles 
krav om ”praktisk taget 100 pct. landsdækning”, svarende til dækningskravet for MUX 
1 (I/S DIGI-TV). Det lægges i den forbindelse til grund, at gatekeeper skal anvende 
samme beregningsmetode som I/S DIGI-TV. Det anbefales desuden, at det gøres til en 
skønhedsparameter, hvor hurtigt gatekeeper kan opnå fuld dækning for alle MUX. 

 
Hvad angår tekniske standarder, anbefaler udvalget, at der stilles krav om åbne stan-
darder for såvel programmeringsgrænsefladen for applikationer (API) som for krypte-
ring/adgangsstyring, hvilket bl.a. betyder, at brugerne vil kunne købe bokse frit i de-
tailhandlen. 

 
Herudover anbefaler udvalget, at det stilles som krav til gatekeeper, at denne skal sam-
arbejde med DR og TV 2/DANMARK omkring etablering af en fælles elektronisk pro-
gramguide (EPG) samt om markedsføring og kundebetjening, f.eks. i form af etablering 
af et fælles kundecenter/call-center. Endvidere skal gatekeeper samarbejde med rele-
vante parter om samordning af informationsindsatsen i forbindelse med udbygningen af 
DTT og analogt stop i 2009. 
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1.6. Kompetencer 

Det er væsentligt, at det foretagende, der får tilladelsen, har de kompetencer, der skal til 
for at drive en kommende DTT-platform på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde.  
Udvalget anbefaler på den baggrund, at byder skal kunne fremlægge og dokumentere, 
hvordan man enten selv eller gennem alliance/aftale med andre er i besiddelse af føl-
gende kompetencer: 
 

• Økonomisk og finansiel styrke til at løfte opgaven. Såvel opbygning og drift af 
sendernet som indgåelser af aftaler med tv-kanaler, opbygning af kundebase, 
markedsføring mv. vil kræve betydelige og forholdsvis langsigtede investerin-
ger. Det er derfor vigtigt, at gatekeeper besidder tilstrækkelig soliditet og kan 
sandsynliggøre at kunne løfte denne investering. I den forbindelse bemærkes, at 
tilbuddene fra interesserede bydere vil skulle ledsages af en bæredygtig forret-
ningsplan for hele tilladelsesperioden med en plan for planlagte markedsførings-
tiltag, estimater over kundetilgang og investeringer, bl.a. i lyset af, at de væsent-
ligste investeringer til sendernet mv. vil blive foretaget i de første to år.  

 
• Kendskab til succesfuld drift af betalings-tv, herunder rettighedshåndtering, 

pakketering af tv-kanaler og SMS-håndtering (Subscriber Management Service). 
 
• Kendskab til drift eller håndtering af større kundecentre.  
 
• Teknisk kompetence. 

 

1.7. Konkurrence 

Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalget bl.a. skal overveje, hvordan der i 
forbindelse med udbuddet kan tages de fornødne konkurrencemæssige hensyn, eksem-
pelvis ved at foretagender, der har en stærk position på distributionsmarkederne eller 
indholdsmarkederne, ikke får mulighed for at varetage gatekeeper-funktionen alene.  
 
Udvalget har på baggrund af en analyse af de konkurrencemæssige forhold på de nævn-
te markeder samt af mulige former for konkurrenceudsætning overvejet, dels hvilke 
ejerskabskonstruktioner, som potentielt kan fremme konkurrencen, dels hvilke andre 
reguleringsmuligheder, der vil kunne tages i anvendelse med henblik på at fremme kon-
kurrencen. 
 
Samlet anbefaler udvalget følgende retningslinier for udbuddet for så vidt angår ejer-
skabskonstruktionen for en gatekeeper: 
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1. Det konkurrencemæssige hensyn vedrørende ejerskabskonstruktioner er at af-
skære brancheaktørers indflydelse på gatekeeper, at afskære disses adgang til føl-
somme oplysninger samt at skabe det bedste fundament for en effektiv konkur-
rence til gavn for forbrugeren. Byderne skal derfor redegøre for, hvorledes de 
som gatekeeper vil forebygge konkurrencehæmmende initiativer, herunder for så 
vidt angår ejerskabskonstruktion. Dette hensyn vil indgå som et skønhedskriteri-
um med betydelig vægt.  

 
2. Bydere – enkelt eller konsortium – uden tilknytning til aktører på det danske di-

stributionsmarked, tv-marked eller markeder direkte beslægtet hermed vil ud fra 
det under punkt 1 nævnte hensyn til at undgå konkurrencehæmmende konstruk-
tioner blive foretrukket. En sådan aktør kan ikke afhænde sin andel i gatekeeper-
selskabet uden at dette godkendes af Radio- og tv-nævnet. Såfremt afhændelsen 
sker til en brancheaktør, finder punkt 3-5 anvendelse. 

 
3.  Bud fra en nuværende brancheaktør på det danske marked alene vil ikke blive  

foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud – medmindre så 
danne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for  
konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 

 
     4.   Bud fra et konsortium indeholdende en aktør, som har en betydelig tilstedeværel-

se på det danske mediemarked – distributør eller indholdsleverandør – vil ikke 
blive foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud – medmindre 
sådanne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for 
konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 

 
     5.    Bud fra andre aktører på det danske mediemarked vil blive bedømt ud fra deres 

forslag til at forebygge konkurrenceforvridning. Bud, der i så henseende inde-
holder elementer som etablering af en uafhængig bestyrelse samt overbevisende 
modeller for sikring af afskæring af udveksling af konkurrentfølsomme oplys-
ninger, vil blive foretrukket. 

 
Udvalget anbefaler endvidere, at Radio- og tv-nævnet pålægges at indhente en udtalelse 
fra Konkurrencestyrelsen om de indkomne bud, der kan indgå i nævnets samlede stil-
lingtagen til valg af gatekeeper. 
 
For så vidt angår DRs mulighed for at deltage i en gatekeeperkonstruktion – som ikke er 
eksplicit omtalt i medieaftalen for 2007-2010 – anbefaler udvalget, at DR ikke får ad-
gang til at byde hverken alene eller som deltager i et konsortium. Begrundelsen herfor 
er, at DRs hovedkanaler udsendes i et selvstændigt MUX, hvorfor hensynet til at sikre 
en tilfredsstillende distribution af public service-programmer ikke har samme vægt, som 
hvis disse programmer skulle distribueres af gatekeeper. Herudover finder udvalget, at 
driften af en DTT-platform vil være en opgave, der i størrelse og risiko vil ligge langt 
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ud over, hvad DR ellers driver af kommerciel virksomhed som supplement til den pub-
lic service-virksomhed, der er DRs kerneopgave.   
 
 
 
 

2. Baggrund 
I dag modtager stort set alle danske husstande tv enten via kabel, via satellit (parabol), 
via almindelig antenne eller ved en kombination af disse.  
 
Det tv, som modtages med almindelig antenne, sendes gennem luften fra tv-master, der 
er placeret på jorden – og betegnes derfor som jordbaseret eller ”terrestrisk” tv. Alt af-
hængig af modtageforholdene kræves en udendørs tagantenne eller blot en stueantenne.  
 
Ligesom det gælder for de to andre distributionsformer, kan terrestrisk tv sendes ved 
hjælp af analog eller digital teknik. Den digitale teknologi rummer en række fordele for 
programforetagenderne og seerne – eksempelvis giver den mulighed for udsendelse af 
flere tv-kanaler samt bedre billed- og lydkvalitet og interaktivitet. Men seerne skal for at 
kunne modtage digitalt tv anskaffe nyt digitalt modtageudstyr – enten i form af digitale 
tv-apparater med indbygget digital tv-modtager eller i form af såkaldte ”set-top bokse”, 
der gør det muligt at se programmerne på et almindeligt analogt tv-apparat.  

 

I Europa er overgangen til digital udsendelse af terrestrisk tv – DTT – i fuld gang, og 
det er i 2006 på europæisk plan besluttet, at analog udsendelse af terrestrisk tv ophører 
senest medio 2015.  
 
Den væsentligste fordel ved DTT i forhold til digital distribution via satellit og kabel er, 
at tv-udsendelserne kan modtages overalt – også mobilt – på en enkel og relativt billig 
måde. Herved bliver det muligt at få alle med i overgangen til digitalt tv. Samtidig vil 
indførelsen af DTT kunne give de nuværende satellit- og kabel-tv-platforme konkurren-
ce og således give seerne/forbrugerne nye valgmuligheder – og måske også lavere pri-
ser.  
 
I forhold til satellit og kabel har DTT dog også nogle ulemper. Det gælder ikke mindst 
en begrænset sendekapacitet, der gør, at der for DTT er langt snævrere grænser for, hvor 
mange kanaler, der kan sendes og/eller den billedkvalitet, de kan sendes i. Samtidig skal 
det tages i betragtning, at der er nye potentielt konkurrerende teknologier til DTT på vej, 
som for eksempel IPTV eller tv over internettet. 
 
I Danmark er overgangen til DTT også i gang. 
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Den 31. marts 2006 begyndte DR og TV 2/DANMARK A/S således i henhold til en til-
lægsaftale fra september 2003 til Medieaftalen 2002-2006 at udsende public service-tv-
kanalerne DR1, DR2 og TV 2 samt tegnsprogstolkede nyhedsprogrammer via DTT.  
 
Ved en fælles beslutning i teleforligskredsen og medieaftalekredsen er det endvidere i 
juni 2005 besluttet at slukke for analogt tv med udgangen af oktober 2009. Denne be-
slutning dannede det overordnede grundlag for IT- og Telestyrelsens forhandling om 
nye digitale sendemuligheder på den internationale frekvenskonference, der afsluttedes i 
sommeren 2006 (RRC-06). 
 
Vigtigt for en vellykket digital overgang er imidlertid, at der kommer mere indhold på 
DTT. Ved den mediepolitiske aftale for 2007-2010, indgået den 6. juni 2006 mellem 
regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti, blev det derfor besluttet at fortsætte udbygningen af DTT i Danmark 
ved at udbyde digitale tv-sendemuligheder til en kommerciel gatekeeper og samtidig 
afsætte licensmidler til en oplysningskampagne om lukningen af analogt tv. Oplysnings- 
kampagnen skal give en teknologineutral oplysning om de muligheder og valg, seerne i 
den forbindelse står overfor, mens udbuddet til en kommerciel gatekeeper skal afgøre, 
hvem der skal sende, hvilket programudbud på den del af digitalt tv, der nu udbydes.  
 
Hvad er en gatekeeper? 
 
En gatekeeper er på tv-området en distributionsvirksomhed, som sammensætter  
tv-programpakker til brugeren. Gatekeeperens kernekompetence er at pakketere  
tv-programmer samt at tilvejebringe systemer til abonnementshåndtering,  
kryptering/adgangsstyring samt markedsføring af programpakker, drift af kunde- 
service, fakturering mv.  
 
Udbuddet af sendemuligheder til en kommerciel gatekepeer – som er fokus for denne 
rapport – er således et led i en ”fire-trins raket” for overgang til digitalt tv i Danmark:  
Trin 1 var at sikre distribution af de nuværende public service-programmer og nye tje-
nester via DTT, trin 2 at fastsætte en dato for analog slukning og tilvejebringe frekven-
ser til et stort og mangfoldigt udbud af indhold på DTT, trin 3 bliver at finde en operatør 
– ”gatekeeper” – der kan levere dette udbud, og trin 4 at koordinere og facilitere en op-
lysningskampagne, der kan få hele befolkningen med i overgangen til digitalt tv.  
 
Denne rapport er resultatet af arbejdet i et embedsmandsudvalg, som har haft til opgave 
at beskrive forskellige modeller og komme med anbefalinger til forberedelse af udbud-
det til en gatekeeper, dvs. til trin 3 i processen. Udvalgets rapport vil i foråret 2007 ind-
gå i den politiske proces, hvor regeringen sammen med de øvrige politiske partier bag 
den mediepolitiske aftale for 2007-2010 og den telepolitiske aftale, træffer beslutning 
om udbuddet af de jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. 
  
Rapporten indeholder således en række anbefalinger relateret til Radio- og tv-
nævnets kommende udbud af en DTT-platform i Danmark til en gatekeeper, som skal 
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forestå etableringen og driften af platformen. Udbuddet vil ske i henhold til radio- og 
fjernsynslovens §§ 3 og 4, hvoraf det bl.a. fremgår, at kulturministeren kan fastsætte 
regler for udbuddet, herunder om vilkår for tilladelsen mv. Sådanne vilkår skal ses i ly-
set af, at gatekeeper med DTT-sendemulighederne får rådighed over sparsomme fre-
kvensressourcer, der gør det muligt for gatekeeper at distribuere sine tilbud til modta-
gelse enkelt og relativt billigt overalt – og evt. mobilt, jf. ovenfor. Udvalgets anbefalin-
ger tager, for så vidt angår tilladelsesvilkårene, udgangspunkt i den mediepolitiske afta-
le for 2007-2010, der indeholder en række overordnede retningslinier for udbuddet, jf. 
nærmere herom under de enkelte afsnit. Gatekeeper skal i øvrigt – inden for de rammer, 
der fastlægges i tilladelsen – drive platformen på fuldt forretningsmæssige vilkår. 
  
 
 
3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv.  
 
Udvalgets kommissorium 
Udvalgets opgave er – jf. den mediepolitiske aftale for 2007-2010, indgået d. 6. juni 
2006 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti – at forberede udbuddet af en jordbaseret, digital tv-
platform i Danmark til en operatør (”gatekeeper”), der skal drive platformen på forret-
ningsmæssige vilkår.  
 
Udbuddet omfatter de jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder, som Danmark har for-
handlet sig til på den internationale frekvenskonference i juni 2006, og som partierne 
bag medieaftalen og den telepolitiske principaftale i fællesskab beslutter, skal anvendes 
til tv-formål.  
 
Dog indgår de sendemuligheder, som DR og TV 2/DANMARK A/S i henhold til sær-
skilt tilladelse allerede benytter til ukrypteret udsendelse af DR1, DR2 og TV 2’s ho-
vedkanal mv. ikke i udbuddet. Tilsvarende gælder eventuelle yderligere sendemulighe-
der, som det af partierne bag medieaftalen inden udbuddet måtte blive besluttet at an-
vende til public service-formål. 
 
Udbuddet kan efter nærmere aftale mellem partierne bag medieaftalen og den telepoliti-
ske principaftale også omfatte sendemuligheder til andre tjenester, der udsendes via de 
jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder.  
 
Udbuddet finder sted i form af ”skønhedskonkurrence”.   
 
Det fremgår herudover af den mediepolitiske aftale, at der ved forberedelsen af udbud-
det skal lægges følgende overordnede retningslinier til grund hvad angår krav til gate-
keeper: 
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• Gatekeeper skal tilbyde et bredt og varieret programudbud, som inkluderer for-
skellige kategorier af kanaler såsom underholdningskanaler, nyhedskanaler, mu-
sikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sportskanaler. Programudbuddet 
skal endvidere omfatte 

 
o En af DR nyetableret børne/historie-tv-kanal 
o nabo-lands-tv 
o en kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ 

til TV 2/de regionale TV 2-udsendelser 
o transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. (”parla-

ments-tv”), og 
o en kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder 

og ikke-kommercielt lokal-tv 
 

• Der skal i tilladelsen til gatekeeper tages forbehold for, at der muligvis på et se-
nere tidspunkt på baggrund af en politisk beslutning herom – mod kompensation 
– skal afleveres kapacitet i et nærmere fastsat omfang til DR og TV 
2/DANMARK A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge antallet af public 
service-kanaler eller at disse skal sendes i HDTV-format. 

• Gatekeeper kan udbyde betalings-tv,  dvs. der er adgang til at kryptere pro-
grammerne 

• Gatekeeper kan udbyde såvel kanaler, som er etableret i Danmark, og som skal 
overholde de danske reklameregler, som udenlandske kanaler, der skal overhol-
de reklamereglerne i deres respektive hjemlande (svarende til situationen i fæl-
lesantenneanlæg). 

• Det overlades til gatekeeperen at afgøre, i hvilket omfang der skal sendes i 
HDTV -format og kanaler med henblik på mobil modtagelse. 

• Gatekeeper skal forpligtes til at medvirke til at etablere et fast samarbejde med 
DR og TV 2/DANMARK A/S omkring markedsføring og kundebetjening mv.  

• Gatekeeper skal forpligtes til at medvirke i et netværkssamarbejde mellem rele-
vante ministerier, DR, TV 2/DANMARK A/S, gatekeeperen og branchen med 
henblik på at samordne informationsindsatsen omkring udbygningen af jordba-
seret, digitalt tv og analogt stop i 2009. 

 
Udvalget skal som led i sit arbejde – og på grundlag af drøftelser med branchen – 
overveje og beskrive forskellige modeller for etableringen af en jordbaseret digital plat-
form med udgangspunkt i ovenstående retningslinier.  
 
Herunder skal særligt søges belyst muligheden for ved udbuddet at tage forbehold for så 
vidt angår kapacitet til public service-formål, herunder antallet af sendemuligheder, 
samt konsekvenserne af eventuelle krav om anvendelse af en vis andel af sendekapacite-
ten til ”free-tv” og af eventuelle krav vedrørende fordelingen af programudbuddet i pro-
grampakker.  
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Desuden skal udvalget – i lyset af de ovennævnte bindinger fsva programudbuddet på 
platformen mv. og i lyset af forventningerne til den teknologiske udvikling, herunder 
udviklingen i kompressionsteknologi – overveje, hvilken betydning det har for gatekee-
pers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første omgang stil-
les fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. 
 
Udvalget skal endvidere overveje, hvordan der i forbindelse med udbuddet af gatekee-
per-funktionen kan tages de fornødne konkurrencemæssige hensyn, eksempelvis ved at 
foretagender, der har en stærk position på distributionsmarkederne eller indholdsmarke-
derne, ikke får mulighed for at varetage gatekeeper-funktionen alene. 
 
Udvalget skal basere sine overvejelser på dialog med repræsentanter for branchen og 
forskningsinstitutioner (i form af møder, høringer eller andet). Udvalget skal endvidere i 
sit arbejde inddrage erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv.  
 
Udvalget skal på baggrund af sine overvejelser udarbejde (evt. alternative) forslag til 
overordnede retningslinier for et kommende udbud af de jordbaserede, digitale tv-
sendemuligheder. På baggrund heraf og efter forelæggelse for partierne bag den medie-
politiske aftale udarbejder Kulturministeriet udkast til bekendtgørelse med retningslinier 
for Radio- og tv-nævnets udbud af de digitale tv-sendemuligheder, jf. radio- og fjern-
synslovens § 3, stk. 3. Bekendtgørelsesudkastet udsendes i almindelig høring. 
 
 
Udvalgets sammensætning 
Udvalget har bestået af følgende repræsentanter for ministerier mv.: 
 
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet (formand) 
Kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet 
Specialkonsulent Lene Gelting, Kulturministeriet 
Fuldmægtig Tine Bröchner, Kulturministeriet 
Chekonsulent Merete Storr-Hansen, Videnskabsministeriet 
Kontorchef Sune Rahn, IT- og Telestyrelsen 
Kontorchef Henrik Brodersen, IT- og Telestyrelsen (udtrådt pr. 15. januar 2007) 
Chefkonsulent Kasper Nyrup Madsen, IT- og Telestyrelsen 
Fuldmægtig Emil Fanikke Kiær, Finansministeriet  
Fuldmægtig Hanne Petersen, Finansministeriet 
Fuldmægtig Michael Klöcker, Konkurrencestyrelsen 
Fuldmægtig Mette Scharling Forbrugerstyrelsen (fra 4. december 2006) 
 
Sekretariatsbetjeningen af udvalget har været varetaget af Mediesekretariatet  
v/ specialkonsulent Julie Haagen og specialkonsulent Jette Fievé. Direktør Erik Nordahl 
Svendsen, Mediesekretariatet, har deltaget i flere udvalgsmøder. 
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Udvalgets arbejde 
Udvalget påbegyndte sit arbejde i oktober 2006 og har holdt i alt 9 møder. Indlednings-
vis koncentrerede udvalget sig om at identificere de centrale problemstillinger og områ-
der, der skulle indgå i rapporten og at drøfte disse med branchen på et dialogmøde, som 
blev afholdt mandag den 6. november 2006 samt med repræsentanter fra forskningsver-
denen på et møde den 20. november 2006. Endvidere har udvalgets formandskab og se-
kretariat den 22. december 2006 foretaget en studietur til Norge, som for nyligt har gen-
nemført et udbud af digitalt jordbaseret tv til en gatekeeper.  
 
I november 2006 blev det af partierne bag medieaftalen besluttet at udvide udvalgets 
kommissorium, således at udvalget også skulle overveje, hvilken betydning det har for 
gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første om-
gang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. Udvalget 
besluttede at indhente konsulentbistand til denne del af opgaven, som bl.a. indebærer 
beregning af forskellige forretningsmæssige scenarier. Konsulentfirmaet Rambøll blev 
valgt til opgaven og afleverede onsdag d. 24. januar sin rapport til udvalget. 
 
Set i lyset af bl.a. udvidelsen af udvalgets kommissorium besluttede partierne bag me-
dieaftalen d. 25. januar at udskyde fristen for udvalgets aflevering af sin rapport til Kul-
turministeriet fra 1. februar til marts 2007.  
 
Den 1. februar har udvalget som grundlag for dialog med branchen lagt et foreløbigt 
udkast til rapport uden konklusioner og anbefalinger på Mediesekretariatets hjemmeside 
med henblik på indsamling af kommentarer fra branchen. Udvalget har den 5. februar 
2007 afholdt endnu et dialogmøde med branchen, hvor udvalget har præsenteret det fo-
reløbige udkast og bedt branchen fremsætte sine bemærkninger1 hertil senest den 12. 
februar 2007. 
 

                                                 

1 Jf. nærmere bilag 7-8 
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4.  Markedet for digitalt tv i Danmark 
 

Tv-markedet er et sammenhængende marked gående fra tv-kanalens indkøb af rettighe-
der til fremvisning, gennem en distributør, hos forbrugeren. Markedet er illustreret i fi-
gur 1.  
 
Figur 1. Tv-markedet 

 
 

 
 
Udbuddet af DTT vil have betydning for dels markedet for udbud af tv-kanaler (up 
stream markedet) dels markedet for distribution af tv (down stream markedet). Udbud-
det vil også have betydning for andre afledte markeder, som f.eks. tv-reklame markedet 
og markedet for teknisk udstyr til DTT (f.eks. bokse, tv-apparater m.v.). Disse marke-
der, som alene vil blive påvirket indirekte af udbuddet, vil ikke blive beskrevet nærmere 
her. 2  
 

    4.1. Tv-kanaler 

Markedet for udbud af tv-kanaler i Danmark består potentielt af en meget stor række af 
kanaler. På grund af kapacitetsbegrænsninger i de forskellige distributionsnet, begræn-
ses antallet af væsentlige tv-kanaler til ca. 40. Såvel i kabelnetværket som på satellit-
                                                 
2 Om markedsafgrænsningerne skal det bemærkes, at disse er udarbejdet i tilknytning til udbudet af DTT. 
Afgrænsningerne er således ikke forelagt Konkurrencerådet, og binder ikke Konkurrencerådet i en eventuelt 
følgende fusionsanmeldelse.  
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markedet er det dog muligt at modtage flere kanaler ved hjælp af særlige ekstraabonne-
menter og teknisk udstyr.  
 
Tv-kanaler tilbydes i varierende omfang til seere i Danmark via de forskellige distribu-
tionsformer beskrevet i afsnit 4.2.  
 
De mest sete tv-kanaler måles ugentligt af Gallup, og det er som udgangspunkt konkur-
rencen mellem disse kanaler (koncerner bag kanalerne), som er interessant for udpeg-
ningen af DTT-gatekeeperen. Det bemærkes, at tendensen går i retning af mere skræd-
dersyede, segmentbaserede tv-kanaler, idet tv-stationer i større koncerner har et ønske 
om at fordele det brede indhold på flere kanaler. På den måde kan tv-selskabet fastholde 
flere seere på koncernniveau og samtidig vise et bredt sortiment af indhold. Derfor har 
kommercielle tv-stationer i dag et utal af kanaler, hvor film, sport, historie osv. er spredt 
på specialkanaler. Dette gælder også public service-tv-stationer, hvilket bl.a. kan illu-
streres af DR på radiosiden/DAB, samt de udenlandske erfaringer fra bl.a. BBC i Eng-
land og SVT i Sverige3.  
 
De 10 mest sete tv-kanaler i Danmark fremgår af tabel 1 nedenfor. Som det fremgår, er 
danskernes klart foretrukne kanaler TV 2 og DR 1, der ligesom DR 2 allerede sendes 
digitalt i dag.  
   
Tabel 1. Mest sete tv-kanaler 

 

Kilde: Gallups TV-meter, 2006. Antal minutter set af hver enkelt person pr. år.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Begge disse store public service-stationer har således nogle rent digitale specialkanaler på DTT.  

 

              Totalt                                                  21-50-årige* 

 Tv-kanal Seerandel   TV-kanal Seerandel 
1 TV 2 34 pct.  TV 2 34 pct. 
2 DR 1 28 pct.  SR 1 24 pct. 

3 TV3 5 pct.  TV 3 8 pct. 
4 DR2 5 pct.  TV 3 + 5 pct.  

5 TV3+ 4 pct.  Kanal 4 4 pct. 

6 Kanal 4 3 pct.  TV 2 Zulu 4 pct. 
7 TV 2 Zulu 3 pct.  Kanal 5 4 pct. 

8 Kanal 5 3 pct.  DR 2 3 pct.  
9 TV 2 Charlie 2 pct.  Discovery 2 pct.  

10 Discovery 1 pct.  TV 2 Charlie 1 pct. 

*De 21-50 årige regnes i branchen som den kommercielt mest attraktive 
målgruppe 
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I tabel 2 ses fordelingen af seertallene på koncernniveau. 
 
Tabel 2. Fordelingen opgjort efter koncerner 
 

 Koncern Seerandel 

1 TV 2 40 pct. 

2 DR 33 pct. 

3 MTG/Viasat 9 pct. 

4 SBS  6 pct. 

 
Kilde: Gallups TV-meter 2006. 
 
Som det fremgår af tabel 2, er public service-stationerne også på koncernniveau de mest 
sete programforetagender.  
 
I tabel 3 vises danskernes primære og sekundære tv-kanaler, når bortses fra public ser-
vice-kanalerne. Med primære kanaler menes tv-kanaler, som ugentligt ses4 af mindst 
halvdelen af de husstande, der har mulighed for at modtage kanalen, mens sekundære 
kanaler er kanaler, som ugentlig ses af under halvdelen af de mulige husstande.  
 
Tabel 3.  Primære* og sekundære tv-kanaler5  
 
 Markedsandel pct. Ugentlig dækning pct. 

Primære kanaler   
TV3 8 63 
TV3+ 6 56 
TV 2 Zulu 5 56 
Kanal 4 4 52 
Kanal 5 4 50 
   
Sekundære kanaler   
TV 2 Charlie 4 43 
Discovery Channel 2 32 
Cartoon Network 3 29 
TV 2 Film 2 28 
Animal Planet 1 25 
MTV 1 19 
Viasat Sport 1 0,6  14 
TV6 0,4 13 
*Udover DR1, DR2  og TV 2 
 

                                                 

4 Dette måles af Gallups TV-Meter som kanalernes ugentlige dækning (reach) 
5 Kilde: Mediesekretariatet og Gallups TV-Meter. Opgjort som tv-kanalers husstandsseertal i eget uni-
vers, dvs. i de husstande som faktisk kan modtage kanalen (uge 45-48, 2006) 
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Som det fremgår af tabellen er de primære kanaler (øverst) snarere brede end specialise-
rede kanaler, mens de sekundære kanaler kan betegnes som niche- eller temakanaler, 
der er specialiseret efter indhold (Discovery, TV 2 Film, Animal Planet, Viasat sport) 
og/eller efter målgruppe (Cartoon Network, MTV). 
 

4.2. Tv-distributionsmarkedet 

Markedet for distribution af tv-kanaler i Danmark består dels af forskellige distri-
butionsformer, dels af forskellige virksomheder.  
 
Som udgangspunkt er der tre distributionsformer alle steder i Danmark – nemlig det 
jordbaserede distributionssystem, satellit og kabeldistribution. Flere steder er der fire 
distributionsformer, idet bl.a. fibernet i disse år udrulles i stort omfang af el-selskaberne, 
jf. nærmere nedenfor.  
 
Modtagelse af tv via jordbaserede sendernet er tilgængelig for ca. 99 pct. af de danske 
husstande. Ca. 18 pct. af husstandene modtager i dag tv alene via det jordbaserede (ana-
loge) net. Jordbaseret tv modtages desuden i sommerhuse, campingvogne og lystbåde 
på i alt op mod anslået 250.000 lokaliteter. Opgjort i forhold til antal tv-apparater, fin-
des der i Danmarks 2,4 mio. husstande i alt 5,3 mio. tv-apparater, hvoraf der modtages 
jordbaseret tv på ca. 2 mio. apparater6. Hertil kommer, at langt de fleste af de i alt 16 
pct. husstande med satellitmodtagelse samtidig modtager TV 2 via egen antenne. Som 
det fremgår af figur 2 nedenfor har en stor del af husstandene kabel- eller satellit-tv.  
 
Figur 2. Modtageformer i Danmark for tv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabel-tv er inklusiv fællesantenneanlæg.  
Kilde: MedieDanmark Statistikbanken og TNS Gallup. 

                                                 
6 Jf. undersøgelse af Epinion for DR i foråret 2006. Undersøgelsen viste, at der var ca. 5,3 mio. tv-
apparater i danske husstande, hvoraf ca. 1,9 mio. udelukkende modtager signal fra de terrestriske sendere.  

 

Kabel-tv (Koax- eller hybridnet) Satellit-tv (DTH)

Tv via fibernet Jordbaseret tv (tag- og stueantenne)
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Figur 2 viser, hvordan husstandene i dag modtager tv-signaler7. Ca. 66 pct. modtager tv 
via et kabelanlæg, ca. 16 pct. modtager tv via en satellit (parabol) som oftest kombineret 
med en almindelig antenne til det jordbaserede net. Ca. 18 pct. modtager som nævnt 
ovenfor tv alene via det jordbaserede net, og ca. 0,3 pct. modtager tv viafibernet. Med i 
denne opgørelse er ikke tv via kobbernet, internet og mobilt tv, som endnu har meget 
lave markedsandele. Endvidere tager figuren ikke højde for, at nogle husstande modta-
ger tv fra mere end en distributør – f.eks. fra både jordbaseret og kabel- eller satellit-tv, 
eller fra to leverandører af satellit-tv. Allerede i dag supplerer det jordbaserede netværk 
således andre distributions-former. Af figuren kan derfor ikke udledes, at en kommende 
DTT-gatekeepers markedsandel vil udgøre 18 pct. Det vil være afhængigt af dels, om de 
18 pct. af markedet, som i dag alene ser jordbaseret tv, overhovedet er interesseret i at 
se gatekeepers tv-udbud, dels om gatekeeper vil lægge et konkurrencepres på andre be-
talings-tv distributører.  
 
Ser man nærmere på den store andel (66 pct.) af husstandene, der har kabel-tv, gælder 
det, at de fleste har kabel-tv via et fællesantenneanlæg. Som det fremgår af tabel 4 ne-
denfor, var det i 2005 64 pct. af kabel-tv abonnenterne i Danmark, der var tilsluttet via 
fællesantenneanlæg, mens 36 pct. var direkte tilsluttet kabel-tv udbyderne. Det er ikke 
opgjort præcist fra hvilke underleverandører og på hvilke vilkår fællesantenneanlægge-
ne sammensætter sine pakker.  
 
 

 
 
Et muligt alternativ til DTT – og til andre digitale tv-platforme – er IPTV eller ”bred-
bånds-tv” via fibernet8. Især mange elselskaber har i de senere år stået bag udrulningen 
                                                 
7 Dvs. markedsandelene for de enkelte distributionsplatforme. Den i figuren viste fordeling af markedsan-
delene mellem henholdsvis kabel, satellit og jordbaseret antenne har, ifølge Gallup, ligget nogenlunde 
stabilt i de seneste fem år. 
 
8 Fiberbaserede bredbåndsforbindelser har den fordel, at de kan levere et meget højt antal bit/s. Det bety-
der, at de er særligt velegnet til triple play løsninger eller andet, hvor der er høje krav til store dataoverfø-
relser. Jf. nærmere IT og Telestyrelsen, Bredbåndskortlægning 2006 s. 12 
 

Tabel 4.              Kabel-tv abonnementer efter antal og andel, tilslutningstype og tid 
 

                         2002               2003         2004           2005 

Antal         

Kabel-tv abonnementer i alt 1 139 854 1 277 777 1 364 763 1 436 792 

Heraf tilsluttet via antenneforeninger 736 257 863 323 737 355 918 599 

Heraf tilsluttet direkte 403 597 414 454 627 408 518 232 

Markedsandel         

Kabel-tv abonnementer i alt 100 100 100 100 

Heraf tilsluttet via antenneforeninger 65 68 54 64 

Heraf tilsluttet direkte 35 32 46 36 

 

Kilde: IT og Telestyrelsen, Halvårsstatistik og Teleårbogen Danmark  
Dokumentation: www.mediedanmark.dk/statistikbank/dokumentation/dis114.doc  
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af optiske fibre til bredbåndsforbindelser. Men også flere boligforeninger og flere tele-
selskaber benytter sig af fibre til bredbånds-forbindelser. IT- og Telestyrelsen oplyser i 
”Bredbåndskortlægning 2006”, at der pr. medio 2006 cirka er 260.000 husstande og 
virksomheder, der har adgang9 til en fiberforbindelse. Elselskabernes udrulning af fiber 
står for omkring 40 pct. af de 260.000 dækkede husstandene og virksomheder, mens 
teleselskaberne og boligforeningerne står for de resterende 60 pct. 
 
 
Aktører på markedet 
De væsentligste virksomheder på betalings-tv-distributionsmarkedet er TDC Kabel-TV, 
TeliaStofa, Viasat og Canal Digital. Hertil kommer Danmarks i alt omkring 6000 fæl-
lesantenneanlæg, som enten indgår aftaler med en eller flere af ovennævnte virksomhe-
der, eller selv indgår aftaler direkte med tv-kanalerne. På den tekniske side kan nævnes 
selskabet Broadcast Service Danmark10, og inden for IPTV kan nævnes Dansk Bred-
bånd og i alt 16 fibernetselskaber.  
 
DTT vil få en penetration på praktisk taget 100 pct. og vil således være en konkurrent  
eller et supplement til de øvrige distributionsplatforme.  
 

  4.3. Forretningsmodeller for DTT 

Grundlæggende skelnes der mellem tre hovedformer af forretningsmodeller for digitalt 
jordbaseret tv: 
 

1. Pay-tv: En betalingsplatform i direkte konkurrence med satellit og kabel. Ud-
sendelserne sker krypteret, og der opkræves betaling i form af abonnement. Pay-
tv var den oprindelige forretningsmodel i UK, Spanien og Sverige, men viste sig 
i alle tre lande vanskelig at oparbejde fra grunden. Der kan endvidere skelnes 
mellem ”high pay” eller premium” f.eks. filmkanaler og andet der indgår i spe-
cialpakker og low pay, dvs. kanaler der indgår i større pakker. 

 
2. Free to air eller free-tv: Et udbud af tv-kanaler, der er gratis for seerne, f.eks. 

public service-kanaler eller reklamefinansierede kanaler. Udsendelserne sker 
ukrypteret, idet der ikke opkræves betaling fra forbrugerne. Der kan derfor an-
vendes simple billige set-top bokse, til en pris af under 500 kr. Free-tv var den 
oprindelige forretningsmodel i Italien, Finland og Tyskland, og har været forret-
ningsmodellen i UK siden maj 2002. 

                                                 
9 Herved forstås ikke abonnenter/kunder men virksomheder, offentlige institutioner og private husstande, 
der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx etablering af forbindel-
se fra hus til grundskel eller tilsvarende, samt de husstande i boligforeninger, der via fiberkabler er koblet 
til internettet gennem lokale netværk (LAN).  

 
10 Broadcast Service Danmark er selskabet bag det jordbaserede distributionsnetværk, og således i dag af 
begrænset betydning for konkurrencen på distributionsmarkedet.  
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3. Hybridform mellem free-tv og pay-tv. Også kaldet en ”pay basic” model. Denne 

forretningsmodel kombinerer et antal free-tv-kanaler med et begrænset beta-
lingsudbud. Variationer af hybridformen findes i dag i f.eks. UK, Sverige, Fin-
land og Frankrig. 

 
En EU-rapport fra 200511 peger på baggrund af en samlet analyse af en række lande på 
en kombination af free-tv og betalings-tv som mest velegnet til DTT. Specielt på mindre 
tv-markeder som det danske vurderes en betalings-tv-komponent at være nødvendig for 
at sikre økonomien for en gatekeeper.  
 
På grundlag af erfaringerne fra andre lande med jordbaseret digitalt tv kan der opstilles 
nogle kritiske faktorer, som vil være afgørende for en efterspørgselsdrevet udvikling af 
jordbaseret digitalt tv. Ikke mindst følgende fem faktorer vurderes, ifølge den oven-
nævnte EU-rapport fra konsulentfirmaet Analysys at have betydning: 
 
1. Antallet af kanaler. Erfaringerne fra udlandet tyder på, at det er nødvendigt med et 

udbud på mindst 15-20 kanaler for at sætte en efterspørgsel i gang. Med de sendemu-
ligheder (MUX), som Danmark forhandlede sig frem til ved RRC 06, er dette en reel 
mulighed. Erfaringerne fra bl.a. UK og Sverige tyder på, at det vil være en fordel, 
hvis eksisterende, kendte kanaler er med i DTT, men at også et udbud af nye (rent 
digitale) kanaler kan være med til at drive markedet frem. 

2 Billedkvalitet, herunder mulighed for HDTV. Med det stigende antal store flad-
skærms-tv-apparater, der sælges, ønsker forbrugerne en billedkvalitet, der passer til 
de nye apparater. 

3 Prisen for en set-top boks. Engangsudgiften til en boks og eventuelt dekoderkort bør 
ikke væsentligt overstige 1.000 kr. F.eks. udlovede den tidligere svenske kulturmini-
ster, Leif Pagrotsky, en flaske champagne til den fabrikant af set-top bokse, der først 
fremstillede en boks, der blev solgt til under 500 sv.kr. som normalpris. Og den nor-
ske kulturminister Trond Giske udskrev i sommeren 2006 en konkurrence om, hvil-
ken fabrikant af digitale set-top bokse, der først kunne fremstille en boks til en pris af 
750 NKR – svarende til knap 700 danske kr.12 

4 Niveauet for månedlig betaling. Da antallet af MUX sætter visse begrænsninger for, 
hvor mange tv-kanaler en DTT gatekeeper kan tilbyde seerne, antages det, at en må-
nedlig abonnementsbetaling for jordbaseret digitalt tv skal være lavere end abonne-
mentsudgiften til kabel og satellit for at kunne konkurrere på betalings-tv markedet. 

5 Klarhed om analog lukkedato. En kraftigt motiverende faktor – som er til stede i 
Danmark, jf. Folketingets beslutning om at lukke for de analoge signaler i 2009. 

                                                 

11 Rapporten ”DTT developments in Europe, Analysys Sept. 2005 udarbejdet for EU-Kommissionen 
12 Konkurrencen blev udskrevet i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen/koncessionen til digitalt tv til 
gatekeeperen NTV (Norges Televisjon) http://www.dep.no/kkd/norsk/tema/p30006112/043061-
070014/dok-bn.html 
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Bokse 
Gallup har for Brancheforeningen Forbrugerelektronik (BFE Bulletin november 2006) 
foretaget en undersøgelse af antal solgte set-top bokse til såvel jordbaseret digitalt tv 
som satellit- og kabel-tv. Undersøgelsen viser bl.a., at der i første halvår af 2006 er solgt 
100.000 digitale bokse til jordbaseret antenne. Det svarer til, at 4 pct. af de danske hus-
stande det første halve år har købt bokse til at kunne se jordbaseret digitalt tv. DR skøn-
ner (baseret på oplysninger fra branchen), at bestanden af set-top bokse i alt i de danske 
husstande er på 300.000. 
 
Forbrugernes motivation til at købe en digital modtagerboks er ifølge Gallup-
undersøgelsen en kombination af ønsket om flere kanaler og bedre billedkvalitet. I 38 
pct. af de husstande, der har købt en modtagerboks, er begrundelsen ønsket om bedre 
billedkvalitet/modtagesignal Lige så mange begrunder købet med, at de gerne vil kunne 
se DR2. I 82 pct. af tilfældene er modtagerboksen tilsluttet det primære tv, i 7 pct. et 
andet tv-apparat, og i 9 pct. af husstandene er modtagerboksen placeret i sommerhuset. 
 
De ovennævnte salgstal omfatter overvejende såkaldte ”zapperbokse”, dvs. bokse uden 
kortlæsere, der sælges frit i detailhandelen. Prisen på disse bokse ligger, ifølge DR, ty-
pisk fra omkring 400 kr. Desuden sælges integrerede digitale modtagere, dvs. tv-
apparater med indbygget digital tuner. Disse har alle i henhold til EU-regler et standar-
diseret stik (Common Interface = CI) for tilslutning af CA (Conditional Acces, dvs. 
kryptering)-modul til krypterede programmer. Nogle modtagerbokse på markedet har 
ligeledes det standardiserede stik for CA-modul, 
 
Der findes dog også andre typer digitale set-top bokse på det danske marked, nemlig de, 
der udbydes af satellit- og kabel-tv udbyderne. Disse indeholder alle conditional acces 
(CA)-system, dvs. kryptering/kortlæser, og enkelte af dem giver mulighed for HDTV. 
Der findes forskellige proprietære standarder for kryptering, som anvendes på det dan-
ske marked, f.eks. Conax, Viacces, Videoguard og Irdeto. 
 
Eksempler på bokse med CA-system og kortlæser: 
 
-          TDC Selector: Har hidtil solgt omkring 50.000 eksemplarer. TDC har for nylig lan-

ceret en ny, mere avanceret, Selector-boks, Sagem 81 HD, der bl.a. kan modtage 
HDTV. Pris omkring 2.600 kr., angiveligt uden fortjeneste for TDC Kabel. Knyttet 
til Selector abonnement.  

 
-          Canal Digitals Combo-boks: Baseret på Conax-standard13. Kan modtage både satel-

lit og DTT. Pris kendes ikke, leveres gratis mod abonnementsbinding 
 
 
 
                                                 
13 Conax er et datterselskab af Telenor Broadcast med speciale i smartcard/betalingssystem til tv 
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5.   Sendemuligheder (MUX) til rådighed 
 

     5.1. Sendernet til rådighed efter Genève06-kon ferencen 

 
Danmark har ved ITU’s (International Telecommunications Union) regionale radiokon-
ference (Geneve06), der blev afholdt fra 15. maj til 16. juni 2006 fået rådighed over i alt 
otte DTT-sendernet (også kaldet multipleks, MUX), hvoraf tre til fem sendernet i første 
omgang stilles til rådighed for gatekeeperen til tv-formål. 
 
Dele af de otte sendernet benyttes i det igangværende MUX 1, som drives af I/S DIGI-
TV, og som siden 1. april 2006 sender programmerne DR1, DR2 og TV2 og døvetolke-
de udsendelser. De kanaler, der indgår i de resterende syv sendernet, skal fordeles på 
sendernet og koordineres med Danmarks nabolande, før de kan tages i brug. De kanaler 
i MUX 1, som er omfattet af Geneve06-aftalen, vil evt. også kunne indgå i en omforde-
ling. 
 
Der vil derfor skulle ligge en sendeplan14 klar indeholdende sendepositioner og øvrige 
relevante tekniske data i så god tid, at de enkelte sendere kan koordineres med nabolan-
dene, inden de skal tages i brug 1. november 2009. 
 
IT- og Telestyrelsen oplyser, at en nabolandskoordinering formentlig vil kunne have en 
varighed af 6 til 12 måneder, hvis ikke der viser sig at være væsentlige problemer med 
at indhente godkendelse fra nabolandene. Det skal bemærkes, at mange sendere i Dan-
mark potentielt skal koordineres med en række lande. Ovennævnte indebærer, at en ga-
tekeeper i givet fald skal have en sendeplan med alle relevante tekniske data klar så hur-
tigt som muligt med henblik på at sikre, at de enkelte sendere så vidt muligt kan tages i 
brug til digital sending 1. november 2009. 
 
IT- og Telestyrelsen har oplyst, at styrelsen i givet fald kan udarbejde en foreløbig sen-
deplan, der vil kunne indgå i udbudsmaterialet til en gatekeeper. Udarbejdelsen af en 
foreløbig plan indebærer, at der træffes foreløbige beslutninger om fordeling af kanaler i 
de enkelte sendernet (MUX). Beslutning herom vil kunne medføre visse tekniske be-
grænsninger i forhold til anvendelsen af de enkelte sendernet. Hvis man således f.eks. 
ønsker at udbyde håndholdt tv (f.eks. DVB-H) med brug af terminaler, der også anven-
der GSM-nettet, forudsætter det af tekniske grunde umiddelbart i dag, at sendernettet 
alene indeholder kanaler under kanal 55. 
 
En væsentlig fordel ved at udarbejde en foreløbig sendeplan vil være, at IT- og Telesty-
relsen i så fald vil kunne iværksætte en nabolands-koordinering af den foreløbige plan, 
således at det så vidt muligt sikres, at Danmark har ret til at sende fra de enkelte sende-

                                                 
14 En sendeplan kaldes også en assignment-plan i modsætning til en allotment-plan, der udgør en geografisk af-
grænsning af et sendeområde.  
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positioner 1. november 2009. Det vil sige, at der herved skabes tidsmæssig mulighed 
for, at gatekeeper vil kunne påbegynde udsendelsesvirksomheden i november 2009, 
hvor analogt tv slukkes. 
 
En ulempe ved at udarbejde en foreløbig plan kan være, at der derved på forhånd træffes 
nogle valg, som måske ikke vil være de mest hensigtsmæssige ud fra gatekeepers vurde-
ring. 
 
Hvis det besluttes, at der skal udarbejdes en foreløbig sendeplan, bør en gatekeeper der-
for have mulighed for evt. at vælge at anvende en anden sendeplan. I den forbindelse 
bør der i så fald tages stilling til, om en gatekeeper frit kan vælge at anvende en ny plan, 
hvis det indebærer, at en ny plan evt. ikke vil kunne færdigkoordineres inden 1. novem-
ber 2009.  
 
Det skal bemærkes, at de otte sendernet, som Danmark har fået stillet til rådighed, inde-
holder kanaler i både UHF- og VHF-båndet. De fleste kanaler vil formentlig være til 
rådighed 1. november 2009 som følge af, at de frigøres ved slukning af de analoge sen-
dernet i Danmark, herunder også lokal-tv. Enkelte kanaler vil dog evt. først blive ledige 
senere på grund af andre bindinger, herunder særligt på grund af fortsat anvendelse af 
kanalerne til analog sending i nabolandene. Ifølge Genève06-aftalen skal analog sen-
ding dog ophøre senest 17. juni 2015. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at der for visse kanaler gælder særlige bindinger i for-
hold til militærets brug af kanalerne over kanal 60 i Danmark og i andre lande. Der er 
f.eks. ikke fastsat en lukkedato for den militære anvendelse af kanaler over kanal 60 i 
Tyskland. 
 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at IT- og Telestyrelsen inden iværksættelse af udbuddet til en gate-
keeper anmodes om at udarbejde en foreløbig sendeplan for de MUX, som udbydes. 
Udvalget har i denne henseende lagt vægt på, at gatekeeper herved vil få tidsmæssig 
mulighed for opbygning af sendernet med henblik på udsendelsesstart 1. november 
2009, hvor analogt tv slukkes. 
 
Udvalget anbefaler endvidere, at der i forbindelse med anmodningen til IT-og Telesty-
relsen om udarbejdelse af en sendeplan opstilles følgende forudsætninger for sendepla-
nen: 
 

1. Sendeplanen skal bygge på, at der så vidt muligt sker anvendelse af de eksiste-
rende antennesystemer, hvormed navnlig tænkes på TV 2’s store UHF-
sendemaster. Udvalget har herved lagt vægt på, at det næppe vil være realistisk 
at forestille sig, at der kan etableres flere 300 meter høje master inden for en 
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overskuelig tidshorisont, samt at MUX, der sendes på nabofrekvenser inden for 
et område, af tekniske årsager skal sendes fra de samme mastepositioner. Hertil 
kommer, at også hensynet til forbrugernes antenneinstallationer tilsiger, at de 
samme mastepositioner bør anvendes for alle MUX. 

 
2. Der skal sikres mulighed for, at et af de sendernet, der udbydes, alene har kana-

ler under 55, således at sendernettet kan anvendes til håndholdt tv (f.eks. DVB-
H) via terminaler, der også anvender GSM-nettet. 

 
3. Der skal sikres et yderligere sendernet med en regionsopdeling i overensstem-

melse med TV2’s regionalprogrammer ligesom i MUX1. 
 
Derudover kan der være en række andre forhold, der skal tages højde for ved udar-
bejdelsen af en foreløbig sendeplan – f.eks. i hvilket omfang kanalerne i MUX1 
(som indgår i Geneve06-aftalen) skal indgå i en fordeling af kanalerne på de nye 
sendernet. Disse forhold skal i givet fald aftales mellem Kulturministeriet og IT- og 
Telestyrelsen. 

 

   5.2. Mulighederne for anvendelse af digitalt sen dernet før november 2009 

 
Der er ikke af IT- og Telestyrelsen foretaget beregninger af mulighederne for ibrugtag-
ning af digitale sendernet i perioden ultimo 2007 – oktober 2009. Ifølge styrelsen vil 
dette nødvendiggøre, at der gennemføres en frekvensomlægning af en række af de lo-
kal-tv-sendere, der er tildelt lokal-tv for perioden fra ultimo 2007 og frem til lukning af 
analogt tv i oktober 2009. 
 
Lokal-tv 
Der blev i efteråret 2006 gennemført udbud af lokal-tv-sendemulighederne, såvel de såkaldte 
TvDanmark-sendemuligheder som de øvrige sendemuligheder (bestående af dels ”vinduer” på 
TvDanmark-sendemulighederne, dels Kanal 23 i København). 
 
Der var kun én ansøger til TvDanmark-sendemulighederne, nemlig SBS TV A/S, som herefter 
den 4. oktober 2006 af Radio- og tv-nævnet fik udstedt programtilladelse til disse sendemulig-
heder. Tilladelsen gælder fra den 1. januar 2007 til den 31. oktober 2009. 
 
Der blev udstedt i alt 108 tilladelser til de øvrige sendemuligheder, heraf 41 i København og 67 
i resten af landet. Tilladelserne gælder ligeledes indtil 31. oktober 2009. 
 
 
I forskellige sammenhænge – eksempelvis på embedsmandsudvalgets dialogmøde med 
branchen den 6. november 2006, på ”Quo Vadis”-konferencen den 24. november 2006 
samt ved udvalgets afsluttende høring af branchen i februar 2007 – er det blevet påpe-
get, at det ville være ønskværdigt for den kommende gatekeeper at kunne påbegynde 
virksomheden før det analoge stop. Udvalget konstaterer således, at det er et bredt fun-
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deret ønske fra branchens side, at der skabes mulighed for ibrugtagning af sendemulig-
heder allerede inden november 2009. Også udvalgets rådgiver, Rambøll Telecom, har 
peget på, at en sådan mulighed vil være hensigtsmæssig. 
 
Argumenterne er blandt andet, at markedet for jordbaseret, digitalt tv skal ”modnes”, 
således at det er klart for husstandene, når man nærmer sig tidspunktet for analog luk-
ning, at der er et alternativ til satellit- og kabel-tv-platformene, såfremt man ønsker me-
re tv end DR1, DR2 og TV 2. Dette argument vurderes at kunne sikres bedre, såfremt 
DTT-platformen er i drift. Endelig vil en påbegyndelse af distributionen før oktober 
2009 give gatekeeperen længere tid til bl.a. etablering af kundedatabase mv.  
 
Som nævnt vil det principielt være muligt at ibrugtage digitale sendemuligheder før det 
analoge stop, forudsat at der gennemføres en frekvensomlægning af en række af de lo-
kal-tv-sendere, der er tildelt lokal-tv for perioden august 2006 og frem til lukning af 
analogt tv i oktober 2009. En sådan omlægning vil imidlertid medføre betydelige om-
kostninger til teknisk omstilling af sendere og antenner for de involverede lokal-tv-
stationer – herunder SBS TV A/S – og antagelig også føre til et mærkbart tab af seere.  
SBS TV S/S nævner imidlertid i sit høringssvar, jf. bilag 8, at tv-stationen ”stiller sig 
åben over for at lade lokal-tv-frekvenserne indgå i tidligere opstart af DTT og/eller test 
af frekvenserne i 2009, hvis SBS’ lokaltv-kanal, SBS NET, videreføres med plads i 
DTT”.  
 
 
Anbefaling 
 
Under hensyn til, at det er et bredt funderet ønske fra branchens side, som også støttes af 
udvalgets rådgiver Rambøll Telecom, at der skabes mulighed for ibrugtagning af sen-
demuligheder allerede inden november 2009, anbefaler udvalget, at det i forbindelse 
med udbuddet overvejes, om der kan skabes mulighed for ibrugtagning af enkelte sen-
demuligheder allerede inden 2009. Der henvises i øvrigt til afsnit 11.3, hvor spørgsmå-
let om dækning og frekvensanvendelse er behandlet. 
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6. Hvad omfatter udbuddet?  
 
Udbuddet omfatter de ovenfor beskrevne jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder, 
som Danmark har forhandlet sig til på den internationale frekvenskonference i juni 
2006, og som, partierne bag medieaftalen og den telepolitiske principaftale i fællesskab 
beslutter, skal anvendes til tv-formål. 
 
Dog omfattes de sendemuligheder (MUX 1), som DR og TV 2/DANMARK A/S allere-
de benytter til ukrypteret udsendelse af DR1, DR2 og TV 2’s hovedkanal mv. samt 
eventuelle yderligere sendemuligheder, som det af partierne bag medieaftalen inden ud-
buddet måtte blive besluttet at anvende til public service-formål, ikke af udbuddet. 
 
Udvalget skal som en del af sin opgave overveje, hvilken betydning det har for gatekee-
pers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan – i lyset af de i medieaftalen 
nævnte bindinger for så vidt angår programudbuddet på gatekeeper-platformen mv. og i 
lyset af forventningerne til den teknologiske udvikling, herunder udviklingen i kom-
pressionsteknologi – om der i første omgang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til 
rådighed for gatekeeperen.16  
 
Udbuddet kan efter nærmere aftale mellem partierne bag medieaftalen og den telepoliti-
ske principaftale også omfatte sendemuligheder til andre tjenester, der udsendes via de 
jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder – det vil sige ud over de ovennævnte 3-5 sen-
demuligheder.   
 

                                                 

16 Dette spørgsmål belyses i afsnit 7.4  
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7.         Anvendelser 

           7.1. Traditionelt tv 

Et MUX antages i almindelighed17 at kunne bære fire almindelige standard-tv-kanaler 
eller én HDTV-kanal. I det følgende beskrives anvendelsesmulighederne af DTT inden 
for henholdsvis standard-tv (SDTV) og HDTV.  
 

                   7.1.1. Standard-tv-kanaler  

MUX’erne kan naturligvis – og skal ifølge medieaftalen – bl.a. anvendes til tv-kanaler. 
Det er således i medieaftalen fastsat, at gatekeeper skal tilbyde et bredt og varieret pro-
gramudbud, som inkluderer forskellige kategorier af tv-kanaler – såsom underhold-
ningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sports-
kanaler. Disse forpligtelser beskrives nærmere nedenfor i afsnit 11. 
 
Udover traditionelle standard-tv-kanaler er der imidlertid nogle nye anvendelsesmulig-
heder på det digitale jordbaserede net, som ikke findes i det analoge. Det drejer sig pri-
mært om HDTV og mobilt tv. 
 

                   7.1.2. HD-TV 

HDTV står for High Definition Television, dvs. høj opløsning. Med HDTV sendes bil-
leder med dobbelt så høj opløsning horisontalt og vertikalt som traditionelt standard-tv 
(SDTV), hvilket gør HDTV attraktivt for forbrugerne. Til gengæld kræver HDTV fire 
gange så stor båndbredde som almindeligt tv, dvs. at der med traditionel MPEG 2-
kodning kun er plads til en HDTV-kanal på et MUX – mod fire standard-tv-kanaler. 
 
Ifølge medieaftalen og udvalgets kommissorium er det gatekeeperen, som skal afgøre, i 
hvilket omfang der skal sendes i HDTV-format.  
 
Med HDTV sendes billeder i en mere skarp og ensartet kvalitet, der bevares i billeder 
med hurtige bevægelser, hvilket bl.a. gør HDTV velegnet til sportsudsendelser, film og 
naturprogrammer. I Danmark kan de to standarder for HDTV, 720p og 1080i, vises på 
de fladskærms tv-apparater, der har betegnelsen ”HD Ready”, og dermed opfylder de 
krav, der af branchen er opstillet til en HDTV-skærm.  
 
Udbuddet af HDTV i Danmark er i dag begrænset og findes kun på satellit og kabel. 
Der er tale om udenlandske produktioner, der af satellit- og kabelselskaberne udbydes 
som en ekstra mulighed (add-on) til de ordinære tv-pakker. Primært inden for genrerne 
film, dramaserier, sport og naturudsendelser, hvor høj billedkvalitet vurderes som væ-

                                                 
17 Baseret på MPEG 2-kodning 
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sentlig. Eksempler på kanaler og programmer, der i Danmark kan ses i HDTV er Disco-
very HD, Canal Plus HD, C:More og den svenske public service-tv-kanal SVT HD. 
 
Tv-branchen har høje forventninger til HDTV og regner med, at det vil blive en driv-
kraft for den fremtidige udvikling af tv-markedet. Herfor taler bl.a. de høje – og stigen-
de – salgstal for fladskærms-tv, idet de store skærme kræver en højere billedopløsning 
for at give den ønskede tv-kvalitet. 
 
 
Salget af fladskærms-tv 
I 2005 blev der for første gang solgt flere fladskærme (200.000 styk) end tv med billedrør 
(180.000 styk). Salget af i alt 380.000 tv-apparater er rekord og den forventes i 2006 at stige til 
400.000 styk. Alene i første halvår af 2006 er salget af fladskærme steget med 173 pct. i forhold 
til samme periode sidste år. I samme periode er salget af billedrørs-tv mere end halveret. 
Kilde: Branchen Forbruger Elektronik - www.bfe.dk 
 
Hertil kommer den stigende mængde programmer, der internationalt produceres i 
HDTV-kvalitet, dvs. at der faktisk er et tilgængeligt udbud af programmer i de HD-
egnede genrer, natur, film osv. At forbrugernes interesse for HDTV er stigende, er der 
heller ingen tvivl om, jf. bl.a. BFEs nye, ovenfor under afsnit 4.3. nævnte, Gallup-
undersøgelse, der peger på billedkvalitet som en væsentlig motivation for køb af en di-
gital set-top boks. 
 
Fra branchens side ses imidlertid også nogle barrierer for HDTV. Bl.a. fremhæves det18, 
at set-top boksenes kvalitet endnu ikke er god nok – f.eks. efterlyses bokse med flere 
tunere, der kan betjene flere af husstandens tv-apparater – samt at der mangler dansk 
indhold i HD-kvalitet. Grunden til, at der endnu ikke produceres danske programmer i 
HDTV er formentlig, at produktionsomkostningerne er højere end til standard-tv, hvil-
ket på et lille tv-marked som det danske gør det svært at finansiere dansk HD-indhold. 
DR producerer dog allerede i dag drama på HD, af hensyn til senere genanvendelse og 
evt. salg til udlandet. Priserne på HD-produktionsudstyr forventes dog ifølge DR fortsat 
at falde, og indenfor få år vil alt tv produktionsudstyr kunne benyttes til både SD og 
HD.   
 
Det væsentligste problem med HDTV på det jordbaserede net er imidlertid, at det med 
den nuværende MPEG 2-kodning kræver fire gange så megen båndbredde som alminde-
ligt/standard tv. Dvs., hvor man normalt regner med fire SDTV-kanaler på et MUX, er 
der kun plads til én HDTV-kanal. Hvis der derimod anvendes MPEG 4-kodning, er der 
plads til to HDTV-kanaler på et MUX. Spørgsmålet om MPEG 2/MPEG 4 behandles 
nedenfor i afsnit 9 om kompressionsteknologier. Den begrænsede båndbredde er et spe-
cifikt problem for DTT, som ikke i samme grad er til stede for hverken satellit- eller ka-
bel-tv. Sammenfattende forventer branchen, at HDTV på såvel satellit, som kabel og 

                                                 

18 Bl.a. af TDC Kabel-tv på konferencen ”Quo Vadis” i november 2006, jf. www.digitaliseringen.dk 
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jordbaseret digitalt tv vil blive en væsentlig konkurrenceparameter, og forbrugernes in-
teresse er til stede. Meget taler dog for, at det danske marked for HDTV er et ”add-on” 
marked, for det samme tv-interesserede publikum, som i forvejen har kabel eller satellit 
og har investeret i store fladskærms-tv-apparater. 
 
Spørgsmålet om HDTV er relevant for beslutningen om, hvor mange MUX der i ud-
buddet skal tildeles gatekeeperen til tv. I et scenario med f.eks. kun tre MUX vil det så-
ledes være mere vanskeligt for gatekeeperen at skaffe plads til HDTV, end i et scenario 
med f.eks. 5 MUX. Omvendt kan det fremføres, at hvis der ikke kommer HDTV på 
DTT, kan det blive vanskeligt for DTT-gatekeeperen at konkurrere med satellit og ka-
bel. I de i afsnit 14 opstillede scenarier er skitseret forskellige muligheder for gatekeepe-
ren for at sende HDTV. Et vigtigt aspekt i denne forbindelse er udviklingen i kompres-
sionsteknikker, idet det med MPEG 4 kan blive en reel mulighed at sende HDTV også 
på DTT.  
 
Anbefaling 
På baggrund af branchens forventning om at billedkvalitet, herunder HDTV, vil blive en 
væsentlig konkurrenceparameter på tv-markedet, og af hensyn til forbrugernes interesse 
i god billedkvalitet, jf. bl.a. den ovenfor citerede undersøgelse, anser udvalget det for 
væsentligt, at der ved udbuddet til en gatekeeper skabes mulighed for at udnytte den di-
gitale tv-teknologis muligheder for bedre billedkvalitet, f.eks. i form af HDTV. Udval-
get anbefaler derfor, at billedkvalitet kommer til at indgå som et skønhedsparameter i 
forbindelse med det kommende udbud af sendemuligheder til en gatekeeper, idet denne 
parameter dog skal afvejes i forhold til antal kanaler i gatekeepers udbud.       
 
 
  7.2. Mobilt tv 
 
Mobilt tv er ligeledes en mulighed på DTT-nettet. Ved mobilt tv forstås tv, dvs. broad-
casting af live tv-programmer, til modtagelse på mobiltelefoner eller andre små hånd-
holdte batteridrevne apparater19. De for tiden bedst kendte teknologier til mobilt tv er 
DVB-H og DMB, som beskrives nærmere nedenfor. Mobilt tv skal ikke forveksles med 
”portabelt tv”, dvs. traditionelt tv, der kan modtages indendørs på almindelige tv-
apparater og/eller modtages af sådanne tv-apparater i bevægelse. 
 
Medieaftalen pålægger hverken forpligtelser eller begrænsninger for så vidt angår gate-
keepers muligheder for at udbyde mobilt tv på det jordbaserede net20. Dog kan der indi-

                                                 

19 I modsætning til udvidet/interaktivt mobilt tv, som beskrives i afsnit 7.3 Andre anvendelser 

 
20 Det fremgår af medieaftalen, at ”det overlades til gatekeeper at afgøre i hvilket omfang, der skal sendes 
i HDTV-format og kanaler med henblik på mobil modtagelse”. Sædvanligvis sigter udtrykket ”mobil 
modtagelse” imidlertid til ”portabelt tv”, dvs. traditionelt tv, der kan modtages via stueantenne og af al-
mindelige tv-apparater i bevægelse – og ikke til tv, der kan modtages på mobiltelefoner/små skærme. 
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rekte udledes begrænsninger herfor som følge af de eksplicitte programmæssige forplig-
telser i medieaftalen, om at gatekeeper bl.a. skal sikre et bredt tv-udbud, jf. nærmere 
nedenfor under afsnit 11. 
 
Mobilt tv anses imidlertid at være en relevant anvendelse af sendemulighederne på det 
jordbaserede net. Netop mulighederne for mobilt tv er af forskellige aktører blevet 
fremhævet21 som en særlig fordel, DTT har frem for kabel og satellit. I branchen er der 
således udbredt enighed om, at man bør give gatekeeper mulighed for at tilbyde DVB-H 
og/eller DMB.  
 
DVB-H (Digital Video Broadcast – Handheld)  
DVB-H er en videreudvikling af DVB-T, altså ”almindeligt” digitalt tv. DVB-H er spe-
cielt designet til modtagelse både indendørs og udendørs på små håndholdte batteri-
drevne apparater som f.eks. mobiltelefoner, og kræver derfor et mere fintmasket – og 
dermed omkostningskrævende – sendernet med flere mindre sendere end et DVB-T-net.  
I princippet kan DVB-H blandes med almindelige DVB-T programmer på samme 
MUX, men forretningsmæssigt betragtes det ikke som effektivt at bruge et dyrt inden-
dørs DVB-H netværk til almindelige tv-programmer, der kan sendes på et langt billigere 
almindeligt DVB-T-net. De fleste operatører, der går ind i DVB-H, fokuserer derfor på 
udelukkende at bruge deres net til mobilt tv. DVB-H findes i dag i bl.a. Tyskland, 
Frankrig, UK, Finland og Italien.  
 
 
DVB-H i Italien  
Italien er så langt fremme med DVB-H, at tjenesten udbydes kommercielt af flere selskaber. Der 
er indtil videre allokeret kapacitet udelukkende til DVB-H i to nationale multiplex. 
 
Det ene multiplex drives af et af Italiens fire nationale mobiltelefoni-selskaber, ”3”. Selskabet 
benytter en forretningsmodel baseret på stærk vertikal integration både bagud i værdikæden 
(eget net) og fremad (egne tv-kanaler). ”3” lancerede sin mobil-tv-pakke med VM i fodbold i 
sommeren 2006. Markedsføringen var baseret på en kombination af attraktivt indhold, subsidier 
til køb af terminaler22 og en sim-lock strategi, som indebærer en bindingsperiode på 24 måneder 
til ”3”s mobilabonnement samt den nye mobil-tv-pakke. Mobil-tv-pakken indeholder dels al-
mindelige tv-kanaler dels Italiens liga-fodboldkampe og UEFA Champions League-kampe. Tv-
pakken koster 19 euro om måneden. ”3” har til medie- og telemyndigheden AGCOM oplyst at 
have 160.000 abonnenter på sine mobile tv-services (pr. september 2006) og planer om at nå op 
på 500.000 i 2007. 70 pct. er nye kunder, dvs. kun 30 pct. er eksisterende ”3”-kunder, der har 
opgraderet deres abonnement.  
 

                                                                                                                                               
 
21 Bl.a. af TDC Kabel samt teleoperatørerne Sonofon/Cybercity og Motorola på Quo Vadis konferencesn i 
nov. 2006 
 
22 F.eks. kunne ”3”s kunder i forbindelse med lanceringen købe en nyudviklet avanceret LG U900 
3G/DVB-H mobiltelefon for 53 euro, svarende til 400 kr. 
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Det andet DVB-H-multiplex drives af Italiens største kommercielle broadcaster og DTT-
operatør, Mediaset. Ca. 3/4 af kapaciteten er lejet ud til selskaberne TIM, Vodafone og Wind, 
mens resten planlægges anvendt til Mediasets egne programmer. Netværket ejes således af Me-
diaset mens indholdet skaffes fra en række forskellige indholdsleverandører f.eks. Sky og FOX 
tv samt egne kanaler og public service-kanaler. Mediaset subisidierer ligesom ”3” mobiltelefo-
ner imod tegning af abonnement. 
 
Den italienske medie- og telemyndighed AGCOM oplyser, at reglerne for indhold på mobilt tv 
(DVB-H) er de samme som for DTT. Der ses ifølge AGCOM en tendens mod integrering af  
3G-telefoni og DVB-H, idet DVB-H, der udsendes på UHF-båndene, sandsynligvis vil blive 
anvendt til mainstream indhold og live tv, mens UMTS vil blive anvendt til interaktive tjenester 
og video-on-demand samt udsendelse til mindre grupper i multicast teknologi. 
 
(Kilde, AGCOM, præsentation på EPRA konference okt. 2006) 
 
 
 
DMB (Digital Media Broadcasting)  
DMB er en videreudvikling af DAB (Digital Audio Broadcasting) og kan således ses 
som radiofrekvenser omlagt og anvendt til tv. Teknologien er født mobil og kan udnytte 
eksisterende DAB-netværk. I lande der har indført DAB, ses DMB derfor som en natur-
lig videreudvikling. Teknologien kan også kombineres med satellit til såkaldt S-DMB, 
hvilket er den løsning der er valgt i Korea: Indholdet udsendes på satellit til direkte 
modtagelse på landet, mens det i byområder (bl.a. i Seoul) retransmitteres terrestrisk via 
DMB. I Korea blev DMB udbudt kommercielt i 2005 og der var i september 2006 solgt 
1,6 mio. DMB-modtagere (f.eks. mobiltelefoner, videospillere, lap tops og digitale ka-
meraer). I Tyskland blev DMB-tjenester udbudt i forbindelse med verdensmesterska-
berne i fodbold i sommeren 2006. I England – her dog som IP over DAB – og i Kina 
begyndte kommercielt udbud også i 2006. Endvidere er der forsøg i gang med DMB i 
Frankrig (Paris-regionen), Indonesien (Djakarta) og Taiwan (Taipei), Schweiz og Itali-
en.  
 
DMB i Korea 
Det særlige ved den mobile DMB-platform i Korea er dels, at den så hurtigt har fået stor udbre-
delse – 1,6 mio. solgte modtagere – dels at den baserer sig på free to air tv. I de store byer i  
Korea sendes der DMB på syv tv-kanaler, tretten radiokanaler og otte data-kanaler fra i alt seks 
tv-leverandører (broadcastere), alt sammen gratis for forbrugerne. Modtagerne sælges frit i de-
tailhandelen både som mobiltelefoner eller bærbare pc’er med indbygget DMB og som særlige 
små modtageapparater, der kan klikkes på en mobiltelefon. De sidste koster ikke mere end ca. 
400 kr. Indholdet på den reklamefinansierede gratis-platform er mest gamle tv-serier. Der gæl-
der samme reklameregler som for almindeligt tv. 90 pct. af brugerne ser DMB mere end to gan-
ge om ugen. Forbruget er højere i ugedagene og højest i tidsrummet 18-21. Seoul har 22 mio. 
indbyggere og kan godt trække noget reklamefinansieret mobil-tv. DMB-Satellitabonenmentet, 
som tilbydes uden for de store byområder, koster omkring 100 kr. om måneden og havde pr. 
september 2006 ca. 720.000 abonnenter. 
Kilde: Powerpoint-præsentation af mr. Kisou Lim fra The Korean Broadcasting Commisson d. 6. oktober 
2006 på EPRA-konference i Dubrovnik, Kroatien. 
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De to teknologier, DVB-H og DMB, er for så vidt konkurrenter, idet DTT-sendemulig-
hederne er egnet til anvendelse af dem begge. DVB-H kan umiddelbart sendes på de 
samme MUX som DVB-T, mens DMB vil kræve en omlægning af det ene MUX, der 
ligger på VHF-båndet til DAB og derpå til DMB. Der kan således kun sendes DMB på 
ét af MUXene, dvs. hvis der skal udbydes mere end et MUX til mobil tv, kan DMB kun 
udgøre en del, idet resten vil skulle sendes som DVB-H. DBV-H har en bedre udnyttel-
se af kapaciteten, hvilket giver flere kanaler, mens DMB er mere robust, hvilket giver 
en mere sikker modtagelse. Et DVB-H MUX antages24 at kunne rumme omkring 15 tv-
kanaler. 
 
Det kan diskuteres, om det bør indgå som et kriterium for DTT-udbuddet, at gatekeeper 
i et eller andet omfang vil tilbyde mobil-tv-tjenester, enten som DMB eller DVB-H. Det 
bemærkes, at mobilt tv i dag mest er et storbyfænomen og som oftest er rent abonne-
mentsbaseret/kommercielt. Det er således uvist, om det f.eks. vil være muligt at stille 
kulturpolitisk bestemte programkrav til indholdet på mobilt tv – om f.eks. public ser-
vice, parlaments-tv, nabolandskanaler lokal-tv – og om der vil kunne tilbydes free tv-
indhold på en dansk mobil-tv-platform. Så vidt vides, er det kun i de store byer (f.eks. 
Seoul i Korea med 22 mio. indbyggere) det har kunnet lade sig gøre at udbyde mobilt tv 
som free-tv. Erfaringerne fra Italien er, at selv ikke public service-indhold er gratis for 
forbrugeren på de mobile tv-net.  
 
En engros-baseret tilgang til mobilt tv 
Til mobilt tv knytter sig desuden spørgsmålet om den endelige fakturering af en slut-
kunde for det indhold, som kunden får transmitteret. Denne fakturering kan eventuelt 
foretages af andre end selve gatekeeperen. Det er således oplagt, at faktureringen fore-
tages af en aktør, som allerede har erfaring hermed, og som tillige har erfaring med at 
fungere som bindeled mellem slutkunde og det bagvedliggende netværk.  
 
Dette vil forudsætte en engros-baseret tilgang, hvor gatekeeperen driver mobil tv-
infrastrukturen og udbyder kapacitet herpå til indholdsleverandører. Herved sikres, at 
der ikke opbygges et dominerende monopol på det til rådighed værende mobil-tv-
netværk. Med nærmere regulering af gatekeeperens vilkår for adgang kan en vertikal 
integration, hvor én aktør har fuldstændig indflydelse på alle led i indholdsværdikæden, 
undgås.  
 
Ved at sikre adgang til mobil-tv-platformen for andre, herunder leverandører med eksi-
sterende udbud på andre platforme, det være mobilnet, internet, kabel-tv eller satellit, 
modvirkes samtidig det digitale frekvensspektrums eventuelt uhensigtsmæssige påvirk-
ning af konkurrencen til skade for alternative teknologier. Eksisterende udbydere af 
indhold på andre platforme vil have mulighed for at sammensætte en produkt- og tjene-

                                                 

24 Ifølge DR 
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steportefølje, som går på tværs af de platforme, de allerede udbyder produkter og tjene-
ster på, samt af den nye kommende digitale platform.  
 
Sådanne sammensatte produkter og tjenester kunne fx udbydes via krypterede nøglekort 
(i udbyderens navn) til de standardiserede set-top bokse. Herved opretholdes konkur-
rencen mellem de forskellige platforme og mellem de forskellige udbydere. Netop mu-
ligheden for påvirkning af konkurrencesituationen i forhold til eksisterende tjenester er 
en risiko, som er blevet påpeget af enkelte aktører i forbindelse med IT- og 
Telestyrelsens høring over analyser af alternative anvendelser af det digitale frekvens-
spektrum i Danmark. 
 
En engros-baseret tilgang på mobil-tv-område tkan samtidig betyde, at der tages højde 
for den markedsmæssige efterspørgsel efter indholdstjenester. Aktører, som varetager 
slutkundeforholdet, kan således sammensætte et produkt- og tjenesteudbud, som den 
pågældende aktør og i sidste ende slutkunden er interesseret i at udbyde og efterspørge.  
 
En effektiv gennemførelse af denne engros-baserede tilgang kræver, at betaling for ret-
tigheder til distribution af indhold sker på et grundlag, der sikrer lige konkurrence mel-
lem en gatekeeper og dennes engroskunder.   
 
 
Anbefaling 
Udvalget er af den opfattelse, at mobilt tv vil være en væsentlig ny og fremtidsrettet an-
vendelse af de digitale sendemuligheder. Dels fordi mobilt tv vil give forbrugerne en 
yderligere valgmulighed med hensyn til medieforbrug, dels fordi det må formodes, at en 
kommerciel platform for mobilt tv vil virke fremmende for ny teknologisk udvikling på 
medieområdet. Hertil kommer, at der, som nævnt ovenfor er udbredt enighed om i bran-
chen, at man ud fra hensynet til gatekeepers forretningsmuligheder bør give gatekeeper 
mulighed for at tilbyde DVB-H og/eller DMB.  
 
Udvalget anbefaler derfor, at gatekeepers eventuelle planer om mobilt tv bør indgå som 
et skønhedskriterium i forbindelse med udbuddet. Det anbefales endvidere, at det ved 
udbuddet gøres til skønhedsparameter – såfremt gatekeeper ønsker at tilbyde mobilt tv – 
at public service-programmerne indgår i udbuddet. 
 
Endvidere anbefaler udvalget, såfremt der som resultat af udbuddet udstedes tilladelse 
til gatekeeper til mobilt tv, at der knyttes en forpligtelse for gatekeeper til på engros-
basis at drive mobil tv-infrastrukturen og udbyde kapacitet herpå til indholdsleverandø-
rer med henblik på at sikre, at der ikke opbygges et dominerende monopol på det til rå-
dighed værende mobil-tv-netværk. 
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     7.3.  Andre anvendelser 

Som et led i at få afdækket, hvilke andre formål det digitale tv-frekvensspektrum kan 
bruges til, har konsulentfirmaet Gartner for IT- og Telestyrelsen udarbejdet en analyse 
af alternative anvendelsesmuligheder. Analysen har været sendt i høring.  
 
I analysen peger Gartner på, at frekvensspektret udover traditionelt tv og HDTV også 
kan anvendes til udvidet/interaktivt mobilt tv25, mobilt bredbånd (adgang til applikatio-
ner over trådløse netværksteknologier) og mobile applikationer (adgang til applikationer 
over teleoperatør-netværk). Gartner vurderer, at teknologierne, der understøtter disse 
alternative anvendelsesformer, vil modnes indenfor de næste 10-15 år. 
 
 
Interaktivt mobil-tv 
Gartner vurderer, at interaktivt mobilt tv har været placeret meget centralt i overvejel-
serne hos en række teknologileverandører og operatører. Det fremgår af Gartners analy-
se, at der blandt operatørerne generelt er en stor tro på, at der vil blive en stor efter-
spørgsel efter mobilt tv blandt forbrugerne, og operatørerne har ifølge analysen generelt 
vist interesse for at erhverve licenser til dette formål i tilfælde af, at sådanne bliver ud-
budt. Man vurderer, at en forudsætning for succes for tv på mobiltelefonen er at udnytte 
de kombinationsmuligheder, man kan tilbyde med den indbyggede returkanal, nemlig 
de mange muligheder for interaktion. 
 
Mobilt/trådløst bredbånd 
Gartner fremhæver i analysen, at der er store muligheder for mobilt bredbånd i den of-
fentlige sektor, hvis udegående medarbejdere kan gives trådløs adgang til web-baserede 
applikationer – eksempelvis videoforbindelse mellem redningskøretøjer og sygehus, 
mobile omsorgs- og plejefunktioner i hjemme- og sygepleje, overvågningstjenester in-
den for miljø og forsyning, samt e-læring. Gartner påpeger dog, at en fælleseuropæisk 
koordinering er nødvendig, for at et frekvensområde her skal øremærkes til bredbånd. 
 
Andre mobile applikationer 
I forhold til andre mobile applikationer, som stedbestemte tjenester, e-bøger, shopping, 
aktiehandel, elektronisk tegnebog m.v. er det analysens vurdering, at operatørerne er 
tilbageholdende i forhold til at melde ud om forventninger, men operatørerne nævner, at 
man bliver bedre og bedre til at understøtte nye datatunge, mobile applikationsområder. 
Herudover fremhæves i analysen de kombinationsmuligheder, man kan tilbyde med den 
indbyggede returkanal i en mobiltelefon, herunder bl.a. de mange muligheder for inter-
aktion, for eksempel i form af at give realtids feedback på det, man ser, afstemninger, 
videokonferencer, etc. Af de nævnte mobile applikationer udbydes en bred vifte i dag. 
Generelt har operatørerne dog haft svært ved at forudse, hvilke tjenester som forbruger-

                                                 
25 Dvs. mobilt tv, der i modsætning til ”almindeligt” broadcastet mobilt tv udnytter den indbyggede returkanal 
via mobiltelefonen til interaktive applikationer. For en beskrivelse af anvendelsesmulighederne indenfor  
”almindeligt” broadcastet mobil-tv, se nærmere ovenfor i afsnit 7.2 
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ne vil efterspørge, og netop denne opgave vil også fremadrettet være den store udfor-
dring for operatørerne. 
 
 
 
Teknologiernes modenhed 
Gartner har i forbindelse med afleveringen af sin analyse udtrykt, at der indtil videre 
ikke vides meget om, hvad det er for anvendelser og indhold – og ikke mindst: hvilke 
forretningsmodeller – man kan forestille sig. Der savnes stadig bud fra dem, som bliver 
udfordret på deres position i værdikæden – broadcasterne og operatørerne. At få de rig-
tige spillere på banen er en af vejene til at træffe de rigtige beslutninger. Traditionelt 
adskilte markeder som tele, internet, broadcast og program- og udstyrsproducenter skal 
samarbejde tæt om nye produkter og finde nye roller i forhold til hinanden. Udfordrin-
gen består i at udvikle relevante indholdstjenester og forretningsmodeller med realisti-
ske finansierings- eller betalingsformer. 
 
Ud over de nævnte alternative anvendelser fremført i analysen er der i høringen af ana-
lysen visse aktører på markedet, der peger på, at der i en mellemliggende periode – ind-
til alle frekvenserne er fordelt eller til rådighed – kan dedikeres frekvenser til forsk-
ningsmæssige formål. Herved sikres, at danske forskningsprojekter får mulighed for at 
skabe et bedre erfaringsmæssigt grundlag, der fremadrettet vil kunne sikre et velfunde-
ret valg i forhold til ibrugtagningen af "ledige" frekvenser. 
 
Analysens konklusion er således, at der findes en række alternative anvendelsesmulig-
heder, som med fordel kan lægges i det spektrum, der snart frigives. Der er dog også en 
lang række usikkerheder, som på afgørende vis komplicerer allokeringsovervejelserne. 
Analysen viser, at overvejelser på dette område er ny for mange og i høj grad præget af 
usikkerheder.  
 
Blandt usikkerhederne er også udviklingen i resten af Europa, hvor alle lande står med 
samme overvejelser om, hvordan man bedst udnytter frekvenserne. I betragtning af det 
danske markeds beskedne størrelse vil det få stor betydning, hvilket udstyr der udvikles 
til de andre lande, som berøres af lukningen af de analoge sendernet.  
 
Rapporter fra Storbritannien (Ofcom), Sverige (Post- och Telestyrelsen) samt arbejde 
foretaget af Radio Spectrum Policy Group (RSPG), etableret af EU-Kommissionen, pe-
ger på, at der netop er en stor usikkerhed omkring hvordan den digitale dividende kan 
realiseres, herunder en usikkerhed omkring hvorledes andre EU-lande har tænkt sig at 
udnytte dividenden. Både Storbritannien og Sverige påpeger derfor, at der ikke på nu-
værende tidspunkt bør træffes beslutninger, der vil kunne hindre den teknologiske ud-
vikling, og det påpeges endvidere, at en vis mængde spektrum kan holdes tilbage til 
fremtidige anvendelser, så man ikke spiller alle sine kort af hænde ved at låse sig fast på 
en her-og-nu-allokering af hele frekvensspektret til i dag kendte teknologier eller tjene-
ster. 
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   7.4. Hensyn ved allokering af sendemuligheder (M UX)  

 
Af udvalgets kommissorium fremgår som nævnt, at udvalget skal overveje, hvilken be-
tydning det har for gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan – 
i lyset af de i medieaftalen nævnte bindinger for så vidt angår programudbuddet på ga-
tekeeper-platformen mv. og i lyset af forventningerne til den teknologiske udvikling, 
herunder udviklingen i kompressionsteknologi – om der i første omgang stilles fra 3 
til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. 
 
Udvalget vil i det følgende angive nogle overvejelser over, hvilken allokering af sende-
muligheder (MUX), der vil være mest hensigtsmæssig: 3, 4 eller 5 MUX. I første om-
gang ved at opregne, hvilke hensyn der spiller ind i afvejningen. Udvalget har identifi-
ceret følgende fem hensyn som centrale i forhold til en afvejning af, hvilken allokering 
af sendemuligheder, der vil være mest hensigtsmæssig: 
 
Hensyn ved allokering af MUX: 
 
1. Kulturpolitisk vil det være et væsentligt hensyn ved DTT-udbuddet at sikre, at be-
folkningen tilbydes et så bredt udbud af digitale tv-kanaler i så høj kvalitet (f.eks. 
HDTV) som muligt. Dvs. så højt et antal tv-kanaler i så god kvalitet som muligt. Dette 
hensyn taler for at mest mulig sendekapacitet udbydes til gatekeeper til tv-formål.  
 
2. Kulturpolitisk vil det endvidere være et væsentligt hensyn at sikre de fremtidige ud-
viklingsmuligheder for public service. 
 
3. Hensynet til en kommende gatekeepers forretningsmuligheder. Dette må anses for 
vigtigt i forhold til gatekeepers villighed til bl.a. at investere i opbygning af sendernet.  
 
4) Et it- og telepolitisk hensyn til fremtidige teknologiske muligheder. Dette hensyn ta-
ler for tilbageholdelse af en vis mængde spektrum, bl.a. til forskning og forsøgsvirk-
somhed til fremtidige anvendelser. I forhold til dette hensyn vil det være relevant at se 
på, om der i de to ”sene” MUX, dvs. MUX 7 og 8, der i princippet først kan frigøres til 
landsdækkende udsendelser i 2015 kan være frekvenser, der vil kunne anvendes til 
forskning/forsøg allerede fra 2009. Samtidig vil det være relevant at se på, om hensynet 
kan tilgodeses ved anvendelse af frekvenser i andre frekvensspektre end det her om-
handlede. 
 
5) Forventet udviklingstempo indenfor de alternative anvendelser. Som nævnt ovenfor 
forventes de alternative anvendelser at være teknologisk modne inden for 10-15 år 
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8. Muligheden for at udbyde alle sendemuligheder sa mlet til en gatekeeper 
 

Som det fremgår af udvalgets kommissorium, kan udbuddet til en gatekeeper efter 
nærmere aftale mellem partierne bag medieaftalen og den telepolitiske principaftale og-
så omfatte sendemuligheder til andre tjenester, der udsendes via de jordbaserede, digita-
le tv-sendemuligheder, dvs. de i afsnit 7.3. nævnte alternative anvendelser.  
 
Der kan være både fordele og ulemper ved at udbyde samtlige sendemuligheder til én 
gatekeeper.  
 
Fordelene kan blandt andet bestå i lavere transaktionsomkostninger og stordriftsfordele. 
De lavere transaktionsomkostninger fremkommer f.eks. ved at lade én gatekeeper gen-
bruge sin viden, kontraktdokumenter, netværk m.v. til at forhandle indhold på plads 
med interesserede aktører på markedet. Stordriftsfordele fremkommer ved, at samme 
gatekeeper har ét samlet spektrum af frekvenser til disposition, der så kan benyttes til 
forskellige formål alt afhængig af bagvedliggende politiske ønsker samt forbruger- og 
markedsmæssig efterspørgsel. Lave transaktionsomkostninger og stordriftsfordele kan 
give en mere konkurrencedygtig prissætning, hvilket i sidste ende vil være til gavn for 
konkurrencen og indholdsforbrugere. 
 
Ulemperne ved at lade én gatekeeper administrere samtlige sendemuligheder er, at den 
pågældende gatekeeper ikke nødvendigvis har den relevante ekspertise til at varetage 
forskelligartede formål for anvendelse af det digitale frekvensspektrum. Den mulige ga-
tekeeper kan således, naturligt, have sit udgangspunkt og viden inden for en traditionel 
broadcast-verden. 
 
Hvorvidt en kommende gatekeeper skal varetage håndteringen af samtlige sendemulig-
heder afhænger af en politisk beslutning mellem partierne bag medieaftalen og den tele-
politiske principaftale.  
 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at det alene er de sendemuligeheder, som det politisk måtte blive 
besluttet at allokere til tv, herunder mobilt tv, der udbydes til gatekeeper, dvs. at der ik-
ke sker et samlet udbud af alle sendemuligheder, herunder de, som afsættes til alternati-
ve anvendelser. Baggrunden for udvalgets anbefaling er primært, at såvel de teknologi-
ske som de kommercielle perspektiver for de alternative anvendelser ikke tegner sig 
klart på nuværende tidspunkt, og at det derfor vurderes mere hensigtsmæssigt at udsky-
de et udbud heraf til et senere tidspunkt. Hertil kommer, at den nævnte allokering af 
MUX til henholdsvis tv-formål og andre formål endnu ikke er kendt. 
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9.      Kompressionsteknologier – MPEG 2 og MPEG 4 
 
Et af de væsentligste problemer for DTT er den begrænsede båndbredde, dvs. det fak-
tum, at der kun er plads til et begrænset antal tv-kanaler pr. MUX. Dette problem kan 
imidlertid reduceres ved at gå fra den i dag udbredte kompressionsstandard MPEG 2 til 
den nye standard MPEG 4, som giver større båndbredde, dvs. flere kanaler og bedre bil-
ledkvalitet. Spørgsmålet om kompressionsteknologi – MPEG 2 eller MPEG 4 – har med 
andre ord stor betydning for antal tv-sendemuligheder og ikke mindst for muligheden 
for at sende i HDTV-kvalitet.  
 
I dag er de fleste digitale set-top bokse enkle og billige MPEG 2-bokse beregnet til free 
tv, dvs. ukodede signaler. I Danmark sendes digitalt tv i dag på MUX 1 (DR 1, DR 2 og 
TV 2) med traditionel MPEG 2-kodning – ligesom det er tilfældet med det meste DTT i 
Europa.  
 
Præcis hvor mange standard-tv-kanaler der kan blive plads til med MPEG 4 er ikke helt 
klart. Det fremhæves ofte, at MPEG 4 giver plads til dobbelt så mange kanaler som 
MPEG 2 – dvs. at man i stedet for 4 kanaler pr. MUX i MPEG 2 kan komme op på otte 
kanaler pr. MUX i MPEG 4. DR advarer26 imidlertid imod at antage, at antallet af kana-
ler kan fordobles med MPEG 4, bl.a. fordi de nye fladskærme kræver bedre billedkvali-
tet og dermed større båndbredde. Der er i de nedenfor under afsnit 14 skitserede scena-
rier taget udgangspunkt i en antagelse om, at MPEG 4 vil give plads til seks kanaler pr. 
MUX27. For så vidt angår HDTV oplyser DR, at et MUX vil kunne bære to HDTV ka-
naler i MPEG 4 mod i dag én kanal i MPEG 2.  
 
Et væsentligt spørgsmål i relation til MPEG 2/MPEG 4 diskussionen er, om MPEG 4-
teknologien kan siges at være tilstrækkelig moden. Om dette spørgsmål vurderer både 
DR og sendernetsselskabet Broadcast Service Danmark (BSD), at teknologien i 2009 vil 
være moden, idet der inden for det seneste år er kommet nyt højkvalitets sendeudstyr 
(encoders) på markedet fra forskellige store elektronikkoncerner. Hertil kommer, at ef-
tersom MPEG 4 er meget velegnet til HDTV, er flere af de store satellit- og kabeludby-
dere begyndt at bruge MPEG 4 og at markedsføre MPEG 4-bokse.  
 
                                                 
26 DR oplyser, at der på MUX 1 sendes med en bitrate på omkring 4 Mbit pr. sekund i MPEG 2, hvilket af 
DR vurderes at være for lidt til de nye fladskærme over 30”. Præcis hvor mange flere standard-tv (SDTV)-
kanaler MPEG 4 giver plads til i et multipleks, er på nuværende tidspunkt ikke ganske klart, men DR vurde-
rer, at der skal en bitrate på mellem 2 og 4 Mbit/s til i MPEG 4-kompression. Båndbredde-forbrug til en 
HDTV-kanal er i dag mellem 16 og 20 Mbit/s – både med MPEG 2- og MPEG 4-kompression.  DR forven-
ter imidlertid, at båndbredde-forbruget til HDTV i løbet af det næste år vil være nede på 8 Mbit/s med 
MPEG 4.  

 
27 En forsigtig antagelse, idet der formentlig vil kunne være plads til flere tv-kanaler med anvendelse af såkaldt 
statistisk multipleksering, der bl.a. anvendes af den svenske DTT gatekeeper Boxer. Udvalget har imidlertid 
fundet det rigtigst at tage udgangspunkt i en forsigtig antagelse. 
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Også til terrestrisk tv er MPEG 4 i brug i dag, bl.a. i Frankrig, og der er taget beslutning 
om, at anvende det på al DTT i Norge. 
 
Den fortsatte udvikling i kompressionsteknologier kan med tiden indebære, at det vil 
blive mere effektivt at overgå til nye standarder. 
 
 
Forretningsmæssige implikationer 
MPEG 2/MPEG 4-spørgsmålet har nogle forretningsmæssige implikationer, alt efter om 
en gatekeeper vil satse på betalings-tv og HDTV fra starten og derfor satser på MPEG 4 
og fremtidssikrede bokse. Eller om gatekeeper vil foretrække en længere periode med 
gratiskanaler og billige MPEG 2-bokse til at løbe udviklingen i gang. Med i dette bille-
de er også, at DR gerne vil blive på MPEG 2, indtil der er en markant population af 
MPEG 4-dekoderbokse hos forbrugerne af hensyn til de ca. 300.000 solgte billige zap-
perbokse. Det skal imidlertid understreges, at langt den overvejende del af disse 
300.000 bokse ikke indeholder kortlæsere eller CI-stik for CA-moduler, dvs. de vil ikke 
kunne benyttes til modtagelse af DTT fra en kommerciel gatekeeper, som må antages at 
ville kryptere sine signaler med henblik på at kunne sende betalings-tv. Uanset om en 
gatekeeper måtte vælge at basere sig på MPEG 2-standarden fremover, skal de oven-
nævnte zapperbokse altså under alle omstændigheder udskiftes, hvis man ønsker at kun-
ne modtage tv fra en DTT gatekeeper. 28 
 
Den væsentligste fordel ved MPEG 4 er, at den giver mere sendekapacitet (båndbredde) 
og dermed plads til flere og bedre tv-kanaler. Hertil kommer, at der er tale om en frem-
tidssikret teknologi, som betyder, at hvis forbrugerne med det samme investerer i en 
MPEG 4-set-top boks, vil denne i princippet ikke skulle udskiftes i en årrække29. En 
fordel ved MPEG 4-boksene er endvidere, at de er baglæns kompatible, dvs. de kan og-
så modtage MPEG 2-signaler og kan dermed modtage de ukodede public service-tv-
kanaler fra DR og TV 2/DANMARK A/S, uanset om disse fortsat i en årrække måtte 
blive sendt i MPEG 2-kompression. 
 
Ulempen med MPEG 4 er, at boksene er dyrere. Prisen forventes dog at falde i løbet af 
få år i takt med, at MPEG 4-teknologien vinder frem på såvel satellit, kabel som DTT, 
og der er ikke umiddelbar sammenlignelighed mellem de aktuelle priser på henholdsvis 
en MPEG 2-”zapperboks” (400 kr.) og en MPEG 4-HDTV boks (2.600 kr.), da sidst-
nævnte bl.a. har kortlæser samt mange andre ekstra faciliteter30, udover at den er baseret 

                                                 
28 Det franske firma Neotion arbejder på at fremstille PCMCIA moduler der kan indsættes i Common 
Interface slottet på MPEG 2-bokse eller fladskærme med indbyggede MPEG 2-dekodere. Disse moduler 
kan opgradere udstyret til også at kunne modtage krypterede signaler, MPEG 4-signaler og HDTV signa-
ler. 
29 Der kan naturligvis være andre grunde end kompressionsstandarden til at udskifte en set-topboks, f.eks. 
slitage, design, brugervenlighed mv. 
30  F.eks. flere SCART-stik, HDMI udgang m.m. 
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på MPEG 4 og egnet til HDTV. DR vurderer, at en MPEG 4-HDTV ”zapperboks” vil 
ligge i 1000 kr. prislejet, når en volumen produktion er kommet i gang i løbet af 2007. 31 
 
Det er derfor en relevant overvejelse, om der i forbindelse med gatekeeper-udbuddet 
enten bør stilles krav eller indsættes som skønhedskriterium, at der sendes i mindst 
MPEG 4-kompression frem for i MPEG 2.  
 
Fordelen ved at stille et sådant krav er, at der hermed sker en bedre udnyttelse af MUX- 
ene i for af flere tv kanaler i en bedre billedkvalitet. Ulempen er, at det også for de hus-
standes vedkommende der allerede har anskaffet en set-top boks (bestanden af bokse 
skønnes af DR at være på ca. 300.000) bliver nødvendigt at investere i en ny set-top 
boks, hvis man vil se gatekeeperens tv-udbud. En ny boks er formentlig nødvendig un-
der alle omstændigheder, da de gamle bokse i de fleste tilfælde ikke har kortlæsere, jf. 
ovenfor. 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at antal og kvalitet af kanaler i gatekeeperens tilbud til seerne gøres 
til skønhedsparameter, jf. nærmere nedenfor i afsnit 11.7, således, at gatekeeperen får et 
incitament til at sikre den til enhver tid mest effektive kompressionsstandard. Det anses 
for mere hensigtsmæssigt at opstille incitamenter til en effektiv og fremtidssikret kom-
pression snarere end at stille krav om en bestemt kompressionsstandard. I de i afsnit 14 
skitserede scenarier er der taget udgangspunkt i, at gatekeeperen baserer sig på som mi-
nimum en MPEG 4-kompressionsstandard.  
 

                                                 
31 Til sammenligning er der på MPEG 2-bokse alene i 2006 sket et prisfald fra ca. 1000 kr. ved årets be-
gyndelse til ca. 400 kr. i december. (Kilde: DR) 
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10.   Forbehold for afsættelse af eventuel yderlige re kapacitet til public service 
 
 

Ifølge medieaftalen skal der i tilladelsen til gatekeeper tages forbehold for, at der mulig-
vis på et senere tidspunkt på baggrund af en politisk beslutning herom – mod kompensa-
tion – skal afleveres kapacitet i et nærmere fastsat omfang til DR og TV 2/DANMARK 
A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge antallet af public service-kanaler, eller at 
disse skal sendes i HDTV-format.  
 
Udvalget skal ifølge sit kommissorium bl.a. – på grundlag af drøftelser med branchen – 
særligt belyse muligheden for ved udbuddet at tage forbehold for så vidt angår kapacitet 
til public service-formål, herunder antallet af sendemuligheder. 
 
Udvalget har særligt beskæftiget sig med DRs ønsker, idet TV 2/DANMARK A/S i 
medfør af radio- og fjernsynslovens § 38 a og den af kulturministeren meddelte tilladel-
se alene udøver public service-programvirksomhed på sin hovedkanal.  
 
Udgangspunktet er således, jf. medieaftalen og udvalgets kommissorium: At der tages et 
generelt forbehold for, at der på et senere – ikke nærmere angivet – tidspunkt afsættes 
en – ikke nærmere angiven mængde – yderligere kapacitet (udover MUX 1) til public 
service. 
 
Spørgsmålet om et sådant forbehold har været drøftet med branchen. Udvalgets dialog 
med branchen peger utvetydigt i retning af, at branchen mener, at en tildeling på for-
hånd af kapacitet til public service vil være at foretrække frem for et forbehold, da gate-
keeper herved vil få et mere klart billede af sine forretningsmuligheder og således bedre 
vil kunne opbygge sin strategi i forhold til kunderne.  
 
Umiddelbart kan en forhåndstildeling synes fristende som en måde at løse to problemer 
på på én gang, idet man herved dels skaber den fornødne plads til udvikling af public 
service-udbuddet, dels giver gatekeeperen klarhed over sine forretningsmuligheder. 
Samtidig skabes der imidlertid et dilemma i relation til hensynet til en effektiv fre-
kvensudnyttelse, idet man herved binder MUX-kapacitet til DR uden absolut sikkerhed 
for, at DR vil have økonomisk råderum til at udnytte denne kapacitet. Udvalget har der-
for bedt DR om at redegøre for sine ønsker til kapacitet og for sin prioritering af disse 
ønsker og i den forbindelse samtidig redegøre for, hvilke merudgifter, der af DR anslås 
at knytte sig til imødekommelse af de enkelte ønsker, og hvordan DR i givet fald vil fi-
nansiere disse merudgifter.   
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      10.1. DRs ønsker til digital sendekapacitet 

DR har ved brev af 24. januar 2007 redegjort for sine ønsker til digital sendekapacitet 
mv.32 DRs ønsker kan i punktform skitseres således:  
 

• Etablering af selvstændig DR MUX (udover den nuværende MUX 1) til bl.a. 
nye tv-kanaler 

• Fortsat MPEG 2-kodning frem til 2012, hvor der skiftes til MPEG 4 
• Bedre (indendørs) dækning og højere billedkvalitet med ændring af de tekniske 

parametre 
• Mulighed for at sende HDTV fra 2012 samt allokering af frekvenser til mobil-tv 

på et senere tidspunkt 
• Lancering af børne/historiekanalen allerede ultimo 2008. 

 
Flere kanaler på DTT er vigtigt for public service 
DR fremhæver, at udviklingen på tv-markedet med flere supplements- og nichekanaler 
placerer DR i en skærpet konkurrencesituation, hvilket øger DRs behov for plads på 
DTT til udvikling af nye tilbud til seerne. Det nævnes, at DR på idéplan arbejder med 
flere fremtidige tv-kanaler, f.eks. med fokus på humor og satire, henvendt til blandt an-
dre unge, en musik- og kulturkanal med DRs kor og orkestre i centrum, genudsendelser 
af aktualitets- og dokumentarprogrammer samlet på én kanal og DR Drama med DRs 
populære dramaserier som omdrejningspunkt. I 2007 lancerer DR en nyhedskanal på 
internettet, og den kan muligvis også formateres til DTT på et senere tidspunkt.  
 
Bedre (indendørs) dækning og højere billedkvalitet 
DR ønsker at forbedre den nuværende dækning ved at sende i 16 QAM i stedet for de 
nuværende 64 QAM. Det vil give flere danskere mulighed for at modtage DTT-signaler 
med en stueantenne og også for at anvende pc’en til tv-sening via en DTT-antenne med 
USB-stick. DR anfører, at bedre dækning er et centralt ønske for DR, men at det samti-
dig er vigtigt at understrege, at billedkvaliteten på DRs kanaler som minimum skal fast-
holdes. Med udsendelse i 16 QAM er der kun plads til tre tv-kanaler i et MUX, hvis bil-
ledkvaliteten skal fastholdes, hvilket DR anser for vigtigt set i relation til den hastige 
udbredelse af store fladskærme. Der er ikke finansielle omkostninger ved denne æn-
dring, men sikring af dækning og kvalitet hos modtagerne giver plads til færre kanaler i 
et MUX, hvilket øger DRs behov for frekvensplads. 
 
MPEG 2 frem til 2012 
DR vil fastholde udsendelse i MPEG 2 frem til 2012. DR forventer, at den kommerciel-
le gatekeeper vil anvende MPEG 4 som standard for udsendelse af tv-kanaler i tre 
MUX. Det anslås, at der allerede på nuværende tidspunkt er solgt 300-400.000 DVB-T 
modtagere i Danmark, og derfor er det ikke rimeligt, at DR skifter kodningssystem i 
forbindelse med lukningen af den analoge sending. I 2012 vil mange DTT-husstande 
have anskaffet en MPEG 4-modtager, da det er en forudsætning for at kunne se de kana-
                                                 

32 DRs brev er vedlagt som bilag 4. 
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ler, som den kommercielle udbyder tilbyder fra senest 2009. En MPEG 4-dekoder vil 
være bagud kompatibel, så den også kan dekode kanaler udsendt i MPEG 2 i perioden 
med sending i to forskellige komprimeringsformater. 
 
 
HDTV fra 2012 
DR forventer først at udsende HDTV kanaler fra 2012, men vil sandsynligvis eksperi-
mentere med udsendelser i HD-kvalitet i perioden frem til 2012. DTT vil være velegnet 
til afgrænsede forsøg med HDTV, f.eks. under store sportsbegivenheder eller udsendel-
se af DR-produktioner optaget i HD-kvalitet.  Det er vigtigt at sikre, at alle danskere kan 
modtage DRs fremtidige udsendelser i HD, og det bør der tages hensyn til i planlægnin-
gen af DTT. Behovet for frekvenser til DR-kanaler i HD kan imidlertid ikke opgøres på 
nuværende tidspunkt, da der er stor usikkerhed forbundet med udviklingen af markedet 
for HDTV i Danmark i de kommende 5-10 år. DR kan således – afhængigt af de kom-
mende års udvikling inden for HDTV – få yderligere behov for frekvenskapacitet i de 
kommende år. 
 
Udgifter til nye tv-kanaler og MUX-drift 
DR nævner, at udgifterne til den kombinerede børne/historie-kanal samt nyhedskanalen 
på nettet er indeholdt i DRs budgetter for perioden 2007-2010.  
 
For så vidt angår eventuelle nye kanaler, anfører DR, at der ikke truffet beslutning om 
udvikling og lancering af flere tv-kanaler. Samtidig fremhæves, at supplements- og ni-
chekanaler er væsentlig billigere end DRs nuværende kanaler, DR1 og DR2, og at det 
gennem produktivitetsforbedringer i kombination med bedre udnyttelse af egenproduk-
tioner vil være muligt at skabe grundlag for ét eller flere tiltag i sidste del af strategipe-
rioden 2007-2010.  
 
For så vidt angår anlægsudgifter til en selvstændig DR MUX udover den eksisterende 
MUX 1, anføres, at der ikke er budgetteret hermed i indeværende strategiperiode 2007-
2010. DR anslår anlægsudgifterne til ca. 75 mio. kr., og driftsudgifter til ca. 40 mio. kr. 
årligt inklusive forrentning og afskrivning. Da en selvstændig DR MUX ikke indgår i 
public service-kontrakten for perioden 2007-2010, vil der skulle tages stilling til finan-
sieringen heraf i en evt. tillægsaftale til kontrakten.  
 
Tidlig lancering af børne/historie-kanalen 
Ifølge medieaftalen skal DR oprette en kombineret børne/historie-kanal, og det er poli-
tisk besluttet, at den nye kanal skal distribueres på gatekeeper-platformen. DR ønsker 
imidlertid, ideelt set, at denne kanal placeres på et selvstændigt DR-MUX og lanceres 
allerede pr. ultimo oktober 2008.33 Det fremhæves af DR, at en sådan tidlig lancering af 
børne/historie-kanalen kan skabe positiv opmærksomhed om DTT og være med til at 

                                                 
33 DRs ønske vil forudsætte, at der kan frigøres sendekapacitet allerede på dette tidspunkt. Om mulighederne 
frigørelse af sendekapacitet før oktober 2009, jf. ovenfor under afsnit 5. 
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flytte mange flere analoge tv-husstande over på DTT før den analoge slukning i 2009, 
foruden at det vil muliggøre en opdeling af den kombinerede børne/historie-kanal i to 
kanaler, der begge kan sende i dag- og eftermiddagstimerne.  
 

   10.2. Forbehold eller forhåndstildeling? 

For en begrænsning/konkretisering af det i medieaftalen fastsatte forbehold for afsættel-
se af yderligere kapacitet til public service taler hensynet til gatekeeperens forretnings-
plan. Ganske enkelt fordi det er vanskeligt for en kommerciel gatekeeper at planlægge 
sin forretningsstrategi med et forbehold, der indebærer mulig tilbagelevering af kapaci-
tet til staten. Imod en begrænsning af forbeholdet taler hensynet til det mediepolitiske 
råderum og tilpasningsmuligheder til en fremtidig medieudvikling. 
 
I det følgende er skitseret to modeller for håndtering af det ovenfor nævnte forbehold 
for public service. Den første model baserer sig på, at der i stedet for et forbehold fore-
tages en forhåndstildeling af kapacitet til public service, mens den anden model baserer 
sig på erstatningsprincipper. 
 

         10.2.1. Model: Forhåndstildeling af nyt DR -MUX 

Et MUX reserveres på forhånd til DR. Af hensyn til DRs muligheder for bl.a. at oprette 
nichekanaler og nye tjenester på DTT skal det være et af de MUX, som kan udnyttes fra 
2009. For modellen taler dels det ovenfor nævnte, af branchen fremførte synspunkt, om 
at der bør være mest mulig klarhed og gennemskuelighed for gatekeeperen til at tilrette-
lægge sin forretningsplan, dels hensynet til at sikre gode betingelser for public service 
(jf. bl.a. de af DR ovenfor i afsnit 10.1. skitserede ønsker). I denne forbindelse bemær-
kes, at såfremt det besluttes at tildele yderligere et MUX til DR, vil det være nærliggen-
de at flytte børne/historie-kanalen over på dette MUX. For det første fordi bør-
ne/historie-kanalen som licensfinansieret public service-kanal under alle omstændighe-
der formentlig bør være free-tv (herom nærmere nedenfor i afsnit 11.2.1). For det andet 
fordi kanalen så vil kunne sendes ukodet og i MPEG 2 og derved kunne modtages på de 
ca. 300.000 solgte enkle zapperbokse. Endvidere kan det argumenteres, at det konkur-
rencemæssigt vil være mere rimeligt i forhold til satellit og kabel, at gatekeeperen ikke 
får en politisk bestemt fortrinsstilling på denne attraktive kanal34. 
 
Imod modellen taler en usikkerhed om, hvorvidt DR indenfor de givne økonomiske 
rammer vil kunne finansiere omkostningerne til at udfylde kapaciteten. F.eks. fremhæ-
ver DR selv i bilag 4, at DR ikke i indeværende strategiperiode 2007-2010 har budgette-
ret med anlægsudgifter til et selvstændigt DR-MUX (ca. 75 mio. kr.) og heller ikke med 
driftsudgifter (ca. 40 mio. kr. årligt inklusiv forrentning og afskrivning), og at der vil 
skulle tages stilling til finansieringen heraf i en evt. tillægsaftale til DRs public service-
kontrakt for 2007-2010.  

                                                 

34 Børne/historie-kanalen er ikke must carry på kabel 
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Der er i de i afsnit 14 skitserede scenarier A og C taget udgangspunkt i en forhåndstilde-
ling af yderligere sendekapacitet til DR. 
 

        10.2.2. Model: Forbehold baseret på kompens ationsmekanisme 

Der forudsættes i denne model som udgangspunkt ikke på forhånd afsat yderligere ka-
pacitet til public service-programmer fra DR (og TV 2) – ud over til den i medieaftale 
2007-2010 forudsatte børne/historie-kanal fra DR. Hverken i form af tildeling af et 
yderligere MUX til public service-operatøren I/S DIGI-TV med henblik på udbygning 
af DRs digitale tilbud (udsendelse af yderligere DR-kanaler, bedre indendørs af dæk-
ning, udsendelse i HDTV mv.) eller i form af krav til gatekeeper om i sine MUX at stil-
le yderligere kapacitet til rådighed for DR ud over kapacitet til børne/historie-kanalen.  
 
I stedet indarbejdes i den kommende tilladelse til gatekeeper et krav om, at gatekeeper – 
såfremt det måtte blive politisk besluttet at udbygge DRs digitale tilbud – mod kompen-
sation – skal stille den nødvendige kapacitet til rådighed.  
 
Et sådant forbehold vil naturligvis have konsekvenser for gatekeepers aftaler med ind-
holdsleverandørerne, idet der – alt afhængig af hvor stor en del af kapaciteten, der vil 
blive omfattet af forbeholdet og eventuelle tidsmæssige begrænsninger på forbeholdet – 
vil skulle tages tilsvarende forbehold i disse aftaler.  
 
Det er i denne model som udgangspunkt lagt til grund, at det ikke vil være nødvendigt 
på forhånd at kompensere gatekeeper for, at denne må lade forbeholdet ”gå videre” i 
sine aftaler med indholdsleverandørerne. Derimod vil en eventuel effektuering af forbe-
holdet udløse en form for kompensation til gatekeeper.  
 
En sådan kompensation kan enten tage udgangspunkt i, at gatekeeper kompenseres fuldt 
ud for nettotabet – opgjort til markedsværdi – ved på det pågældende tidspunkt at fjerne 
én eller flere kommercielle kanaler og erstatte dem med én eller flere yderligere DR-
kanaler. Fastsættelsen af markedsværdien bør i så fald foretages af en uafhængig in-
stans, alternativt ved voldgift.  
 
Det bemærkes, at der ikke ses at være umiddelbare kilder til finansieringen af en sådan 
kompensation, der muligvis kan blive af betydelig størrelse.   
 
Et andet udgangspunkt er, at kompensationen fastsættes til et beløb, svarende til en for-
holdsmæssig andel af gatekeepers finansierings- og driftsomkostninger. Det vil i så fald 
være naturligt, at det public service-foretagende, der får rådighed over kapaciteten, 
kompenserer gatekeeper.  
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10.2.3. Anbefaling 

Udvalget har overvejet, hvilken af de to modeller, forhåndstildeling eller forbehold, der 
vil være at foretrække i forbindelse med et udbud. Modellen med forhåndstildeling kan 
som nævnt synes fristende som en måde, hvorpå man på én gang kan skabe plads til 
public service og give gatekeeperen klarhed over sine forretningsmuligheder. Denne 
model skaber imidlertid som beskrevet en vis usikkerhed med hensyn til udnyttelse af 
frekvenskapaciteten. Dette kunne imødegås ved en variant af modellen, hvor der træffes 
politisk beslutning om at reservere en af de sendemuligheder (MUX 7 eller 8), der bli-
ver ledige efter 1. november 2009 (senest i 2015) til public service. Dette ville til gen-
gæld betyde, at der er lukket for mulighederne for afsættelse af yderligere kapacitet til 
public service i en periode, dog ikke senere end 2015. 
 
På denne baggrund anbefaler udvalget modellen med forbehold baseret på kompensati-
on. Dog med tre modifikationer: 
 
1) Forbeholdet må højst gælde ét MUX  
 
2) Forbeholdet kan tidligst effektueres i november 2012 
 
3) Der skal senest 1. januar 2012 være truffet beslutning om enten:  
 

-  effektuering af forbeholdet,  
-  forlængelse af forbeholdet – i så fald på ny for en periode på minimum 3 år, eller  
-  opgivelse af forbeholdet, hvormed  det pågældende MUX herefter indgår i gate-  
   keepers distributionstilladelse på linje med gatekeepers øvrige sendemuligheder. 

 
Når udvalget anbefaler denne løsning, skyldes det, at der herved sikres en udnyttelse af 
frekvenskapaciteten uafhængigt af, om DR i de kommende år vil have økonomisk råde-
rum til at iværksætte de i bilag 4 skitserede planer. Med de under 1)-3) nævnte be-
grænsninger sikres gatekeeper som minimum uforstyrret drift i en periode på tre år, og 
vil samtidig i sine aftaler med indholdsleverandører have mulighed for at tage højde for 
risikoen for at skulle erstatte nogle kanaler med DRs. På den baggrund – og for at undgå 
en kompliceret erstatningsmodel baseret på markedsværdi – anbefales det, at gatekeeper 
alene kompenseres ved, at DR forudsættes at betale en forholdsmæssig andel af gate-
keepers finansierings- og driftsomkostninger. Fastsættelsen heraf bør foretages af en 
uafhængig instans, alternativt ved voldgift. Gatekeeper vil i sin forretningsplan skulle 
kalkulere med risikoen for, at der ikke opnås nogen fortjeneste på den pågældende ka-
pacitet.  
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11. Rammevilkår for udbuddet 
 
I dette afsnit overvejes forskellige muligheder for en konkretisering af de nærmere 
rammer for et kommende udbud med udgangspunkt i medieaftalen og udvalgets kom-
missorium.  
 
En del af vilkårene for det kommende udbud er allerede givet i medieaftalen – herunder 
at udbuddet skal ske ved skønhedskonkurrence, og at den nye digitale tv-platform skal 
indeholde nogle nærmere angivne kanaler og programmer. Der er imidlertid også varia-
tionsmuligheder inden for de givne rammer, som udvalget har set det som sin opgave at 
konkretisere. I det følgende gennemgås og konkretiseres følgende rammevilkår for et 
kommende udbud til en gatekeeper: 
  

• Længden af tilladelsesperioden 
• Programmæssige krav – bl.a. free-tv, lokal-tv, parlaments-tv, nabolandskanaler 
• Konkurrenceforhold 
• Dækning og frekvensanvendelse 
• Tekniske forhold 
• Samarbejde med I/S DIGI-TV 
• Information til borgerne  
• Skønhedskriterier 

 
 

        11.1. Længden af tilladelsesperioden 
Et væsentligt spørgsmål for den kommende gatekeeper vil være længden af tilladelses-
perioden, bl.a. fordi gatekeeperen vil skulle foretage investeringer i opbygningen af net-
værk/opstilling af sendeudstyr. Tilladelsesperioden antages at inkludere en etablerings-
periode til opbygning af sendernet mv. på to år samt en efterfølgende driftsperiode. 
 
Et minimum for tilladelsesperioden antages at være 8 år, hvilket svarer til tilladelsespe-
rioden for public service-platformen I/S DIGI-TV, som er ansvarlig for MUX 1, hvorpå 
sendes kanalerne DR 1, DR 2, TV 2 foruden en særlig tolkningsservice for døve og hø-
rehæmmede.   
 
Eksempler fra udlandet peger på en noget længere tilladelsesperiode end 8 år. DTT-
tilladelserne i England gælder således for 12 år, mens den norske digital-tv koncession 
gælder for 15 år35. (Det er på dette punkt ikke muligt at sammenligne med Sverige, som 
har et system, hvor det ikke er den kommercielle operatør, men de enkelte tv-kanaler, 
der har tilladelse fra staten). 
 

                                                 
35 Det bemærkes, at sendernettet i Norge geografisk er langt større og mere komplekst end i Danmark, jf. 
Appendiks om andre lande 
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Også ud fra en sammenligning med telebranchens investeringer i GSM-nettet anses en 
periode på 12 år for rimelig. Ifølge DI kan Telebranchens investeringer i GSM-
infrastruktur i flere henseender sammenlignes med DTT-infrastrukturen, dvs. der er tale 
om en lignende stor initialinvestering, som kræver en forholdsvis lang afskrivningsperi-
ode. Eksempelvis fik teleoperatøren Sonofon i 1997 en tilladelsesperiode på GSM-
frekvenser på 15 år – med mulighed for tilbagekaldelse efter 5 år – mod at investere i en 
GSM-infrastruktur.  
 
Anbefaling 
Udvalgets dialog med den danske branche peger i retning af en periode på 12 år med 
start ultimo 2007. Dette giver to år til opbygning af sendernet og forberedelse af lance-
ring og ca. ti års drift. Den forholdsvis lange tidshorisont anses for nødvendig af hensyn 
til bl.a. størrelsen af investeringen. En periode på 15 år til DTT anses af nogle aktører 
imidlertid for at være for lang en periode, bl.a. givet den hastige teknologiske udvikling 
indenfor medieteknologier36.  
 
Endvidere anbefaler udvalget, at det i forbindelse med udbuddet overvejes, hvilke reg-
ler der bør gælde efter udløbet af tilladelsesperioden, f.eks. hvad angår eventuel over-
dragelse af sendernet mv. til en ny gatekeeper som måtte blive udpeget efter et nyt ud-
bud.  
 

   11.2. Programmæssige krav 

 
Ifølge medieaftalen skal gatekeeper tilbyde et bredt og varieret programudbud, som in-
kluderer forskellige kategorier af kanaler såsom underholdningskanaler, nyhedskanaler, 
musikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sportskanaler. Programudbuddet skal 
endvidere omfatte: 
 

• En af DR nyetableret børne/historie-tv-kanal 
• Nabo-lands-tv 
• En kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ til      

TV 2/de regionale TV 2-udsendelser37 
• Transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. (”parlaments-tv”)  
• En kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder og ik-

ke-kommercielt lokal-tv. 
 
Der vurderes at være behov for en yderligere præcisering af visse af disse programmæs-
sige krav. I det følgende beskrives forskellige muligheder og problemstillinger vedrø-

                                                 
36 DI fremhæver dog, at mobilteknologien udvikler sig i samme tempo som medieteknologien, og at der der-
for bør være lige lange tilladelsesperioder (15 år) på begge. TDC har en lignende betragtning isit høruingssvar 
37 Såfremt en sådan kanal findes på udbudstidspunktet. Se endvidere nedenfor om mulighed for program-
mæssige ændringer 
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rende præcisering af de programmæssige krav, herunder til free-tv, parlaments-tv, nabo-
landskanaler og lokal-tv. 
 
Indledningsvis skal bemærkes, at den digitale distribution af de ovennævnte kanaler – 
på nær nabolands-kanaler – vurderes at være såkaldt ”primær distribution” i ophavsret-
lig forstand. På samme måde som I/S DIGI-TVs distribution af public service-
programmerne DR1, DR2 og TV 2 er det, og på samme måde som eksempelvis kabel-
tv-operatørers udsendelse af kabelfødt tv er det. Programforetagenderne benytter alene 
gatekeeper som ”teknisk medhjælp" til at sikre udsendelseshandlingen – og der er såle-
des ikke tale om videreudsendelse af programmerne.  I modsætning hertil vil der – i det 
omfang gatekeeper lader programmer, der som udgangspunkt distribueres via satellit 
eller kabel, indgå i sit programudbud – være tale om videredistribution i ophavsretlig 
forstand på linie med viderefordeling af programmer i kabel-tv/fællesantenneanlæg. 
 
Endvidere bemærkes, at de programmæssige krav til gatekeeper ikke må forveksles med 
de gældende ”must carry”-forpligtelser, som kun gælder kabel-tv/fællesantenneanlæg, 
og som kun kan pålægges, såfremt det er nødvendigt for at opfylde klart definerede 
målsætninger i almenhedens interesse, jf. EU-direktivet om forsyningspligt (Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22 om forsyningspligt og brugerrettigheder i for-
bindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)). 
Der er derimod tale om indholdsmæssige krav, som staten – på linie med øvrige krav – 
stiller til gatekeeper som modydelse for tilrådighedsstillelsen af sparsomme frekvens-
ressourcer. 
 

   
 

   11.2.1. Free-tv 
Udvalget skal bl.a. se på de mulige konsekvenser af at fastsætte krav til gatekeeperen, 
om at en vis andel af kapaciteten afsættes til såkaldt free-tv, det vil her sige: tv, der er 
gratis for modtageren – fordi der er tale om rent reklamefinansieret tv eller om public 
service – og dermed ikke kan indgå i gatekeeperens betalings-tv tilbud til seerne.  
 
Det bemærkes, at free-tv ikke nødvendigvis er det samme som ukodet tv. Free-tv kan 
også udsendes kodet mod udlevering af dekoderkort, eventuelt mod betaling af et min-
dre generelt årligt kortgebyr. En anden mulighed for gatekeeper vil være at opkræve et 
beløb fra programforetagendet til dækning af distributionsomkostninger mv.38 
 
Erfaringer fra udlandet tyder på, at en blanding af (eventuelt krypteret) ”free-tv” og be-
talings-tv er velegnet for DTT.  
 

                                                 

38 Denne model kendes bl.a. fra den engelske Free-view platform, jf. nærmere Appendiks om DTT i andre 

lande 
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Udvalget anser det for givet, at der ved udbuddet vil blive fastsat krav, om at følgende 
kanaler i gatekeepers tilbud til seerne skal kunne modtages gratis: 
  

•  DRs kommende børne/historiekanal. Denne kanal er fuldt ud licensfinansieret 
og bør være free tv.  

 
• Kanalen med de regionale TV 2-stationers udsendelser samt ikke-kommercielt 

lokal-tv. Det må antages, at kanalen med ikke-kommercielt lokal-tv vil skulle 
sendes som free-tv, idet den bl.a. indeholder de licensfinansierede regionale ny-
hedsudsendelser fra TV 2-regionerne – den såkaldte ”regionale time”. 

  
• Parlamentskanalen, jf. nedenfor under 11.2.3. 

 
 
 
Anbefaling 
Udvalget har overvejet, om der bør stilles krav om, at de tre ovennævnte kanaler ikke 
blot skal være free-tv men også sendes ukodet39. Endvidere har udvalget overvejet, om 
gatekeeper bør have mulighed for at kunne opkræve et gebyr til dækning af distributi-
onsomkostninger, dvs. de dokumenterbare tekniske og administrative omkostninger, der 
er forbundet med distributionen af kanalerne.  
 
Udvalget er klar over, at der ved krav om ukodet udsendelse pålægges gatekeeper en 
forholdsvis stor økonomisk belastning, hvilket da også manifesterer sig i branchens hø-
ringssvar, som viser en udbredt skepsis over for en sådan forpligtelse. Også udvalgets 
rådgiver, Rambøll, fremhæver en forpligtelse til at sende ukodet indhold, som en faktor, 
der trækker betydeligt nedad i en forretningsplan for en gatekeeper, jf. bilag 1. 
 
Udvalgets opfattelse er imidlertid, at eftersom de tre ovennævnte kanaler alle indeholder 
licensfinansieret/offentligt finansieret indhold, bør de sendes ukodet, således at de frit 
kan modtages af alle seere på linje med kanalerne i MUX 1, der distribueres af I/S DI-
GI-TV. 
 
I forbindelse med free-tv har udvalget endvidere overvejet, om der bør være en mulig-
hed for, at nogle eller eventuelt alle tre ”free-tv”-kanaler betaler gatekeeper for distribu-
tionen. Udvalgets opfattelse er, at det vil være rimeligt, at DR (børne/historie-kanalen) 
og Parlamentskanalen betaler sådanne omkostninger, hvorimod det ikke anses for rime-
ligt at kræve en sådan betaling af kanalen med ikke-kommercielt lokal-tv og regionale 
nyhedsudsendelser. I det af udvalget i afsnit 14 skitserede scenario D er foreslået, at ka-
nalen med ikke-kommercielt lokal-tv og regionale nyhedsudsendelser flyttes fra gate-
keeper til public service-platformen I/S DIGI-TV. 

                                                 

39 Udvalget går ud fra, at f.eks. DR også vil tilbyde børne/historie-kanalen til andre platforme 
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     11.2.2. Nabolands-tv 

 
Nabolands-tv er tv-kanaler fra Danmarks nærmeste nabolande Sverige, Norge og Tysk-
land, som i dag fortrinsvis distribueres i Danmark via kabel-tv. Der er typisk tale om 
enten public service-kanaler – som f.eks. fra Sverige SVT 1 og 2, fra Norge NRK 1 og 2 
og fra Tyskland ARD og ZDF eller brede reklamefinansierede kanaler som svensk TV 
4, TV 2 Norge og de tyske Pro Sieben, RTL+ og SAT140. 
 
Nabolandskanaler i Danmark 
 
Ifølge oplysninger fra Copydan Kabel-tv har næsten alle kabel-tv husstande (dvs. inklusive  
fællesantenneanlæg, i alt 1,6 mio. husstande) adgang til såvel svenske og norske som tyske 
tv-kanaler.  
 
F.eks. tilbyder TDC Kabel TV i sin grundpakke på omkring 18 kanaler i alt 9 nabolandskanaler 
– både svenske, norske og tyske. Udbuddet af nabolandskanaler varierer lidt alt efter region. Der 
tilbydes f.eks. flere tyske tv-kanaler i på Fyn og i Sønderjylland. www.tdckabel.dk 
 
Også flere antenneforeninger og fiber-tv-udbydere tilbyder nabolandskanaler i deres grundpak-
ker, jf. Copydans høringssvar i bilag 9. 
  
Af medieaftalen fremgår, at der skal være udsendelser af nabolands-tv i gatekeeperens 
programudbud.  
 
Der er såvel kulturpolitiske som markedsmæssige overvejelser forbundet med spørgs-
målet om nabolands-tv. Kulturpolitisk kan det hævdes, at en udbredelse af de store 
kendte nabolandskanaler såsom SVT, svensk TV 4, NRK, TV 2 Norge, ARD og ZDF 
understøtter de sproglige og kulturelle fællesskaber mellem nationerne, foruden at disse 
tv-kanaler giver danskerne mulighed for at se kvalitetsprogrammer, der ellers ikke ville 
være tilgængelige, idet nabolands tv-kanalerne ofte er public service kanaler med en 
kvalitets sendeflade og med meget store investeringer i de enkelte udsendelser41. Særligt 
for så vidt angår de nordiske public service-kanaler har Nordisk Råd i november 2006 
anbefalet, at det sikres at disse indgår i programtilbuddet, når digital-tv indføres42. 
 
Økonomisk/markedsmæssigt må nabolands-kanaler karakteriseres som såkaldte ”low-
pay” kanaler, dvs. kanaler som efterspørges af forbrugerne, men som ikke i sig selv kan 

                                                 
40 En omfattende liste over nabolands-tv-kanaler, der distribueres i Danmark findes på 
www.copydan.dk/kanalinfo 
41 Copydan oplyser, at f.eks. den tyske public service-kanal ARD har et budget på over 40 mia. kr.  
42 Jf. Nordisk Råd Rekommendation nr. 24/2006 ”Nabolands-tv etter digitaliseringen” 
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trække en høj abonnementsbetaling43. Gatekeepers kommercielle interesse for nabo-
landskanaler vil derfor variere, alt efter om forretningsstrategien er high pay eller low 
pay, jf. ovenfor under 4. Det bemærkes, at nabolandskanaler kan indgå i en forret-
ningsmodel baseret på kryptering og dermed set-top bokse med kortlæsere/dekoderkort, 
idet der i så fald – som alternativ til et egentligt abonnement – kan opkræves et generelt 
kortgebyr.  
 
Udvalget har overvejet, om der i forbindelse med udbuddet bør stilles minimumskrav 
om f.eks. et vist antal nabolandskanaler. I de i afsnit 14 opstillede scenarier er der stillet 
varierende minimumskrav herom. Ligeledes har udvalget overvejet at gøre omfanget af 
nabolands-tv til et skønhedskriterium, således at byderne f.eks. bl.a. kan konkurrere på, 
hvor mange nabolands-tv-kanaler man som gatekeeper vil tilbyde. 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at der stilles krav om mindst én nabolandskanal i gatekeepers tv-
udbud, og at denne kanal ikke nødvendigvis skal være den samme i de enkelte landsde-
le. Udvalget er af den opfattelse, at et krav om flere nabolandskanaler – på baggrund af, 
at efterspørgslen ikke er knyttet til nogen høj betalingsvilje – ville udgøre en økonomisk 
belastning for gatekeeper. Endvidere medfører naturligt spill-over, at seerne i de områ-
der, der traditionelt efterspørger et nabolands kanaler, i et vist omfang vil have mulig-
hed for at modtage programmerne ved hjælp af en almindelig antenne. Med henblik på 
at sikre seerne valgfrihed og adgang til flest mulige nabolandskanaler anbefaler udval-
get, at omfanget af yderligere nabolandskanaler gøres til et skønhedsparameter, jf. ne-
denfor i afsnit 11.7.  
  

    11.2.3. Parlaments-tv 

Parlaments-tv sendes i dag af DR 2, som transmitterer fra møder i Folketingssalen. 
 
Ifølge medieaftalen skal gatekeepers programudbud bl.a. omfatte transmissioner fra 
Folketingets forhandlinger og høringer mv. (”parlaments-tv”). 
 
Internationalt findes parlaments-tv i dag i mange forskellige varianter på såvel digitalt tv 
som web. De fleste er web-kanaler44. Der er forskellige muligheder, lige fra fast web-
kamera i salen til ”rigtigt tv” i form af f.eks. journalistisk bearbejdede programmer, 
transmissioner fra udvalgsmøder, høringer etc.  
 

                                                 
43 Dette kan f.eks. illustreres af, at nabolandskanalerne, som det fremgår af bilag 6, har en ugentlig dækning, 
(dvs. hver uge ses mindst 15 minutter konsekutivt af) mellem 4 og 8 pct. af seerne, hvorimod de primære 
kanaler jf. ovenfor under afsnit 4 ses af over halvdelen af seerne og de sekundære af mellem 12 og 49 pct. af 
seerne. 
44 Jf. den amerikanske hjemmeside http://www.c-span.org/international/links.asp, der opgør antal parla-
mentskanaler på verdensplan 
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Folketinget har over for udvalget oplyst at have planer om selv, som programfore-
tagende, at udbyde en Parlamentskanal. Folketinget forestiller sig at afholde produkti-
onsomkostninger forbundet med Parlamentskanalen, dog forventes der ikke at være eks-
terne transmissionsomkostninger (til gate-keeperen eller andre). Parlamentskanalen skal 
sendes ukodet og være gratis for seerne. 
 
Der er følgende foreløbige forslag til indhold på Folketingets kommende Parlamentska-
nal: 
  
• Direkte (og uafbrudt) transmission fra Folketingssalen (cirka 700 timer pr. folke-

tingsår). 
• Direkte og/eller forskudt transmission (samt evt. genudsendelse) fra åbne samråd. 

Der var 293 åbne samråd i folketingsåret 2004-05.  
• Direkte og/eller forskudt transmission (samt evt. genudsendelse) fra høringer. Der er 

i gennemsnit 10-15 høringer om året, og det er udvalgene selv, som arrangerer og 
tematiserer. 

• Direkte og/eller forskudt transmission (samt evt. genudsendelse) fra åbne udvalgs-
møder. Møderne i Folketingets Europaudvalg har siden oktober 2006 som hovedre-
gel være åbne for offentligheden (40-50 møder pr. folketingsår). Folketingets andre 
udvalg holder også åbne udvalgsmøder en gang imellem. 

• Direkte transmission fra særlige begivenheder i Folketinget, f.eks. Ungdomsparla-
ment, Statsborgerskabsdag, Folketingets åbning osv. 

• Transmission (samt evt. genudsendelse) fra temamøder og konferencer.  
• Direkte og/eller forskudt transmission fra Europa-Parlamentet.  
• Transmission fra den offentlige del af statsbesøg og officielle besøg.  
 
Parlamentskanalen vil eventuelt kunne suppleres med oplysende programmer (om dansk 
demokrati) eller transmissioner, f.eks. fra kommunalbestyrelsesmøder, regionsrådsmø-
der, vælgermøder osv.  
 
Som nævnt ovenfor, har Folketingets administration ytret ønske om, at Parlamentskana-
len sendes ukodet. Dette vil medføre, at det i så fald ikke vil være muligt for gatekeeper 
at opkræve betaling fra seerne til dækning af distributionsomkostningerne. Endvidere 
skal det afklares, om kanalen skal stå 24 timer i døgnet til rådighed for parlaments-tv.  
 
Anbefaling 
Udvalget er af den opfattelse, at Parlamentskanalen bør sendes ukodet. Samtidig bør det 
imidlertid af hensyn til gatekeepers forretningsplan være muligt for gatekeeper at op-
kræve betaling af Folketinget til dækning af distributionsomkostninger. 
 
Med hensyn til, hvor meget ”air time” Parlamentskanalen, der næppe vil være kommer-
cielt set attraktiv, skal have – f.eks. om det bør være helt op til 24 timer i døgnet, fore-
slår udvalget, at der ved udbuddet stilles følgende minimumskrav til parlaments-tv: 
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1) Der skal transmitteres fra alle forhandlinger i Folktingssalen 
 
2) Der skal transmitteres fra åbne samråd 
 
Endvidere anbefaler udvalget, at det gøres til skønhedsparameter hvor meget yderligere 
parlaments-tv i tidsrummet 17-23 gatekeeper vil tilbyde, jf. nedenfor under afsnit 11.7. 
 
Relevant i forbindelse med parlaments-tv er endvidere, i hvilket MUX kanalen skal pla-
ceres. I afsnit 14 om scenarier er der angivet forskellige muligheder herfor.  
 

   11.2.4. Programpakker 

Det fremgår af kommissoriet, at udvalget bl.a. skal søge konsekvensen af eventuelle 
krav vedrørende fordelingen af programudbuddet i programpakker belyst. I den forbin-
delse kan det overvejes, om der f.eks. i udbuddet bør stilles krav om, at tilbudsgiverne 
skal oplyse om antal påtænkte pakker og priskategorier herfor.  
 
Udvalgets dialog med branchen, viser, at branchen klart ønsker dette spørgsmål overladt 
til gatekeeperens egen forretningsmæssige afgørelse. 
 
Det er imidlertid relevant at overveje, om der ved udbuddet bør stilles krav – eller op-
stilles et skønhedskriterium – om udbud af en basis- eller billigpakke, på linje med, 
hvad der findes på kabel tv. Det bemærkes, at et eventuelt krav om en billig-pakke ikke 
er relevant for ukodede tv-kanaler, der altid vil kunne modtages gratis på DTT, men ret-
ter sig mod ”mindre” eller ”sekundære” tv-kanaler såsom nichekanaler og/eller nabo-
landskanaler. 
 
I ét af de 4 i afsnit 14 skitserede scenarier – scenario A, det public service-orienterede 
scenario – er der forudsat en billigpakke, der skal inkludere kanalen med ikke-
kommercielt lokal-tv samt nabolands-tv. 
 
En anden mulighed er enten at stille krav om – eller opstille som skønhedskriterium –  
at gatekeeper også skal udbyde kanaler enkeltvis til brugerne. 
 
Anbefaling 
Eftersom udvalget anbefaler, at DRs børne/historiekanal, kanalen med ikke-
kommercielt lokal-tv og udsendelser fra de regionale TV 2-stationer samt Parlaments-
kanalen skal sendes ukodet af gatekeeper, anses det ikke for relevant yderligere at stille 
krav om en billigpakke – omfattende f.eks. nabolands-tv eller kanalen med loka-
le/regionale nyhedsudsendelser. Udvalget har i denne henseende noteret sig branchens 
synspunkt om, at mest mulig frihed til selv at sammensætte sine pakker vil være central 
for en kommende gatekeeper.  
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Derimod anbefaler udvalget, at det gøres til skønhedsparameter, hvor mange forskellige 
typer pakker gatekeeper vil udbyde, samt om gatekeeper vil udbyde kanaler enkeltvis til 
forbrugerne. Endvidere anbefaler udvalget, at det gøres til et skønhedsparameter, at ga-
tekeeper fremmer fair konkurrence med hensyn til programmer og tjenester mellem 
indholdsleverandører.  
 

   11.2.5. Ikke-kommercielt lokal-tv  

Det fremgår af medieaftalen, at gatekeeperen bl.a. skal tilbyde en kanal, der indeholder 
1 times regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder og ikke-kommercielt 
lokal-tv. Udvalget tolker umiddelbart dette således, at kanalen skal sende ikke-
kommercielt lokal-tv i de 23 timer, hvor der ikke sendes regionale udsendelser. 
 
Ikke-kommercielt lokal-tv omfatter efter den traditionelle opfattelse såvel ”geografisk 
lokalt” tv (f.eks. by- eller bydels-tv) som niche-præget, idébaseret lokal-tv, der retter sig 
mod bestemte målgrupper eller omhandler bestemte emner (eksempelvis indvandrer-tv, 
studenter-tv, u-lands-tv og kirkeligt lokal-tv). Ikke-kommercielt lokal-tv sendes i dag 
enten (analogt) terrestrisk efter tilladelse fra Radio- og tv-nævnet eller som kabelfødte 
lokal-tv-kanaler (dvs. kanaler der udsendes ved hjælp af fællesantenneanlæg) med regi-
strering fra Radio- og tv-nævnet, der ligeledes administrerer tilskudsordningen til lokal 
radio og tv. 
 
Den generelle lukning af analog tv-udsendelse i Danmark med udgangen af oktober 
måned 2009 medfører, at der efter dette tidspunkt ikke længere vil findes lokal-tv i tra-
ditionel forstand udsendt ved hjælp af analoge jordbaserede tv-sendemuligheder i Dan-
mark. Lokal-tv – både kommercielt og ikke-kommercielt – vil alene finde sted ved 
hjælp af fællesantenneanlæg og – jf. nedenfor – ved hjælp af DTT. På DTT kan der sen-
deteknisk højst foretages en regional opdeling, dvs. der vil snarere blive tale om en form 
for regionalt DTT end decideret lokal-tv. Det gælder for programvirksomhed både ved 
hjælp af fællesantenneanlæg og ved hjælp af DTT, at distributionen forudsætter en afta-
le med henholdsvis ejeren af fællesantenneanlægget og DTT-
distributøren/gatekeeperen.  
 
Det er bl.a. fremført over for udvalget, at der er betydelige tekniske og økonomiske for-
dele ved at placere alle kanaler med samme regionalopdeling i samme multipleks. Det 
er endvidere anført, at det er en fordel at samle must carry-kanalerne af hensyn til vide-
retransmission i antenneanlæg.  
 
Sidstnævnte skyldes, at det for mindre fællesantenneanlæg vil være forbundet med rela-
tivt betydelige omkostninger at udskille must carry-kanaler fra andre kanaler i samme 
MUX, hvorfor sandsynligheden taler for, at fællesantenneanlægget vælger at viderefor-
dele samtlige kanaler i det pågældende MUX samlet. Ud over hensynet til fællesanten-
neanlæggene, der herved reelt mister frihedsgrader til selv at sammensætte programud-
buddet i anlæggene, taler hensynet til lige konkurrencevilkår for, at et MUX med must 
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carry-kanaler enten udelukkende indeholder must carry-kanaler, alternativt at et sådant 
MUX i det mindste herudover kun indeholder ikke-kommercielle kanaler. 
 
Ovennævnte hensyn kunne tale for at lade kanalen med ikke-kommercielt ”lokal-tv” og 
en times regionale udsendelser udsende via MUX 1 sammen med DR1, DR2, TV 2’s 
hovedkanal og tegnsprogstolkede udsendelser. Kanalen vil i givet fald – idet det lægges 
til grund, at der er plads til 4 kanaler i MUX’et ved anvendelse af MPEG 2 – kunne 
sendes i tidsrummet uden for kl. 17-20, hvor der sendes tegnsprogstolkede nyhedsud-
sendelser fra DR og TV 2. De regionale udsendelser sendes i så fald mellem kl. 20 og 
21, jf. medieaftalen, mens ikke-kommercielt ”lokal-tv” kan sende i det øvrige tidsrum.  
 
Det skal bemærkes, at en sådan løsning forudsætter ændring af tilladelsen til I/S DIGI-
TV. Endvidere vil den levne mindre tid – og vel at mærke tid i prime-time – til de ikke-
kommercielle stationer, end hvad der umiddelbart kan udledes af medieaftalen. 
 
Såfremt kanalen forudsættes at indgå i gatekeepers udbud, jf. medieaftalen, kan der op-
stilles forskellige grader af programmæssige bindinger for så vidt angår gatekeeperens 
forpligtelser, f.eks. hvorvidt gatekeper skal administrere traditionelle myndighedskrav 
om programmæssig alsidighed og lokal tilknytning. 
 
Anbefaling 
Som nævnt ovenfor under 11.2.1. anbefaler udvalget, at kanalen med ikke-kommercielt 
”lokal-tv” sendes ukodet og gratis for seerne, idet den bl.a. indeholder de licensfinansie-
rede regionale nyhedsudsendelser fra TV 2-regionerne – den såkaldte ”regionale time”.  
 
Udvalget anbefaler samtidig, at kanalen i stedet for at udsendes af en kommende gate-
keeper udsendes af I/S DIGI-TV sammen med de nuværende public service-
programmer mv., idet der ses at være kapacitet hertil udenfor tidsrummet kl. 17-20, 
hvor der sendes tegnsprogstolkning af nyhedsudsendelser. 
 
Såfremt forudsætningen om, at kanalen sendes af en kommende gatekeeper, oprethol-
des, anbefaler udvalget en modificering af det nævnte udgangspunkt, om at der princi-
pielt skal sendes ikke-kommercielt ”lokal-tv” i de 23 timer, hvor der ikke sendes regio-
nale programmer fra de regionale TV 2-virksomheder. Eksempelvis således, at der alene 
sendes lokal-tv i dagtimerne og om aftenen (minus ”den regionale time” kl. 20 – 21), 
medens gatekeeper kan sende andre kanaler i nattetimerne. Dette vil – alt andet lige – 
kunne bidrage positivt til gatekeepers forretningsmodel.  
 
For så vidt angår opgaven vedrørende administration af programmæssige krav til lokal-
tv, foreslås denne overdraget til Radio- og tv-nævnet som den relevante myndighed på 
området, ligesom det foreslås, at Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse i tilfælde af 
uenighed om den tidsmæssige placering af de lokale programmer. 
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I det omfang, der ikke måtte være tilstrækkeligt udbud af ikke-kommercielt lokal-tv, der 
opfylder de fastsatte krav, anbefaler udvalget, at gatekeeperen frit kan udnytte den ka-
pacitet, der herved frigøres, til andre formål. 
  
 
11.3. Dækning og frekvensanvendelse 
 
Med tilladelsen følger også en forpligtelse for gatekeeperen til at etablere sendernettet 
og udnytte frekvenserne inden for en fastsat tidshorisont. 
 
Udgangspunktet er, at gatekeeperen skal sende landsdækkende, dvs. med samme dæk-
ning som DR og TV 2. DR oplyser, at dækningsprocenten for I/S DIGI-TV i dag er 98  
(udendørs dækning), men at denne i takt med udbygningen af MUX 1 forventes øget til 
98,9.  
 
Relevant i denne forbindelse er, at langt hovedparten af de kanaler, der indgår i de nye 
MUX, først kan ibrugtages efter analog slukning i 2009. Der vil således som udgangs-
punkt være en periode på ca. to år for gatekeeperen til at opbygge sendernettet. Der kan 
dog være andre tekniske forhold, der kræver yderligere forberedelse og afprøvning. Det 
antages, at der i den endelige tilladelse til gatekeeper, som det er tilfældet i den nuvæ-
rende tilladelse til I/S DIGI-TV, vil være krav om en tidsplan for etablering af sendernet 
og påbegyndelse af udsendelsesvirksomheden, samt en plan og beregningsmodel for 
dækning.   
 
Dialogen med branchen peger på, at det vil være muligt – om end stramt – at opbygge 
sendernet til f.eks. 5 MUX på to år under forudsætning af, at det er de eksisterende sen-
demaster med de eksisterende UHF sendere, der benyttes i assignment-planen. Med 
hensyn til dato for udsendelsesstart fremhæver flere aktører45 imidlertid, at det teknisk 
vil være vanskeligt at nedlukke alt analogt tv den 31. oktober 2009 kl. 24.00 og starte 
flere landsdækkende digitale MUX op samtidig, dvs. kl. 00.00 den 1. november 2009, 
idet der bl.a. vil være behov for testning af senderne. 
 
Opbygning af sendernet inden for to år vil – som nævnt ovenfor under afsnit 5 – bl.a. 
indebære, at der i udbudsmaterialet, dvs. forventeligt i juni 2007 foreligger en sende-
plan/assignmentplan i hvert fald for så vidt angår de store sendere på UHF-nettet.  
 
Spørgsmålet om dækning berører også, hvilke kompetencer der bør kræves af gatekee-
per. Altså at vedkommende enten selv skal have kompetence til opbygning og drift af 
sendernet i konsortiet – eller have en aftale med en aktør med MUX-opbygnings- og 
operatørkompetencer. Se herom nærmere i afsnit 11.7. om skønhedskriterier. 
 
Vedr. mobil modtagelse/indendørs dækning 

                                                 

45 Bl.a Broadcast Service, jf. bilag 9. 
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Mobil modtagelse skal ikke forveksles med mobilt tv, jf. ovenfor under afsnit 7.2. Mo-
bil modtagelse er det samme som indendørs dækning eller modtagelse via stueantenne i 
modsætning til udendørs dækning/tagantenne. 
 
Ifølge medieaftalen skal det overlades til gatekeeperen at afgøre, i hvilket omfang der 
skal sendes kanaler med henblik på mobil modtagelse.  
 
I dag sendes digitalt tv af I/S DIGI-TV på MUX 1. Der er i tilladelsen til I/S DIGI-TV 
forudsat udendørs dækning. Af I/S DIGI-TVs hjemmeside (www.digitv.dk) fremgår 
imidlertid, at mange seere i dag oplever, at det er muligt at nøjes med en af de nye stue-
antenner med indbygget forstærker i stedet for en antenne på taget. Landskabets bakker, 
dale, skove og søer er sammen med byggematerialer som stål og beton faktorer, der gi-
ver usikkerhed i beregningerne. 
 
DR har som nævnt i afsnit 10 tilkendegivet, at indendørs dækning bør prioriteres, da DR 
gerne vil kunne modtages også indendørs i god kvalitet. Indendørs dækning kræver 
imidlertid mere kapacitet og vil derved gå ud over enten antallet af kanaler eller billed-
kvaliteten46. Det kan være vanskeligt at vide, hvad forbrugerne vil prioritere. Set fra ga-
tekeepers synsvinkel vil et krav om indendørs dækning være en ulempe, idet det vil gri-
be kraftigt ind i forretningsplanen, da man så tvinger gatekeeper til at prioritere inden-
dørs dækning frem for f.eks. antal kanaler eller billedkvalitet. Hertil kommer, at der 
herved ville blive stillet strengere krav til gatekeeper end til I/S DIGI-TV, som driver 
public service-MUXen med DR 1, DR 2 og TV 2, idet I/S DIGI-TV efter den gældende 
tilladelse kun er forpligtet til en udendørs dækning med retningsbestemt antenne. 
 
 Anbefaling 
Udvalget er af den opfattelse, at der bør stilles samme krav til dækning til gatekeeper 
som til public service-platformen I/S DIGI-TV, og at der bør stilles krav om, at gate-
keeper anvender samme metode til beregning af dækningen som I/S DIGI-TV. 
 
Udvalget er endvidere af den opfattelse, at en effektiv og troværdig plan for opnåelse af 
den krævede dækning vil være et væsentligt skønhedskriterium. Jo hurtigere dækningen 
kan opnås, jo bedre. 
 
Udvalget erkender samtidig, at det muligvis ikke vil være realistisk, at samtlige MUX i 
gatekeeperens udbud vil kunne være parat til udsendelsesstart præcis 1. november 2009, 
og at det kan blive nødvendigt at tillade en senere start af nogle af sendemulighederne 
afhængigt af, hvor hurtigt den ønskede dækning kan opnås. Kulturpolitisk vil det, alt 
efter hvilket scenario der vælges, jf. afsnit 1447 være vigtigt, at der for de MUX, hvortil 

                                                 
46 DR oplyser, at valg af 16 QAM eller 64 QAM kan foretages for hvert multipleks for sig. Man vil således 
kunne anvende 64 QAM til multipleks med HDTV, hvor kapaciteten er vigtig, og 16 QAM til standard-tv. 
 
47 Scenarierne varierer bl.a. efter, hvor mange af gatekeepers MUX, der underkastes programmæssige bindin-
ger. 
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der er knyttet programmæssige forpligtelser, jf.  ovenfor under 11.2., kræves udsendel-
sesstart allerede pr. 1. november 2009, mens de øvrige – programmæssigt ubundne – 
MUX ikke anses for kulturpolitisk helt så vigtige at få i luften med det samme. Ud fra et 
konkurrencemæssigt perspektiv vil det imidlertid af hensyn til konkurrencen på tv-
reklamemarkedet være mest hensigtsmæssigt, hvis alle kanaler på DTT kunne blive lan-
ceret samtidig. 
 
Samlet vil det derfor i høj grad være relevant, at byderne i skønhedskonkurrencen bl.a. 
konkurrerer på, hvornår den ønskede dækning kan opnås. Udvalget anbefaler derfor, at 
det gøres til et skønheds-kriterium, hvor hurtigt den fulde dækning for alle gatekeepers 
MUX kan opnås, jf. nærmere afsnit 11.7.   
 

 11.4. Åbne standarder og andre tekniske forhold 

Med åbne standarder tænkes navnlig på standarder for adgangsstyring, dvs. kryptering 
og dermed på, om forbrugerne skal kunne køb bokse frit i detailhandelen og ikke er 
henvist til at købe dem direkte af gatekeeper. 
 
Af medieaftalen fremgår, at gatekeeper kan udbyde betalings-tv, dvs. at der er adgang til 
at kryptere programmerne.  
 
For at sikre konkurrence (interoperabilitet og fri adgang), innovation (udvikling og ad-
gang til faciliteter og tjenester) og frit forbrugsvalg (leverandøruafhængigt valg af ud-
styr) forpligtes gatekeeperen til at anvende åbne standarder i forhold til adgangsstyring 
(kryptering) og programmeringsgrænseflade for applikationer (API).  
 
Forpligtigelsen vedr. anvendelse af åbne standarder i forbindelse med adgangsstyring 
sikres ved at stille krav om, at tv-signaler alene må krypteres ved anvendelse af en fæl-
les europæiske krypteringsalgoritme, der administreres af en anerkendt europæisk stan-
dardiseringsorganisation. jf. Europa-Kommissionens lister over standarder og specifika-
tioner for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertil hørende faciliteter 
og tjenester. Listen offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og kan ses på 
Kommissionens hjemmeside. 
 
Forpligtigelsen i forhold til anvendelse af åbne standarder i forbindelse med program-
meringsgrænseflade for applikationer sikres ved, at gatekeeperen forpligtes til at anven-
de en åben standard, der administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorgan. 
 
Tilladelsen til I/S DIGI-TV indeholder en opfordring – men ikke et absolut krav – til 
gatekeeperen om at anvende en åben programmeringsgrænseflade for applikationer 
(API), jf. Europa-Kommissionens lister over standarder og specifikationer for elektroni-
ske kommunikationsnet og -tjenester samt dertil hørende faciliteter og tjenester, og i 
øvrigt i forbindelse med den digitale distributionsvirksomhed at benytte de på denne 
liste angivne standarder. 
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Udvalgets dialog med branchen peger i retning af, at en overvejende del af branchen vil 
være indstillet på et krav om åbne standarder for såvel programmeringsgrænseflade for 
applikationer (API) som kryptering/adgangsstyring. 
 
Anbefaling 
Ud fra et hensyn til at fremme konkurrence, innovation og frit forbrugsvalg – bl.a. på 
markedet for set-top bokse – anbefaler udvalget, at der stilles krav om åbne standarder 
for såvel programmeringsgrænseflade for applikationer (API) som for krypte-
ring/adgangsstyring. 
 
 
11.5. Samarbejde med DR og TV 2/DANMARK A/S  
Ifølge den mediepolitiske aftale skal gatekeeperen forpligtes til at etablere et fast samar-
bejde med DR og TV 2/DANMARK A/S omkring markedsføring og kundebetjening 
mv. f.eks. i form af etablering af et fælles kundecenter/call-center.  
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at det stilles som krav ved udbuddet, at gatekeeper såvel op til som 
efter udsendelsesstart skal arbejde aktivt for et tværgående samarbejde med relevante 
dele af branchen om jordbaseret, digitalt tv med bl.a. det formål: 
 

• At sikre samarbejde om elektronisk programguide (EPG) 
 
• I videst muligt omfang at sikre at producenter og forhandlere kan tilfredsstille 

seernes efterspørgsel efter udstyr til modtagelse af jordbaseret, digitalt tv. 
  
• At sikre at forbrugere og købere af tv-modtageudstyr får relevant information 

om overgangen til digitalt tv, herunder ikke mindst om ophøret af jordbaseret, 
analog udsendelsesvirksomhed i 2009 

 
• At sikre gennemsigtighed på boksmarkedet ved at informere om mulige be-

grænsninger ved forskellige typer af udstyr i relation til eventuel fremtidig kryp-
tering af de digitale signaler, ændring i anvendt billed- og lydkodning o.a.   

 
• At sikre, at seerne/køberne får bedst og lettest mulig rådgivning i tilfælde af pro-

blemer med den digitale modtagelse o.l., eventuelt ved etablering af et fælles 
kundecenter.  

 
 
11.6. Information til borgerne  
 
Ifølge medieaftalen skal gatekeeperen indgå i et netværkssamarbejde mellem relevante 
ministerier, DR, TV 2/DANMARK A/S, og branchen med henblik på at samordne in-
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formationsindsatsen omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 
2009. Gatekeeperen må forventes at få vigtig rolle i dette netværk i samarbejde med I/S 
DIGI-TV (MUX 1) og med Brancheforum Digitale Medier (BDM). 
 
Anbefaling 
Udvalget anbefaler, at det i forbindelse med udbuddet til en gatekeeper, på linje med 
hvad der kræves af I/S DIGI-TV48, stilles som krav, at gatekeeper i en passende periode 
op til starten af – og løbende i forbindelse med – den digitale udsendelsesvirksomhed 
skal give seerne grundig information herom samt om relevante forhold, som seerne i 
den forbindelse skal være opmærksomme på. Informationen bør gives såvel i form af 
trykt information som i forbindelse med den almindelige broadcast-virksomhed samt på 
internettet. 
 

11.7.  Skønhedskonkurrence  - krav og kriterier 

 
Udbuddet skal ifølge medieaftalen finde sted ved skønhedskonkurrence, dvs. ud fra en 
kvalitetsvurdering af ansøgernes tilbud.  
 
Skønhedskonkurrencen skal primært sikre, at den gatekeeper der vælges, er dén der 
bedst muligt kan leve op til sit ansvar for at drive DTT-platformen på en tilfredsstillende 
måde. Gatekeepers centrale opgaver er følgende: 
 

- At udvælge og træffe aftale med de kanaler, som skal sendes på de pågældende 
MUX  

- At sikre samarbejde om multipleksering, EPG og adgangskontrol/kryptering.  
- At betjene kunder og håndtere abonnementsbetaling mv. – såkaldt subscriber 

management service (SMS), herunder drift af kundecenter 
- At opbygge og drive DTT-sendernet. Enten selv eller gennem samarbejdsaftale 

med en teknisk operatør.  

 
Skønhedskonkurrencen skal således sandsynliggøre, at gatekeeper dels har finansiel 
styrke til at gennemføre den investering, som en opbygning af platformen (herunder et 
sendernet) kræver, dels har de rette kompetencer såvel teknisk som forretningsmæssigt 
til at kunne drive en forretningsmæssigt bæredygtig DTT-platform. Endelig skal det ved 
tilbudsgivningen sandsynliggøres, at gatekeeper kan tilbyde det ifølge medieaftalen for-
udsatte brede og varierede programudbud. 
 
UK – skønhedskriterier 
 
I henhold til The Broadcasting Act fra 1996 udstedes tilladelser i UK til at operere ét eller flere 
MUX’er efter udbud i form af skønhedskonkurrence. Det seneste udbud fandt sted i 2002. 

                                                 

48 Jf. bilag 7 
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Der er i UK udstedt tilladelser til 6 MUX til DTT. Dog er ét MUX ifølge loven tildelt BBC, og 
et andet MUX er tildelt de private/reklamefinansierede public service-stationer Channel 3 (ITV) 
og Channel 4 (Channel 4). 
 
Skønhedskonkurrencen indebærer vurdering efter en række kriterier, som er fastlagt i The 
Broadcasting Act. Kriterierne er blandt andet: 
 

• Teknisk viden/kunnen 
• Evne til at levere en tilstrækkelig tjeneste 
• Planer for fremme af udbredelse af modtagere 
• Forbedring og udbygning af dækning 
• Fremme af fair konkurrence med hensyn til programmer og tjenester 
• Tidsplan for udbygning af sendernet og dækning 
• Variation i programudbud 

 
Med hensyn til programudbud, fremgår det af The Broadcasting Act, section 7.4, at ansøgere 
skal opstille forslag/hensigtserklæringer til antal af digitale programtjenester (kanaler), der vil 
blive sendt, samt karakteristika for disse, samt i hvilke områder de vil blive sendt og en tidsplan 
for, hvornår hver af disse programtjenester vil begynde.  
  
Der er ikke krav om færdige aftaler med tv-kanaler. 
 
 
 
Udvalget anser det for hensigtsmæssigt i forbindelse med skønhedskonkurrencen at 
skelne mellem krav og kriterier, idet udvalget finder, at f.eks. finansiel styrke og kom-
petencer inden for distribution af tv må anses som ”objektive” minimumskrav, som by-
derne skal opfylde for at deltage, på linje med de øvrige absolutte krav, der stilles til ga-
tekeeper jf. ovenfor under afsnit 11.2-6. Skønhedskriterierne er derimod variable, alt 
efter, hvilke yderligere goder med hensyn til programindhold, gatekeeper vil tilbyde.  
 

    11.7.1. Krav, herunder Kompetencer  

 
Kompetencer 
Gatekeeper skal kunne fremlægge og dokumentere enten selv eller gennem allian-
ce/aftale med andre at være i besiddelse af følgende kompetencer: 
 

• Økonomisk og finansiel styrke til at løfte opgaven. Såvel opbygning og drift af 
sendernet som indgåelser af aftale med tv-kanaler, opbygning af kundebase, 
markedsføring mv. vil kræve betydelige og forholdsvis langsigtede investerin-
ger. Det er derfor vigtigt, at gatekeeper besidder tilstrækkelig soliditet og kan 
sandsynliggøre at kunne løfte denne investering 
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• En bæredygtig forretningsplan for hele tilladelsesperioden med estimater over 
kundetilgang og investeringer, bl.a. i lyset af, at de væsentligste investeringer til 
sendernet mv. vil blive foretaget i de første to år. Forretningsplanen skal ledsa-
ges af en plan for planlagte markedsføringstiltag 

 
• Plan for opnåelse af fuld dækning, jf. afsnit 11.3., herunder oppetider. Dæknin-

gen vil være et absolut krav. Det er derfor vigtigt, at gatekeeper sandsynliggør at 
kunne leve op til kravet. Tidsplan for udbygning af sendernet og dækning 

 
• Kendskab til succesfuld drift af betalings-tv, herunder rettighedshåndtering, 

pakketering af tv-kanaler og SMS-håndtering (Subscriber Management Service) 
 

• Drift eller håndtering af større kundecentre 
 

• Teknisk kompetence. 
 

 
 
Krav, jf. ovenfor under afsnit 10 og 11.2-6. samt nedenfor under afsnit 12 
 

• Dækning på samme niveau og med samme metode som I/S DIGI-TV 
 

• Forbehold for public service, jf. afsnit 10 
 

• Ukodet sending (free-tv) af DRs børne/historie-kanal, Parlamentskanalen og ka-
nalen med ikke kommercielt lokal-tv og regionale nyhedsudsendelser. Forplig-
telsens omfang varierer efter valg af scenario, jf. nedenfor under afsnit 14 

 
• Mindst én nabolands-kanal, som kan variere fra landsdel til landsdel 

 
• Åbne standarder for såvel API som kryptering 

 
• Samarbejde med DR og TV 2/DANMARK A/S om bl.a. EPG og kundecenter 

 
• Information til borgerne 

 
• Krav om, at gatekeeper skal indgå en aftale om betaling af bod i lighed med den 

bodsaftale, der i henhold til public service-tilladelsen er indgået mellem Kultur-
ministeriet og TV 2/DANMARK A/S om overholdelse af de i public service-
tilladelsen opstillede krav til programvirksomheden, jf. nedenfor under afsnit 12.  
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      11.7.2. Skønhedskriterier 
 
Programindhold  

Af medieaftalen fremgår endvidere, at gatekeeper skal tilbyde et bredt og varieret pro-
gramudbud, som inkluderer bl.a. underholdningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, 
populærvidenskabelige kanaler og sportskanaler. Det kunne i denne forbindelse være et 
muligt skønhedskriterium at se på, hvor bredt og varieret et programudbud ansøgeren til 
gatekeeper-tilladelsen vil tilbyde seerne, samt om der i tilbuddet er inkluderet ekstra di-
gitale tjenester såsom elektronisk programguide (EPG), tekst-tv-tjenester, nye digitale 
tjenester såsom e-mail, e-handel, spil eller lignende. 
 
Programindhold har indgået som ét blandt flere skønhedskriterier i både UK og Norge i 
forbindelse med udbuddene af MUXer til en (i UK flere) gatekeeper(e). I begge lande 
dog som et forholdsvis ”blødt” udformet kriterium, hvor byderne blot skulle oplyse, 
hvilke kanaler de havde til hensigt at inkludere i udbuddet. I UK var ét af skønhedskrite-
rierne således “de foreslåede programtjenesters formåen til at appellere til en flerhed af 
smag og interesser”49, mens det af det norske udbudsmateriale fremgår, at ”myndighe-
derne ved udvælgelsen af indehaver og koncessionær vil lægge vægt på, på hvilken må-
de ansøgers planer kan bidrage til at sikre hele befolkningen adgang til et varieret og 
bredt digitalt fjernsynstilbud.”  
 

Hverken i UK eller i Norge har der i forbindelse med udbuddene været krav om færdige 
aftaler med programforetagender/tv-kanaler, dvs. det har været tilstrækkeligt for ansø-
gere at oplyse om, hvilke kanaler man havde til hensigt at inkludere i udbuddet50. 

 
Anbefaling 
Da det i medieaftalen angivne krav om et bredt og varieret programudbud må anses for 
centralt i forhold til udbygningen af DTT, anbefaler udvalget at videreføre dette som et 
skønhedskriterium i forbindelse med udbuddet. Det kan i den forbindelse i udbudsmate-
rialet angives, at der skal fremlægges planer/hensigts-erklæringer for, hvilket program-
udbud gatekeeper vil basere sig på, og ud fra hvilken forretningsmodel. 
 
Det anbefales endvidere at der ved skønhedskonkurrencen lægges vægt på såvel antallet 
af kanaler, der tilbydes, som hvilken billedkvalitet der tilbydes. Selv om antal kanaler 
og høj billedkvalitet indbyrdes er modstridende hensyn, anses de begge for vigtige af 
hensyn til forbrugerne, og en afvejning af begge disse hensyn anbefales derfor. Hertil 
kommer at disse hensyn begge vil virke i retning af at fremme en effektiv kompression 
og dermed frekvensudnyttelse, jf. nærmere nedenfor under 11.7.2 
 
                                                 
49 ”the capacity of the digital programme services proposed to be included in the service to appeal to a variety 
of tastes and interests,”http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/1996055.htm 
50 Dette fremgår bl.a af de ansøgninger, der i 2002 blev indgivet i UK. Se nærmere: 
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/itc/latest_news/multiplex_licence/index.asp.html 
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Udvalget anbefaler således følgende kriterier med hensyn til et bredt og varieret pro-
gramindhold under hensyntagen til, at der sikres en effektiv frekvensudnyttelse: 

 
• Antal tv-kanaler, der tilbydes (afvejning i forhold til billedkvalitet) 
 
• Billedkvalitet, herunder HDTV (afvejning i forhold til antal kanaler). 

 
Vedrørende udskiftning af programmer i tilladelsesperioden 
Som altid, når der er tale om en skønhedskonkurrence, vil de i ansøgningen opstillede 
vilkår herefter blive skrevet ind i distributionstilladelsen som vilkår. Det vil i denne for-
bindelse være vigtigt, at der kan blive mulighed for ændring af gatekeeperens program-
udbud inden for tilladelsesperioden – og i så fald om der bør sættes grænser for, hvor 
væsentlige disse ændringer må være. Dialogen med branchen tyder på, at dette er et 
spørgsmål af afgørende betydning for forretningsplanen. 
 
Det må antages, at en kommerciel gatekeeper i løbet af en tilladelsesperiode på 12 år 
undervejs vil få brug for at kunne foretage ændringer i programudbuddet. Der vil i den 
forbindelse skulle tages stilling til, hvor store ændringer der kan foretages, uden at dette 
ændrer grundlæggende ved tilladelsens vilkår. 
 
For så vidt angår udskiftninger i de lokale tv-stationer, der sendes af gatekeeper i kana-
len med de regionale nyhedsudsendelser fra TV 2-regionerne og ikke-kommercielt lo-
kal-tv, jf. ovenfor under 11.2.5. kan der tænkes flere muligheder. Hvis gatekeeper selv 
har foretaget valget af lokale tv-stationer, vil udskiftning formentlig kunne ske efter 
samme regler, som kommer til at gælde generelt på platformen. Hvis valget er foretaget 
af Radio- og tv-nævnet, vil Nævnet også skulle godkende/medvirke til udskiftningen.  
 
Anbefaling 
Udvalget er af den opfattelse, at der bør være mulighed for ændringer af programud-
buddet i tilladelsesperioden. For så vidt angår spørgsmålet om, hvor store ændringer der 
kan foretages uden at dette ændrer grundlæggende ved tilladelsens vilkår, anbefaler ud-
valget, at dette løses ved, at ændringer af programudbuddet skal forhåndsgodkendes af 
Radio og tv-nævnet som tilladelsesmyndighed, evt. i form af passiv godkendelse inden 
for en fastsat frist. 
 

Opnåelse af dækning 

Et vigtigt skønhedskriterium vil være omfang og tempo for opnåelse af fuld dækning, 
dvs. svarende til I/S DIGI-TVs dækning, jf. ovenfor under afsnit 11.3. Byderne skal der-
for fremlægge en effektiv og troværdig plan for opnåelse af fuld dækning, herunder op-
petider. Jo hurtigere dækningen kan opnås, jo bedre. 
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Andre skønhedskriterier 

Udover et bredt og varieret programindhold (indbefattet antal kanaler og billedkvalitet) 
og opnåelse af fuld dækning, kan der, jf. udvalgets anbefalinger i de foregående afsnit 
opstilles en række andre skønhedskriterier som relevante for et gatekeeperudbud : 
 
 

• Antal nabolandskanaler og eventuelt om disse er public service-kanaler i hjem-
landet 

 
• Omfang af parlaments-tv udover minimumskrav 

 
• Mobilt tv 
 
• Forbrugernes valg, dvs. så højt et antal pakker som muligt og mulighed for indi-

viduelle kanaler 
 
• Fremme af fair konkurrence mellem indholdsleverandørerne (programforetagen-

derne) med hensyn til programmer og tjenester. Byderne skal sikre en mangfol-
dighed af indholdsudbydere og skal redegøre for, hvordan de vil sikre, at alle 
indholdsudbydere/programforetagender behandles lige og fair. 

 

12.  Håndhævelse 

 
Ifølge Radio- og fjernsynslovens § 4, stk. 2, vil Radio- og tv-nævnet kunne inddrage en 
tilladelse til distribution af danske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp 
af jordbaserede digitale tv-sendernet, hvis indehaveren overtræder loven eller bestem-
melser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte 
gentagne, eller tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på. 
 
Langt de fleste bestemmelser i radio- og fjernsynsloven – f.eks. reglerne om radio- og 
tv-reklamer og reglerne om beskyttelser af mindreårige – retter sig imidlertid mod ind-
holdsleverandører: DR og de regionale TV 2-virksomheder, indehavere af programtilla-
delser og registrerede virksomheder. Indehaveren af distributionstilladelsen (gatekeeper) 
vil ikke i medfør af distributionstilladelsen tillige have mulighed for at udøve program-
virksomhed. Hvis gatekeeper selv skal udøve programvirksomhed, kræves en registre-
ring hos Radio- og tv-nævnet. Overtrædelse af radio- og fjernsynslovens bestemmelser 
kan evt. medføre indstilling af den registrerede programvirksomhed. 
 
Overtrædelse af radio- og fjernsynslovens bestemmelser vil således som udgangspunkt 
rette sig mod indehavere af programtilladelser eller registrerede virksomheder, evt.  
gatekeeper, og vil derfor ikke medføre inddragelse af distributionstilladelsen.  
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Ifølge lovens § 4, vil Radio- og tv-nævnet dog kunne inddrage distributionstilladelsen, 
hvis gatekeeper tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på. Radio- og tv-
nævnets sanktionsmulighed vil i al væsentlighed således afhænge af, hvilke vilkår gate-
keeper forpligtes på i henhold til distributionstilladelsen. Hertil kommer eventuelle vil-
kår fastsat af kulturministeren i bekendtgørelsesform i henhold til bemyndigelse i § 4. 
 
Ifølge § 4 er Radio- og tv-nævnets eneste mulige sanktion over for gatekeeper inddra-
gelse af tilladelsen. I modsætning til andre bestemmelser, eksempelvis om lokal-tv, er 
der ikke eksplicit angivet midlertidig inddragelse som en mulig sanktion, hvilket kan 
betyde, at der skal sluttes modsætningsvist og at der derfor ikke kan ske midlertidig 
inddragelse. Ifølge Radio- og tv-nævnets praksis vil Nævnet endvidere kunne udstede 
en advarsel, særligt hvis der er tale om førstegangsovertrædelse af vilkår. 
 
Anbefaling 
Udvalget er af den opfattelse, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis den eneste mulige 
sanktion mod gatekeeper for overtrædelse af vilkår i tilladelsen samt bestemmelser i lov 
og bekendtgørelser er inddragelse af tilladelsen – midlertidig eller endelig. Udvalget 
anbefaler derfor, at der overvejes andre mere fleksible sanktionsmuligheder, der ikke 
kræver specifik lovhjemmel. En mulighed i denne forbindelse kunne være, at der i for-
bindelse med udbuddet stilles krav om, at gatekeeper skal indgå en aftale om betaling af 
bod i lighed med den bodsaftale, der i henhold til public service-tilladelsen er indgået 
mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S om overholdelse af de i public ser-
vice-tilladelsen opstillede krav til programvirksomheden.  
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13.      Konkurrencemæssige konsekvenser 
 

    13.1. Indledning  

En kommende gatekeeper vil få betydelig indflydelse på udviklingen på tv-markedet og 
vil således spille en væsentlig rolle på markedet i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at den 
kommende gatekeeper er med til at fremme konkurrencen både på tv-markedet og på 
afledte og tilstødende markeder. I sidste ende skal gatekeeperen levere et produkt, som 
er samfundsnyttigt og til gavn for den enkelte forbruger. Dette kræver bl.a., at gatekee-
per har de rette forudsætninger for at drive en kommerciel rentabel virksomhed både 
som konkurrent til andre virksomheder og som supplement til disse. Samtidig skal det 
sikres at udbuddet af DTT ikke hæmmer konkurrencen mærkbart i noget markedsled – 
og i sidste ende konkurrencen i hele tv-markedet. Relevant i den forbindelse er at se  
på, hvilke ejerskabskonstruktioner, der vil kunne fremme konkurrencen, samt om der 
herudover bør iværksættes andre typer regulering af gatekeepers adfærd og ageren på 
markedet. 
 
Ejerskabskonstruktioner. Ejerskab indebærer indflydelse på udviklingen af et marked. 
Da tv-markedet er et vertikalt integreret marked, vil det samlede tv-marked blive påvir-
ket af tilkomsten af DTT. Hæmmes konkurrencen i et markedsled, kan dette få negative 
følger for konkurrencen i andre markedsled. Hertil skal det også bemærkes, at en række 
af de aktører, som vil være egnet til at være gatekeeper, har egne interesser på markedet 
såvel up stream som down stream, jf. ovenfor under afsnit 4. Det vanskeliggør opgaven 
med at anbefale en model, som både tilgodeser konkurrencemæssige og markedsmæssi-
ge forhold. 
 
Andre reguleringsmuligheder. Uanset hvem der bliver gatekeeper, vil konkurrencen på 
delmarkeder i mediemarkedet blive påvirket. Hertil kommer, at der kan opnås indflydel-
se på konkurrenceforholdene på andre måder end gennem ejerskab, idet gatekeeper 
f.eks. kan indgå strategiske samarbejder i koncessionsperioden. Der kan derfor være et 
behov for – udover ejerskabskonstruktionen – at regulere gatekeepers rolle, således at 
gatekeeper underlægges kriterier for sin adfærd og ageren på markedet.  
 
Udvalget har på baggrund af en analyse af de konkurrencemæssige forhold på markedet 
for tv-distribution og markedet for tv-indhold (nedenfor under 13.2) samt af mulige for-
mer for konkurrenceudsætning (13.3) overvejet, dels hvilke ejerskabskonstruktioner som 
potentielt kan fremme konkurrencen, dels hvilke andre reguleringsmuligheder der vil 
kunne tages i anvendelse med henblik på at fremme konkurrencen.  

 

13.2. Konkurrencemæssige overvejelser på de relevan te markeder 

Konkurrenceudsætningen af DTT har betydning for det samlede tv-marked. Især vil ud-
sætningen have betydning for distributionsmarkedet og for indholdsmarkedet. 
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        13.2.1. Distributionsmarkedet 

Konkurrenceforholdene inden for de enkelte segmenter af distributionsmarkedet er for-
skellig. På kabel tv-markedet er TDC kabel tv klart større end Telia. På parabolmarkedet 
er fordelingen nogenlunde lige mellem Viasat og Canal Digital. Hertil kommer det  
analoge sendernet, som alle har adgang til med en almindelig husantenne. Som det frem-
går ovenfor af afsnit 4 ser 18 pct. af de danske husstande i dag tv alene ved hjælp af 
jordbaseret antenne.  
 
Anskues markedet som ét distributionsmarked uafhængig af distributionsform opgjort i 
forhold til antal husstande, som den enkelte distributør har aftale med, er TDC fortsat 
klart den største aktør i markedet, Telia den næststørste efterfulgt af de to parabol-
distributører.  
 
På det terrestriske net vises alene ukodet tv – dvs. free-tv, og kapaciteten er meget be-
grænset. De øvrige aktører på distributionsmarkedet er i stand til at distribuere mere end 
90 betalings tv-kanaler i deres respektive netværk.  
 
Adfærdsmæssige overvejelser 
DTT-nettet vil udgøre et alternativ til eksisterende platforme. Derfor vil de øvrige distri-
butører på markedet have en naturlig interesse i at kontrollere udviklingen af DTT-
nettet, så det mindst muligt påvirker deres egne platforme negativt.  
 
Distributørerne kan derfor også have en strategisk interesse i at erhverve indflydelse i 
eller opnå ejerskab til DTT-nettet. Denne indflydelse kan styrke den pågældende distri-
butørs konkurrencemuligheder overfor indholdsleverandører og overfor antennefor-
eninger. Ligeledes kan den styrke distributørens påvirkning af udviklingen af DTT-
nettet, hvor distributøren kan koordinere udviklingen med udviklingen af sin egen distri-
bu-tionsplatform. 
 
En sådan udvikling kan indebære effektivitetsfordele, men der er også visse risici for-
bundet hermed. Risikoen ligger for det første i, at en distributør kan have en interesse i at 
beskytte udvikling, investering og strategi af sin egen platform. Denne beskyttelsesinte-
resse er stigende alt efter den pågældende distributørs markedsstyrke og den heraf afled-
te investering i eget netværk. Hertil bemærkes, at alle distributører på markedet i dag har 
en interesse i at beskytte eget netværk i videst muligt omfang, idet disse netværk har  
forudsat væsentlige investeringer. Ingen af de eksisterende distributører har således en 
særlig interesse i, at DTT skal udvikle sig til en ny konkurrent til egen platform. Kon-
sekvensen kan være, at DTT-nettet udvikles langsommere end hensigten eller ensidigt 
rettet mod én eller flere distributionsformer. Risikoen for en sådan udvikling er stigende 
alt efter, hvor stor indflydelse distributøren har på gatekeeper.  
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Indflydelsen kan tilvejebringes på forskellige måder. For det første vil indflydelse kunne 
tilvejebringes gennem ejerskab til DTT-nettet. En sådan indflydelse behøver ikke at væ-
re afhængig af, at distributøren har en majoritetsandel i gatekeeper-konsortiet. F.eks. kan 
en bestyrelsespost alene give tilstrækkelig indflydelse til at påvirke konsortiet. Indflydel-
se vil derudover kunne tilvejebringes gennem aftaler mv. helt uden distributørens delta-
gelse i konsortiet. Sådanne aftaler vil dog være omfattet af konkurrenceloven og må så-
ledes ikke have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen51. Indflydelse gennem 
ejerskab m.v. kan derimod ikke reguleres ved konkurrencelovens almindelige regler52.  
 
Strukturelle overvejelser 
Får en af de væsentlige distributører kontrollen – direkte eller indirekte – over gatekee-
per, vil det være muligt for distributøren at styrke sin markedsstilling væsentligt overfor 
indholdsleverandørerne, antenneforeninger og forbrugerne. Uanset hvilken af de fire di-
stributører, som indgår som en del af gatekeeper, vil strukturen i markedet ændre sig væ-
sentligt på distributionsmarkedet og på de to segmenter af distributionsmarkedet (kabel 
og parabol). En sådan strukturændring kan være til ulempe for forbrugerne, idet variati-
onen i udbuddet af tv-kanaler potentielt vil kunne falde samtidig med, at priserne vil 
kunne stige.  
 
Særligt uhensigtsmæssigt kan det være, hvis en allerede meget stærk aktør i markedet 
også opnår indflydelse på DTT-nettet. Det kan strukturelt føre til, at en sådan aktør styr-
ker sin position i markedet, hvilket kan have uhensigtsmæssige følger for konkurrencen. 
Der er ingen sikkerhed for, at konkurrencereglerne – herunder fusionskontrolreglerne – 
alene vil kunne hindre eller begrænse en sådan udvikling.  
 

      13.2.2. Indholdsmarkedet 

Indholdsmarkedet præges af fire tv-koncerner, DR, TV 2/DANMARK A/S, MTG og 
SBS. Disse har således alle en væsentlig markedsandel målt i forhold til seere og i for-
hold til omsætning. Indbyrdes adskiller virksomhederne sig dog også væsentligt fra hin-
anden, idet DR er en public service tv-station ejet og drevet af staten, TV 2 DANMARK 
A/S er en statsejet public service tv-station drevet på markedsvilkår, mens de to reste-
rende er kommercielle tv-stationer drevet af multinationale selskaber. TV 2 DANMARK 
A/S forventes desuden sat til salg af den danske stat, og vil således i nærmere fremtid 
være helt eller delvis uden statslig indflydelse.   
 
 
 
 

                                                 

51 Jf. § 6 i konkurrenceloven om forbudet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler 

 
52 Alt efter konsortiets konstruktion finder fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven eller i fusionskontrol-
forordningen dog anvendelse, jf. kapitel 4 i konkurrenceloven. 



 - 75 - 

 

Adfærdsmæssige overvejelser 
Såfremt en indholdsleverandør alene bliver gatekeeper etableres en vertikalt integreret 
virksomhed. Indholdsleverandøren vil umiddelbart have størst interesse i at fremme sine 
egne tv-kanaler og ikke distribuere sine konkurrenters tv-kanaler.   
 
Såfremt to eller flere af indholdsleverandørerne indgår i et gatekeeperkonsortium, vil de 
kunne koordinere deres markedsadfærd i DTT uden nødvendigvis at være omfattet af 
konkurrencelovens regler. Dette vil være betænkeligt. 
 
Såfremt alle indholdsleverandører er med i konsortiet opstå en risiko for, at konsortiet 
får karakter af et kartel, hvor nuværende indholdsleverandører sammen kan kontrollere 
markedet.  
 
Dertil kommer, at samarbejdet kan få spill-over effekter på afledte markeder som f.eks. 
indkøbsmarkedet for rettigheder. Risikoen og ulempen ved koordinering er særlig stor, 
når parterne hver især på trods af samarbejdet forbliver på det samme marked som kon-
sortiet, idet incitamentet til at koordinere da er særligt stort. Denne adfærd vil være 
uhensigtsmæssig for konkurrencen og kan i sidste ende påvirke forbrugerens stilling på 
markedet. Sådanne aftaler, der omfatter andre dele af markedet end DTT vil være omfat-
tet af forbudet i § 6 i konkurrenceloven, men de kan være særdeles vanskelige at identi-
ficere, idet indholdsleverandørerne ikke umiddelbart kan afskæres fra at mødes. 
 
Hvis en eller flere indholdsleverandører indgår i en gatekeeperkonstruktion, opstår der 
yderligere den uhensigtsmæssighed, at indholdsleverandørerne gennem gatekeeper-
konstruktionen kan få adgang til en række konkurrentfølsomme oplysninger. Det medfø-
rer tillige en risiko for forvridninger, idet gatekeeperkonsortiets deltagere hver især vil 
kunne indgå aftaler på baggrund af oplysninger, de ikke normalt er i besiddelse af på 
markedet. Der er også risiko for, at konkurrenter ikke vil indgå aftale med gatekeeper, 
idet indholdsleverandører dermed nødsages til at udlevere ellers fortrolige oplysninger til 
en konkurrent. I det lys kan indholdsleverandører beslutte strategisk slet ikke at lade sig 
distribuere via DTT-nettet. Det udgør en ulempe for forbrugeren, idet adgangen til det 
frie valg nedsættes eller helt bortfalder.   
 
Strukturelle overvejelser 
For at opnå strukturelle fordele i markedet er det nødvendigt, at gatekeeper er i stand til 
at levere attraktive tv-kanaler. Uden attraktive kanaler vil forbrugerne næppe indgå afta-
le med gatekeeper, og gatekeeper vil dermed ikke opnå et rimeligt afkast af sine investe-
ringer. Derfor er det væsentligt, at de mest attraktive indholdsleverandører er interesseret 
i at indgå aftale med gatekeeper.  
 
Såfremt en indholdsleverandør opnår indflydelse i DTT-nettet vil denne have interesse i, 
at egne kanaler distribueres i netværket frem for konkurrenters kanaler. Det indebærer, at 
konkurrerende tv-kanaler ikke nødvendigvis opnår adgang i netværket på konkurrence-
dygtige vilkår – eller at de ikke tilbydes plads i netværket, for at gatekeeper kan forsvare 
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sin egen position på markedet. Det gælder både i forhold til seerandele, men også i for-
hold til afledte markeder såsom tv-reklamemarkedet. I værste fald kan dette afskrække 
konkurrenter fra overhovedet at søge plads i netværket, hvilket vil påvirke udbuddet  
af tv-kanaler. Det vil umiddelbart være til skade for forbrugeren, som ikke vil have  
adgang til det samme udvalg af kanaler, ligesom der næppe vil være en effektiv pris-
konkurrence. 

 

   13.3. Konkurrenceudsætning 

Konkurrenceudsætningen kan foregå på flere måder, f.eks. ved at skabe konkurrence 
mellem flere gatekeepere, ved at skabe konkurrence mellem distributører, eller ved at 
skabe konkurrence mellem indholdsleverandører.  
 
Det konkurrencemæssige perspektiv med udbuddet af gatekeeperrollen er umiddelbart at 
sikre forbrugerne en mærkbar fordel på såvel kort som lang sigt. Heri ligger, at forbruge-
ren kan opnå et frit valg mellem forskellige tv-kanaler på DTT platformen og til attrakti-
ve og konkurrencedygtige priser. Det frie valg skal fremtidssikres således, at gatekeeper 
kan tilpasse platformens indhold til forbrugerens efterspørgsel.  
 
Det frie valg indebærer bl.a., at konkurrencen mellem indholdsleverandører (tv-kanal-
erne) skal fungere effektivt. Ud fra en konkurrencemæssig synsvinkel opnås dette bedst 
ved, at gatekeeper bliver en uafhængig operatør – dvs. en gatekeeper, hvor hverken eksi-
sterende distributører eller indholdsleverandører er en del af konstruktionen. En uafhæn-
gig gatekeeper er således den bedste garant for, at opgaven udføres på objektive forret-
ningsmæssige betingelser uden hensyn til allerede erhvervede interesser.  
 
Jo større uafhængighed gatekeeper har til det eksisterende marked, des mindre betydning 
har det at regulere gatekeepers adfærd. 
 
Risikoen for uhensigtsmæssig påvirkning af forbrugerens frie valg forøges væsentligt, 
hvis der i en gatekeeperkonstruktion indgår en eksisterende distributør eller indholdsle-
verandør. Det skyldes, at en sådan gatekeeper dels nemmere vil kunne bundle tv-kanaler 
og distributionsformer til fordel for egne interesser, dels vil have bred adgang til konkur-
rentoplysninger. I denne situation vil der derfor være et behov for yderligere regulering 
af gatekeeper. 
 
Såfremt gatekeeper består af et konsortium med deltagelse af en distributør eller en ind-
holdsleverandør, bør der derfor være en relevant afskærmning i forhold til informations-
udvekslingen mellem gatekeepers forretning og konsortiedeltagernes forretning.  
 
Effektive regler om sammensætningen af gatekeepers bestyrelse og direktion kan være 
nyttige elementer til at varetage dette beskyttelseshensyn. Sammensættes således en helt 
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uafhængig bestyrelse som anbefalet af Nørby-udvalget53 med tilføjelse af regler om be-
grænset informationsudveksling som fastsat i Konkurrencerådets anbefaling om Dansk 
Retursystem54, vil både adgangen til indflydelse og muligheden for at få konkurrentføl-
somme oplysninger i hænde være effektivt minimeret.    
 

   13.4. Virksomhedskonstruktioner 

Ud fra konkurrencemæssige overvejelser gælder det, at jo mindre indflydelse gatekeeper 
har på eksisterende og kommende virksomheder i de relevante markeder, des bedre er 
hensynet til den effektive konkurrence og forbrugerne varetaget. Ud fra en konkurren-
cemæssig ideel betragtning kan der på denne baggrund opstilles følgende prioriterede 
liste: 
  

1) DTT-gatekeeperen drives som en offentlig ejet virksomhed på kommercielle vil-
kår. Som eksempel på denne konstruktion kan nævnes  

      BaneDanmark.  
 

2) En uafhængig selvejende virksomhed. Nationalbanken er et eksempel på denne 
konstruktion.  

 
3) Gatekeeper er et selskab ejet af investorer uden relationer til danske medievirk-

somheder eller distributører, og hvor investorerne som et led i investeringen selv 
opnår den nødvendige indsigt i det danske distributionsmarked. F.eks. kunne 
ATP, LD, fonde, pensionsselskaber o.l. have interesse i at investere i et sådant 
selskab.55 

 
4) Endelig kunne en model være en virksomhed ejet af eksisterende eller kommen-

de brancheaktører enten i konsortieform eller som en overtagelse. PBS, Dansk 
Retursystem og Værdipapircentralen er eksempler på denne virksomhedskon-
struktion.56  

 
Jo længere ned ad denne prioriteringsliste den endelige ejerskabskonstruktion findes, des 
større bliver betydningen af at regulere gatekeepers adfærd57, jf. ovenfor under afsnit 

                                                 
53 ”Rapport om god selskabsledelse i Danmark 2005” fra komité under Københavns Fondsbørs,              
d. 17. maj 2005  www.corporategovernance.dk 
54 Konkurrencerådets møde den 17. december 2003, www.ks.dk/konkurrence/moededatoer 
55 Som en variant vil gatekeeper-opgaven kunne udloddes på folkeaktier eller andelsbeviser, som det f.eks. er 
tilfældet med flere af el-selskaberne, landbrugsvirksomheder eller brugsforeninger.  
56 I denne model vil det desuden være nødvendigt at begrænse andelen af en aktørs ejerskab, bl.a. for at undgå 
majoritet på generalforsamlingen og for at undgå, at en aktør kan tvangsindløse minoritetsinvestorer.    
57 Til samtlige de under 1)-4) nævnte konstruktioner skal knyttes nogle vilkår, som sikrer, at uafhængigheden 
ikke omgås ved salg af aktier. Er der tale om et folkeejet selskab, kan kriteriet være, at ingen må besidde en 
større andel end 5 % af selskabet. Såfremt institutionelle investorer er en del af konsortiet, kan der lægges be-
grænsninger i disse investorers adgang til at sælge deres andel af konsortiet, idet der ikke er grund til på for-
hånd at begrænse sådanne investorers andel af selskabet.  
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13.2 og 13.3. Særligt den sidstnævnte konstruktion bevidner nødvendigheden af, at sær-
lig regulering af gatekeeper vil være nødvendig for at sikre uafhængigheden af det øvri-
ge marked.    
 
Ud fra en ren konkurrencemæssig betragtning, ville den ideelle konstruktion være, at 
ejerskab som gatekeeper skulle konstrueres som enten en offentlig virksomhed, jf. oven-
for under punkt 1), som en uafhængig selvejende virksomhed, jf. punkt 2) eller som en 
virksomhed uafhængig af brancheaktører, jf. punkt 3). For så vidt angår konstruktioner-
ne offentlig virksomhed og uafhængig selvejende virksomhed anser udvalget af kultur-
politiske og statsfinansielle grunde ikke disse for realistiske muligheder. Udvalget hen-
viser i denne forbindelse til sit kommissorium, hvorefter  
udvalgets opgave, jf. medieaftalen, er at forberede et udbud af DTT til en gatekeeper, 
der skal drive platformen på forretningsmæssige vilkår.  
 
Konstruktionerne 3) og 4) anses for realistiske konstruktioner i forbindelse med et udbud 
til en kommerciel gatekeeper. Som nævnt ovenfor vil særligt den sidstnævnte konstruk-
tion nødvendiggøre en særlig regulering af gatekeeper for at sikre uafhængigheden af det 
øvrige marked.    
 
En væsentlig regulering, der langt hen ad vejen vil kunne imødekomme problemerne ved 
de under 3-4 nævnte kontruktioner, er et kriterium om en uafhængig bestyrelse samt om 
beskyttelse af konkurrentfølsomme oplysninger. Dette indebærer, at gatekeeper opstiller 
kriterier for virksomheden, som sikrer, at brancheaktøren ingen indflydelse har på de af 
gatekeepers forretningsmæssige dispositioner, som også kan have betydning for aktørens 
egen forretning. Dertil bør der opstilles kriterier om, at oplysninger om konkurrenters 
forhold, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige på markedet afskæres for aktøren. 
Dette indebærer anvendelse af en uafhængig bestyrelse og direktion samt uopsigelige 
regler i forretningsordnen om, hvilke oplysninger der må tilgå brancheaktøren i sin 
egenskab af medejer af gatekeeper konsortiet.  
 
 

   13.5. Anbefalinger vedrørende ejerskab og øvrig regulering af konkurrence  

 
Embedsmandsudvalget anbefaler, jf. ovenfor under 13.4, at gatekeeper udvælges bl.a. ud 
fra et kriterium om, at andre nuværende og kommende aktører i markedet afskæres ind-
flydelse i gatekeeperkonsortiet, samt at udbuddet tilgodeser de fordele, som udbuddet 
bør medføre for forbrugeren. 
 
Udvalget lægger vægt på, at indflydelsen hos gatekeepers bestyrelse og direktion regule-
res således, at bestyrelse og direktion sammensættes af uafhængige personer, samt at in-
formationsudvekslingen mellem gatekeeper og ejerkreds reguleres nøje. Dette indebærer 
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også, at koncessionen som gatekeeper kan bortfalde, hvis en investor afhænder sin andel 
i selskabet på en måde, så de fastlagte rammer omgås.  
 
Uanset hvem der bliver gatekeeper, skal forbrugerne opnå en fordel herved, f.eks. ved at 
have en vid adgang til selv at sammensætte tv-kanaler.  
 
Embedsmandsudvalget anser det dog for usandsynligt, at en sådan regulering er tilstræk-
kelig, hvis kun én indholdsleverandør eller én distributør alene kan blive gatekeeper.  
 
Embedsmandsudvalget anser det desuden for usandsynligt, at en sådan regulering er til-
strækkelig, hvis TDC Kabel-tv, TV 2/DANMARK A/S eller DR, eller hermed koncern-
forbundne selskaber indgår i en gatekeeperkonsortium. Det skyldes den betydelige mar-
kedsstyrke disse tre selskaber i forvejen besidder, samt den usikkerhed, der er forbundet 
med det kommende salg af TV 2/DANMARK A/S.    
 
Samlet anbefaler udvalget følgende retningslinjer vedrørende ejerskabskonstruktionen 
for gatekeeper i forbindelse med udbuddet: 
 

1. Det konkurrencemæssige hensyn vedrørende ejerskabskonstruktioner er at af-
skære brancheaktørers indflydelse på gatekeeper, at afskære disses adgang til føl-
somme oplysninger samt at skabe det bedste fundament for en effektiv konkur-
rence til gavn for forbrugeren. Byderne skal derfor redegøre for, hvorledes de 
som gatekeeper vil forebygge konkurrencehæmmende initiativer, herunder for så 
vidt angår ejerskabskonstruktion. Dette hensyn vil indgå som et skønhedskriteri-
um med betydelig vægt. Radio- og tv-nævnets vurdering af ejerskabskonstrukti-
onen for gatekeeper vil bl.a. bygge på følgende udgangspunkter: 

 
2. Bydere – enkelt eller konsortium – uden tilknytning til aktører på det danske di-

stributionsmarked, tv-marked eller markeder direkte beslægtet hermed vil ud fra 
det under punkt 1 nævnte hensyn til at undgå konkurrencehæmmende konstrukti-
oner blive foretrukket. En sådan aktør kan ikke afhænde sin andel i gatekeeper-
selskabet uden at dette godkendes af Radio- og tv-nævnet. Såfremt afhændelsen 
sker til en brancheaktør, finder punkt 3-5 anvendelse. 

 
3. Bud fra en nuværende brancheaktør på det danske marked alene vil ikke blive 

foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud – medmindre så-
danne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for 
konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 

 
4. Bud fra et konsortie indeholdende en aktør, som har en betydelig tilstedeværelse 

på det danske mediemarked – distributør eller indholdsleverandør – vil ikke bli-
ve foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud – medmindre 
sådanne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for 
konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 
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5. Bud fra andre aktører på det danske mediemarked vil blive bedømt ud fra deres 

forslag til at forebygge konkurrenceforvridning. Bud, der i så henseende inde-
holder elementer som etablering af en uafhængig bestyrelse samt overbevisende 
modeller for sikring af afskæring af udveksling af konkurrentfølsomme oplys-
ninger, vil blive foretrukket. 

 
Det anbefales, at Radio- og tv-nævnet pålægges at indhente en udtalelse fra 
Konkurrencestyrelsen om de indkomne bud, der kan indgå i nævnets samle-
de stillingtagen til valg af gatekeeper. 
 
For så vidt angår DRs mulighed for at deltage i en gatekeeperkonstruktion skal  
udvalget bemærke, at der næppe vil være væsentlige konkurrencemæssige problemer 
ved at lade DR deltage, da DR nok er en betydelig leverandør af indhold på det danske 
tv-marked, men i meget vidt omfang er underlagt tæt politisk styring. DR vil således 
kun kunne udbyde public service tv-kanaler i henhold til de til enhver tid gældende  
public service kontrakter med kulturministeren, ligesom kulturministeren efter radio-  
og fjernsynsloven har mulighed for at fastsætte regler, der begrænser DRs mulighed  
for at oprette betalings-tv-kanaler mv. 
 
Derimod kan andre forhold tale for at afskære DR fra at deltage i en gatekeeper-
konstruktion. I den forbindelse skal særligt nævnes, at DRs kerneopgave efter radio- og 
fjernsynsloven er at udøve public service virksomhed i henhold til bestemmelserne i 
public service kontrakten mv. DR kan ganske vist som supplement hertil udøve anden 
virksomhed, såfremt det sker på forretningsmæssige vilkår (herunder at der ikke må an-
vendes licensmidler). Men driften af en DTT-platform vil være en opgave, som i stør-
relse og risiko vil ligge langt ud over, hvad DR ellers har involveret sig i af kommerciel-
le projekter. Samtidig gælder – i modsætning til f.eks. i Norge – at DRs hovedkanaler 
DR1 og DR2 sendes i et selvstændigt MUX, drevet af DR (og TV 2/DANMARK) selv, 
hvorfor der ikke ses at være samme hensyn til sikring af distribution af public service 
programmerne, der taler for public service foretagendernes deltagelse i en gatekeeper-
konstruktion.  
 
DRs eventuelle deltagelse i et gatekeeperselskab – eller forbud herimod – er ikke eks-
plicit omtalt i medieaftalen for 2007-2010. Udvalget skal på ovennævnte baggrund an-
befale, at DR ikke får adgang til at byde hverken alene eller som deltager i et konsorti-
um. 
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14. Fire scenarier 
 

Som nævnt vil Danmark i november 2009, hvor der slukkes for analogt tv, disponere 
over i alt 6 digitale sendemuligheder (MUX), hvoraf 1 allerede er taget i brug af I/S 
DIGI-TV til udsendelse af public service-programmer. Hertil kommer yderligere to 
MUX, der kan ibrugtages alt afhængig af, hvornår nabolandene lukker for deres analoge 
tv, hvilket sker senest medio 2015, jf. afsnit 5. 

Der er endnu ikke truffet overordnet beslutning i teleforligs- og medieaftalekredsene 
om, hvor mange af disse sendemuligheder, som skal allokeres til tv-formål. 

I henhold til kommissoriet skal udvalget bl.a. overveje, hvilken betydning det har for 
gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første om-
gang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. Disse over-
vejelser skal ske i lyset af såvel mulige bindinger for så vidt angår programudbud som 
forventningerne til den teknologiske udvikling, herunder udviklingen i kompressions-
teknologi. 

 
Udvalget har indhentet bistand fra konsulentfirmaet Rambøll til denne del af opgaven. 
Rambølls rapport er vedlagt som bilag 1. 
 
Rambøll har vurderet de forretningsmæssige muligheder for gatekeeper med udgangs-
punkt i: 
 

• En række af udvalget skitserede scenarier for bl.a. hvor stor en kapacitet, gate-
keeper frit kan råde over. Det skal understreges, at scenarierne alene skal be-
tragtes som skitser, der skal give Rambøll grundlag for at belyse spændvidden i 
gatekeepers forretningsplan, alt afhængig af antal sendemuligheder til rådighed 
og bindinger i relation til programindhold mv.    

 
• Rambølls egne vurderinger af den teknologiske udvikling, gatekeepers position 

i forhold til andre distributionsplatforme, seernes efterspørgsel og de forret-
ningsstrategier en gatekeeper på den baggrund kan vælge at følge. 

 

14.1. De af udvalget skitserede scenarier 

 
Rambøll er af udvalget blevet bedt om at foretage beregninger, der som udgangspunkt 
baserer sig på, at i alt hhv. 4, 5 eller 6 af de digitale sendemuligheder, som er til rådig-
hed fra 2009, allokeres til tv-formål58. I den forbindelse er Rambøll blevet bedt om at 
tage udgangspunkt i følgende fire scenarier for hvor mange MUX, der er til rådighed for 
gatekeeper, og i hvilket omfang gatekeeper frit kan disponere over disse: 
                                                 

58 Indbefattet det ene MUX (MUX 1), som allerede er afsat til public service-tv 
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A. “Det public service-orienterede scenario” 

B. “Det kommercielt orienterede scenario” 

C. “Et mellem-scenario” 

D. ”Det anbefalede scenario”.  

Scenarierne A-C er opstillet relativt tidligt i udvalgsarbejdet, mens scenario D først er 
opstillet sidst i forløbet på grundlag af udvalgets overvejelser og anbefalinger til udbud-
det. Rambølls beregninger vedrørende scenario D fremgår derfor som et tillæg til deres 
rapport, jf. nærmere bilag 2. 

 
Scenario A. Det public service-orienterede scenario 
DR har i dette scenario fået et MUX for sig selv (MUX 2), hvorpå sendes hovedkana-
lerne DR1 og DR 2 samt DRs nye børne/historiekanal (der ellers i medieaftalen er for-
udsat at indgå i gatekeepers udbud), foruden at der er plads til (mindst) én ny DR-kanal.  
 
På det nuværende MUX 1 sendes TV 2, den eksisterende fælles tegnsprogsservice samt 
(mindst) tre nye DR-kanaler. Både MUX 1 og 2 drives af public service-operatøren I/S  
DIGI-TV, og udsendelsen sker ukrypteret. For både MUX 1 og MUX 2 forudsættes ud-
sendelsen at ske ved anvendelse af MPEG 2-kompression, sådan som det gælder for 
MUX 1 nu. Herved vil samtlige public service-programmer kunne ses med de DTT-
bokse, som allerede er ude i husstandene. Både MUX 1 og 2 forudsættes at have samme 
dækningsforhold som den nuværende dækning for MUX 1.  
 
Gatekeeper vil i dette scenario fra november 2009 få rådighed over tre eller fire MUX, 
alt afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt.  
 
Det ene af disse MUX (MUX 3) – som ligesom MUX 1 vil kunne opdeles regionalt, 
svarende til TV 2’s nuværende regionale struktur – forudsættes anvendt til imødekom-
melse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen, idet det er lagt til grund, at 
der benyttes MPEG 4-kompression.  
 
De programmæssige bindinger er her fortolket ”maksimalt”, således at MUX 3 fuldt ud 
er disponeret til udsendelse af hhv. en kanal med ikke-kommercielt ”lokal-tv” og 1 ti-
mes udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder, en kanal med parlaments-tv, en 
kommerciel kanal med regionale og ”lokale” nyheder samt hele tre nabolandskanaler. 
De to førstnævnte forudsættes sendt ukodet af gatekeeper, de fire sidste kodet, men med 
krav om, at de skal indgå i en ”billigpakke”.  
 
MUX 4, MUX 5 og evt. MUX 6 udbydes uden bindinger for gatekeeper.  
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Scenario B. Det kommercielt orienterede scenario 
I scenario B er der fokuseret på at give de bedst mulige forretningsmæssige betingelser 
for en kommerciel DTT-platform. Der er derfor ikke afsat yderligere MUX til I/S DIGI-
TV og heller ikke forudsat afsat kapacitet hos gatekeeper til public service, ud over den 
kapacitet, som gatekeeper skal bruge til udsendelse af den nye børne/historiekanal fra 
DR. MUX 1 fortsætter præcis som hidtil med ukrypteret udsendelse af DR1, DR2, TV 2 
og tegnsprogsservice.  
 
Gatekeeper vil i dette scenario fra november 2009 få rådighed over 3, 4 eller 5 MUX, alt 
afhængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt.  
 
Det ene af disse MUX (MUX 2) anvendes primært til at imødekomme programmæssige 
forpligtelser, jf. medieaftalen, men fortolket ”minimalt” og med anvendelse af MPEG 4 
-kompression. På MUX 2 forudsættes således sendt følgende: DRs nye bør-
ne/historiekanal, en kanal med ikke-kommercielt ”lokal-tv” og 1 times udsendelse fra de 
regionale TV 2-virksomheder, en kanal med parlaments-tv, en kommerciel kanal med 
regionale og ”lokale” nyheder og en enkelt nabolands-kanal (som eventuelt kan variere 
fra landsdel til landsdel) . Endelig bliver der på MUX 2 i dette scenario også plads til en 
enkelt kanal uden bindinger. Mens de tre førstnævnte kanaler forudsættes udsendt 
ukrypteret af gatekeeper, kan de øvrige kanaler sendes krypteret.  
 
På MUX 3-6 forudsættes ingen programmæssige bindinger overhovedet, hvilket bl.a. 
muliggør betalingskanaler.  
 
 
Scenario C. Et ”mellem-scenario” 
Dette scenario kan betragtes som et kompromis mellem på den ene side hensynet til va-
retagelse af public service-formål/kulturpolitiske formål (jf. scenario A) og på den an-
den side hensynet til gatekeepers forretningsplan (jf. scenario B). 
 
I dette scenario fortsætter MUX 1 – ligesom i scenario B – som hidtil, dog med mulig-
hed for en vis udbygning af public service-tilbuddet uden for det tidsrum (kl.17-20), 
hvor der p.t. sendes tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. MUX 2, som forudsættes 
distribueret af I/S DIGI-TV, anvendes dels til udsendelse af DRs nye bør-
ne/historiekanal og yderligere en DR-kanal, dels til udsendelse af kanalen med parla-
ments-tv og kanalen med ikke-kommercielt ”lokal-tv” samt 1 times udsendelse fra de 
regionale TV 2-virksomheder. Udsendelsen af både MUX 1 og MUX 2 sker ukrypteret 
og i MPEG 2.  
 
Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over tre eller fire MUX, alt afhæn-
gig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt.  
 
Det ene af disse MUX (MUX 3) forudsættes i begrænset omfang anvendt til imøde-
kommelse af øvrige programmæssige bindinger, jf. medieaftalen. Der forudsættes såle-
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des sendt hhv. en kommerciel kanal med regionale og ”lokale” nyheder og en enkelt 
nabolands-kanal (der som i scenario B vil kunne variere fra landsdel til landsdel). Der er 
mulighed for kryptering af alle kanaler i MUXet.  
 
Ligesom i scenario B forudsættes der i scenario C ingen programmæssige forpligtelser 
på de øvrige to til tre MUX (MUX 4-6), hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler.  
 
 
Scenario D. Det anbefalede scenario 
På baggrund af bl.a. branchens tilbagemeldinger har udvalget genovervejet de ovenfor 
skitserede scenarier og opstillet et nyt scenario – scenario D – der til forskel fra scenario 
A, B og C tager udgangspunkt i udvalgets anbefalinger til udbuddet. 
 
For så vidt angår reservering af kapacitet til yderligere public service-kanaler fra DR, 
synes det, jf. anbefalingen i afsnit 10.2.3, ikke oplagt, at DR i den gældende medieafta-
leperiode vil få økonomisk råderum til at finansiere yderligere kanaler og distribution 
heraf ud over den allerede besluttede børne/historiekanal. Derfor – og for ikke at lade 
sparsomme frekvensressourcer stå ubenyttede – taler meget for som udgangspunkt at 
lade gatekeeper få rådighed over alle de nye MUX, der besluttes anvendt til tv-formål, 
men med forbehold for, at der – her foreslået tidligst fra november 2012 – vil skulle stil-
les kapacitet, svarende til max. 1 MUX,  til rådighed for distribution af public service-
tilbud.  
 
Samtidig er det i scenariet forudsat, at kanalen med ikke-kommercielt ”lokal-tv” samt 1 
times udsendelse fra de regionale TV 2-virksomheder, jf. anbefalingen heraf i afsnit 
11.2.5, placeres i MUX 1 uden for tidsrummet 17-20, hvor der p.t. sendes tegnsprogs-
tolkning af nyhedsudsendelser. 
 
Gatekeeper vil i dette scenario fra 2009 få rådighed over tre, fire eller fem MUX, alt af-
hængig af hvor mange MUX, der allokeres til tv-formål fra dette tidspunkt.  
 
Det ene af disse MUX (MUX 2) anvendes primært til at imødekomme programmæssige 
forpligtelser, jf. medieaftalen, men ligesom i scenario B fortolket minimalt og med an-
vendelse af MPEG 4-kompression. På MUX 2 forudsættes således sendt følgende: DRs 
nye børne/historiekanal, en kanal med parlaments-tv, en kommerciel kanal med regiona-
le og ”lokale” nyheder og (mindst) én nabolands-kanal (som eventuelt kan variere fra 
landsdel til landsdel). Herudover bliver der plads til to kanaler uden bindinger. For bør-
ne/historiekanalen og parlaments-tv-kanalen gælder, jf. anbefalingen i afsnit 11.2.1, at 
de forudsættes udsendt ukrypteret af gatekeeper, idet det lægges til grund, at gatekeeper 
får dækning for distributionsomkostninger (men ingen fortjeneste). De øvrige kanaler 
kan sendes krypteret. 
 
MUX 3 stilles som udgangspunkt til rådighed for gatekeeper uden programmæssige 
bindinger, men med det ovennævnte forbehold. Forbeholdet, som i første omgang gæl-
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der for en treårig periode frem til 2012, jf. anbefalingen, er i det her skitserede scenarie 
forudsat at gælde det MUX, der har mulighed for regional opdeling, svarende til TV 2s 
regionale struktur. Indtil november 2012 kan kapaciteten i dette MUX anvendes frit. 
Eventuel effektuering af forbeholdet forudsættes i givet fald at ske mod en forholds-
mæssig andel af gatekeepers finansierings- og driftsomkostninger, jf. anbefalingen i af-
snit 10.2.3. 
 
Der forudsættes ingen programmæssige forpligtelser på de øvrige MUX (MUX 4-6), 
hvilket bl.a. muliggør betalingskanaler.  
 
 
Sammenligning af scenarier  

I scenario A og C forudsættes det, jf. ovenfor, at I/S DIGI-TV kommer til at råde over 
yderligere ét MUX. Det sker med henblik på en udbygning af public service-tilbuddene 
fra DR (scenario A)59 og eventuelt også udsendelse af visse af de øvrige programmer, 
som ellers i medieaftalen er forudsat at indgå i gatekeepers programudbud (scenario C).  

I scenario B og D forudsættes derimod, at I/S DIGI-TV fortsat kun har rådighed over 
MUX 1 til udsendelse af public service-programmer, og at den eneste udbygning af 
public service bliver den nye børne/historiekanal fra DR (udsendt af gatekeeper). Til 
forskel fra scenario C er der i scenario B og D en forpligtelse for gatekeeper til at sende 
ukrypteret indhold, nemlig på MUX 2, lige som der i scenario A er en forpligtelse for 
gatekeeper til at sende ukrypteret indhold på MUX 3. Det skal bemærkes, at det kun er i 
scenario D, at der i Rambølls beregninger er forudsat dækning fra de pågældende ind-
holdsleverandører for distributionsomkostninger ved udsendelse af ukrypteret indhold. 

Scenarierne adskiller sig herudover særligt hvad angår, hvor meget af kapaciteten i de 
MUX, som tildeles gatekeeper, som er bundet til anvendelse til nabolands-tv, forbehold 
mv., jf. medieaftalen – med andre ord hvor meget kapacitet gatekeeper frit kan råde 
over.  

For scenarierne A-C er Rambøll blevet bedt om at foretage en vurdering af, hvilken be-
tydning det vil have for gatekeepers forretningsplan, hvis også det ene eller evt. begge 
de sidste to af de i alt 8 MUX besluttes allokeret til tv-formål og tildeles gatekeeper.  

Sammenfattende har Rambøll vurderet gatekeepers forretningsplan for følgende: 

Scenario A og C: 

• 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 

• 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 

                                                 
59 I det omfang det besluttes politisk, at public service-programmerne skal udsendes i HDTV, kan der også 
blive tale om at stille en større andel af MUX 1 til rådighed for TV 2 i det omfang det ekstra kapacitetsbehov 
ikke dækkes ved overgang til mere effektive kompressionsteknikker (fra MPEG 2 til MPEG 4).  
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Scenario B og D60: 

• 3 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 

• 4 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 

• 5 MUX i første omgang og hhv. ingen, 1 eller 2 MUX efterfølgende 

 

Beregningerne baserer sig på følgende: 

• Forretningsplanerne vurderes for en tilladelsesperiode på 12 år fra udstedelsen af 
tilladelsen, dvs. ca. 10 års drift, jf. ovenfor under afsnit 11.1 

• Dækningen skal for alle gatekeepers MUX – ligesom det gælder for MUX 1 – 
svare til den nuværende analoge dækning, dvs. praktisk taget 100 pct. befolk-
ningsdækning ved anvendelse af udendørs tagantenne, jf. ovenfor under 11.3 61 

• Det står gatekeeper frit for at beslutte, om der ved udbygning af sendernettet el-
ler ændring af tekniske parametre, hvorved kapaciteten til programmer i et MUX 
reduceres, skal ske forbedring af mulighederne for indendørs/portabel/mobil 
modtagelse af tv på traditionelle tv-apparater. Det vil evt. være nødvendigt med 
en koordinering af ændringer i forhold til nabolandene.  

• Der er som udgangspunkt ingen bindinger for så vidt angår gatekeepers anven-
delse af en del af den tildelte kapacitet til DVB-H62. I beregningerne skal dog 
udelukkende regnes på anvendelse af sendemulighederne til digital udsendelse 
af traditionelt tv, med mindre dette viser sig ikke at være rentabelt.  

• Beregningerne skal som udgangspunkt basere sig på, at gatekeeper benytter 
MPEG 4-komprimering. Dog skal der (for scenarierne A-C) også regnes på, hvis 
gatekeeper de første 3 år sender i MPEG 2 og de sidste 7 år sender en blanding 
af MPEG 2 og MPEG 4.  

• Beregningerne skal – selv om det måtte blive op til gatekeeper at beslutte i hvil-
ket omfang, der skal sendes i HDTV – basere sig på, at gatekeeper alene udsen-
der i SDTV-kvalitet, hvorved 1 MUX ved anvendelse af MPEG 4 forudsættes at 
kunne rumme 6 SDTV-kanaler. 

                                                 
60 For D dog ikke efterfølgende MUX, da Rambølls beregninger viste, at der ikke med de givne forudsætnin-
ger er økonomi i tildeling af de sidste to MUX.  

61 Rambøll har oplyst, at man har foretaget beregningerne med udgangspunkt i en dækning på 99,3, sva-
rende til den dækning, der forventes at være med MUX 1 inden udgangen af 2007.  
62 Eller evt. – hvis gatekeeper også får rådighed over de VHF-sendemuligheder, der indgår i det ene af de 
MUX, der kan ibrugtages på sigt – til DAB/DMB. 



 - 87 - 

 

• De sidste 2 MUX vil i givet fald først kunne stilles til rådighed for gatekeeper 
ultimo 2015, jf. afsnit 5, men gatekeeper kan ikke desto mindre kun disponere 
over dem frem til udgangen af 2019 (lige som de øvrige sendemuligheder). 

 

   14.2. Rambølls egne vurderinger  

 
Rambøll har herudover til brug for vurdering af forretningsplanen for en gatekeeper fo-
retaget egne vurderinger af den teknologiske udvikling, af gatekeepers position i forhold 
til andre distributionsplatforme, af seernes efterspørgsel og af de forretningsstrategier en 
gatekeeper på den baggrund kan vælge at følge. Dette er bl.a. sket på baggrund af dialog 
med branchen. 
 
Rambøll har således opstillet 3 markedsscenarier, der alle markerer antagne yderpunk-
ter: 
 

• Markedscenario 1, der tager udgangspunkt i de primære tv-apparater. I scenariet 
forudsættes et stort pres fra nye teknologier, særligt fiber, hvilket indebærer, at 
en stigende andel af de nuværende analoge husstande både før og i løbet af tilla-
delsesperioden vil overgå til f.eks. fiber-platformen. Antallet af husstande, der 
via deres primære apparat modtager tv via satellit og kabel vurderes derimod at 
være nogenlunde uændret i forhold til i dag. 
I dette scenario antages gatekeeper at vælge en forretningsstrategi med fokus på 
tjenester for primære tv. Det sker ved udbud af dels en basispakke bestående af 
bl.a. ”low-pay-kanaler”, dels forskellige udvidede pakker, hvis antal varierer 
med kapaciteten. 
 

• Markedscenario 2, der ligeledes tager udgangspunkt i de primære tv-apparater. I 
dette scenario forventes imidlertid ikke pres fra nye teknologier. Samtidig for-
ventes en stabil fordeling mellem kabel-, satellit- og den terrestriske platform.   
I dette scenario antages gatekeeper ligeledes at vælge en forretningsstrategi med 
fokus på tjenester for primære tv. Det sker som i scenario 1 ved udbud af dels en 
basispakke, dels forskellige udvidede pakker, hvis antal varierer med kapacite-
ten. 
 

• Markedscenario 3, der tager udgangspunkt i det samlede antal tv-apparater. I 
dette scenario forventes pres fra nye teknologier på de primære tv. Men samtidig 
ventes der en vækst i antallet af portable tv-apparater. 
I dette scenario antages gatekeeper at vælge en forretningsstrategi med fokus på 
tjenester for husstandenes sekundære tv-apparater tilsluttet via udendørs anten-
ne. Det sker ved udbud af en pakke, bestående udelukkende af ”low-pay”-
kanaler, samt et antal temakanaler til en pris, der er tilpasset sekundære tv. 
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For alle tre scenarier gælder, at programmer udsendes ukrypteret i det omfang, dette er 
forudsat i de af udvalget skitserede scenarier A, B, C og D, jf. ovenfor.   
 
For en grafisk fremstilling af de tre markedsscenarier henvises til bilag 1. 
 
Rambøll har i sine beregninger foretaget en vurdering af dels omkostningssiden, dels 
indtægtspotentialet. 
 
På omkostningssiden er indregnet: 
 

• Udgifter til etablering af den fysiske infrastruktur og driften heraf (sendernet) 
• Udgifter til beskyttelse af indhold (Conditional Access) 
• Udgifter til kundehåndtering (Subscriber Management Systems) 
• Udgifter til indkøb af kanaler.63 

 
På indtægtssiden er indregnet indtægter ved salg af kanalpakker. Der er – på nær i sce-
nario D – ikke regnet med indtægter fra distribution af ukrypterede kanaler (2 i scenario 
A og 3 i scenario B), selv om gatekeeper har udgifter til distribution af disse kanaler. 
 
 

  14.3. Rambølls resultater og konklusioner 

 
Rambøll har på det i afsnit 14.1 og 14.2 skitserede grundlag foretaget en række analyser 
af forretningsplanen for en gatekeeper under varierende antagelser. 
 
Analyserne tyder på, at der kan drages følgende hovedkonklusioner: 

• I scenario C og – under forudsætning af meget begrænset udnyttelse af public 
service-forbeholdet – i scenario D vil gatekeeper samlet kunne få et overskud 
ved tildeling af 3 MUX 

• I samtlige scenarier vil gatekeeper samlet kunne få et overskud ved tildeling af 4 
MUX. Også selv om der til et af MUXene knyttes et forbehold for afgivelse af 
kapacitet til public service, jf. udvalgets anbefaling ovenfor under afsnit 10 

• I scenario B fås et ringere resultat ved tildeling af 5 MUX frem for ved tildeling 
af 4 MUX. Det skyldes ifølge Rambøll, at omkostningerne ved etablering af det 
ekstra sendernet svarer til de øvrige MUX, hvorimod indtægtspotentialet vurde-
res at være ringere.64  

                                                 
63 Omkostninger til frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen er ikke indregnet, eftersom den endelige afgift ikke 
er afgjort. En anslået afgift på 4-5 mio.kr. årligt pr. MUX vil dog ikke ændre Rambøll’s konklusioner.  

64 Indtægtspotentialet per kanal vurderes at være aftagende ved øgende kapacitet, idet det forudsættes, at den 
tilgængelige kapacitet til enhver tid disponeres til de kanaler, som underbygger den størst mulige betalingsvilje. 
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• I scenario D fås et bedre resultat ved tildeling af 5 MUX frem for ved tildeling af 
4 MUX, såfremt public service-forbeholdet effektueres fra 2012 med mindst 2 
kanaler eller forlænges i 2012 og effektueres fra 2015, ligeledes med mindst 2 
kanaler. I andre situationer fås et bedre resultat ved tildeling af 4 MUX. 

 
Nedenfor er givet en grafisk fremstilling af resultatet for scenarierne A-C. En tilsvaren-
de fremstilling af resultatet af scenario D er ikke hensigtsmæssig, da resultatet ikke er 
entydigt, men meget afhænger af en eventuel udnyttelse af public service-forbeholdet.  
 
Figur 3. Økonomisk effekt af MUX-tildeling, jf. henholdsvis scenario A, B og C 

 
 

 
Rambølls analyse peger endvidere på, at: 
 
• Anvendelse af MPEG 2 i stedet for MPEG 4 vil have en negativ effekt på over-

skuddet. Kun i scenario C kan der opnås overskud ved anvendelse af MPEG 2 – 
i så fald kun de første 3 år, hvorefter der primært anvendes MPEG 4.   

• Uanset scenario vil tildeling af et eller flere af de 2 yderligere MUX (MUX 7 og 
MUX 8) indvirke negativt på gatekeepers forretningsplan. Det skyldes primært, 
at det i beregningerne er lagt til grund, at gatekeeper skal afholde betydelige ud-
gifter til etablering af de tilhørende sendernet, men kun kan disponere over sen-
demulighederne i 4 år. 
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Det skal bemærkes, at beregningerne må tages med meget store forbehold, da de i sa-
gens natur er baseret på en lang række forudsætninger og antagelser om kundegrundlag 
og mange andre forhold, der alle kan vise sig ikke at holde.  
 
Eksempelvis kan nævnes, at der er stor følsomhed overfor pakkeprisen. Kun ganske få 
scenarier ventes at give overskud, hvis prisen bliver 10% lavere, end hvad der som ud-
gangspunkt er forudsat. Og ingen scenarier giver overskud, hvis prisen bliver 20% lave-
re. 

 
Rambøll bemærker i øvrigt, at det vil være en fordel i forhold til etablering og drift af 
den samlede DTT-infrastruktur, hvis alle regionale kanaler placeres i samme MUX. 
 
Endvidere bemærker Rambøll, at der er stor variation i det antal kanaler, aktører mener 
et MUX kan indeholde (nogle sender i dag 7-8 standard-tv-kanaler i MPEG 2 i ét 
MUX). Den i beregningerne gjorte antagelse om, at ét MUX kan rumme 4 standard-tv-
kanaler ved anvendelse af MPEG 2 og 6 standard-tv-kanaler ved anvendelse af MPEG 4 
vurderes på den baggrund at være et meget forsigtigt bud. 
 
Yderligere bemærkes, at der ses at være interesse blandt flere aktører for, at et begræn-
set antal MUX – eventuelt i et begrænset område – tildeles gatekeeper inden lukningen 
af analogt tv i 2009. 
 
Endelig bemærker Rambøll, at der ses at være interesse i markedet for at kunne anvende 
ét af de tildelte MUX til distribution af tv til håndholdte terminaler med DVB-H eller 
DMB. 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes, at Rambølls resultat for så vidt angår økonomien i 
et ekstra MUX anfægtes i flere af høringssvarene, idet flere brancherepræsentanter har 
tilkendegivet, at der efter deres vurdering i alle tilfælde vil kunne være en god forret-
ning i driften af yderligere 1 MUX. Det gælder ikke mindst, hvis den pågældende MUX 
kan anvendes til håndholdt tv/mobil-tv. 

 

    14.4. Anbefaling 

På baggrund af Rambølls analyse af forretningsplanen for en gatekeeper i scenario D, 
der afspejler udvalgets øvrige anbefalinger, fraråder udvalget, at der alene udbydes 3 
MUX til gatekeeper, da usikkerheden om, hvorvidt der under de givne forudsætninger 
vil kunne etableres en bæredygtig forretningsplan ved dette antal MUX, vurderes at væ-
re for stor.  
 
Tilsvarende frarådes, at de to MUX, der først vil være til rådighed på et p.t. ikke kendt 
tidspunkt mellem 2009 og 2015, udbydes nu, bl.a. fordi driften af disse MUX kun vil 
bidrage negativt til gatekeepers forretningsplan, hvis det lægges til grund, at tilladelses-



 - 91 - 

 

perioden for disse MUX udløber i 2019 samtidig med tilladelsesperioden for de øvrige 
MUX.   
 
Derimod tyder Rambølls analyse på, at det vil være muligt for gatekeeper at få overskud 
ved 4 MUX og under visse betingelser en endnu bedre økonomi ved drift af et femte 
MUX. Om sidstnævnte gælder, at flere brancherepræsentanter har tilkendegivet, at et 
femte MUX under alle omstændigheder vil kunne bidrage positivt til gatekeepers øko-
nomi. Endvidere bemærkes, at Rambøll, jf. bilag 2, har noteret interesse i markedet for 
at kunne anvende ét af de tildelte MUX til distribution af tv til håndholdte terminaler 
(”mobil-tv”).   
 
Udvalget anbefaler på den baggrund, at udbuddet tilrettelægges, så bydere kan byde ind 
på driften af 4 eller eventuelt 5 MUX, idet maksimalt 1 MUX vil kunne benyttes til  
mobil-tv.  
 
Det vil så fremgå af buddene, om der er økonomi i/interesse for at drive 5 MUX eller 
kun 4. Såfremt den gatekeeper, der vælges, har baseret sit bud på driften af 5 MUX, til-
deles denne 5 MUX på de nærmere angivne vilkår.  
 
Såfremt den gatekeeper, der vælges, har baseret sit bud på driften af kun 4 MUX, tilde-
les denne 4 MUX. Det anbefales, at det femte MUX i så fald afsættes som en ”innovati-
onsreserve”, der i første omgang – sammen med eventuelle enkeltstående sendemulig-
heder i de to sidste MUX – efter videnskabsministerens nærmere beslutning vil kunne 
benyttes til tidsbegrænset forsøgsvirksomhed med både mobil-tv og andre anvendelser, 
jf. afsnit 7.3.  
 
Endelig fælles stillingtagen i medieordførerkreds og teleordførerkreds til en mere per-
manent anvendelse af disse sendemuligheder kan hensigtsmæssigt ske på et senere tids-
punkt bl.a. på grundlag af den teknologiske og markedsmæssige udvikling, resultaterne 
af eventuelle forsøg samt en nærmere afklaring af, hvornår sendemulighederne er til rå-
dighed.    
 
Opsummeret vil ovenstående anbefalinger betyde følgende allokering i første omgang af 
de digitale sendemuligheder: 
 
Formål Antal 

MUX 
Operatør 

Tv 1 I/S DIGI-TV (public service mv.)  
 4-5 Kommerciel gatekeeper 
Innovationsreserve 2-3 Afventer stillingtagen – kan indtil videre 

benyttes til tidsbegrænsede forsøg med 
mobil-tv og/eller andre anvendelser  
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Appendix – DTT i andre lande 
 
En ny rapport fra den britiske tele- og mediemyndighed Ofcom65 viser, at DTT i dag 
findes i en lang række lande både i og uden for Europa. I figur 1 nedenfor er i en tidslin-
je vist, hvornår forskellige lande har lanceret DTT. 
 
Figur 1. DTT lancering, tidslinje 

 

 
 
Med hensyn til befolkningsdækningen af DTT er der forskelle mellem de enkelte lande. 
Nedenfor i figur 2 vises hvor stor en andel af befolkningen, der i forskellige lande er 
dækket af mindst ét multipleks (MUX). Det bemærkes, at Danmark – som ikke er med i 
Ofcoms opgørelse – med det nuværende MUX 1 i figuren ville ligge mindst på niveau 
med Sverige. 
 
Figur 2. Andel af befolkningen (pct.) i en række lande der er dækket af mindst ét DTT MUX 

 

 
 

                                                 

65 ”The International Communications Market”, Ofcom 2006, ch. 3 www.ofcom.org.uk/research/cm/icmr06/s 

DenmarkDenmarkDenmarkDenmark    
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            Nye DTT-modeller under udvikling 
     
Den førnævnte rapport fra den engelske myndighed Ofcom fra 2006, viser, at DTT i 
nogle lande f.eks. England, Italien og Sverige, er begyndt at vise tegn på kommerciel 
modenhed. DTT har i disse lande forstået at udnytte sine styrker – f.eks. massiv befolk-
ningsdækning og enkelhed for forbrugeren – og at takle sine svagheder, primært den 
begrænsede båndbredde med deraf følgende færre kanaler. Dette viser sig bl.a. ved lan-
ceringen af en række nye tjenester over DTT: 
 

• Den britiske telegigant BT (British Telcom) har for nylig (4. december 2006) 
lanceret en ny underholdningstjeneste kaldet BT Vision, som er en kombination 
af en DTT dekoder med on-demand indhold via bredbånd66 

• Den italienske IPTV operatør Fastwebb har integreret en DTT modtager i sin 
settop boks 

• I England har betalingstv-DTT gatekeeperen Top Up TV sammen med et antal 
abonnementsbaserede tv-kanaler lanceret en download-tjeneste på sin egen mar-
kedsførte digitale videooptager (PVR/personal video recorder). Til gengæld for 
en månedlig betaling kan abonnenterne vælge programmer, som derpå downloa-
des via DTT til deres digitale videooptager. 

 
Der er også ny kommerciel interesse for DTT i bl.a. UK og Sverige, hvor nye frekven-
ser til DTT har tiltrukket betydelig interesse: 
 

• Der var f.eks. hård konkurrence om plads på den svenske Boxer-platform mel-
lem flere forskellige kommercielle kanaler ved det seneste DTT udbud i 2005. 
Resultatet var, at TV 4 tabte sin hidtidige plads på DTT-platformen 

• I UK anslog public service-tv-stationen ITV, at prisen for plads på den engelske 
DTT platform Freeview er mere end 20-doblet over de seneste tre år – en stig-
ning fra 0,5 mio. £ til 12 mio. £ om året. 

 

    DTT i UK 

 
Antallet af DTT-husholdninger i England var i 2004 ca. 5 mio. Til sammenligning er 
der i alt cirka 24 mio. tv-husstande og cirka 7 mio. satellitmodtagere. Der er truffet be-
slutning om analog slukning, hvilket forventes at ske region for region i perioden 2008-
2011 i henhold til den vedtagne switch-over plan. 
 
Kort historik  
Det første udbud af MUX blev gennemført i perioden 1996-1997, og DTT blev sat i 
drift i 1998. Tre MUX blev tildelt British Digital Broadcasting, som senere skiftede 
                                                 

66 http://www.btvision.bt.com/ 
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navn til ITV Digital. Det gik imidlertid ikke godt for dette selskab, og i 2002 måtte ITV 
Digital lukke og tilbagelevere tilladelserne til de tre MUX. 
 
Der blev samme år gennemført et nyt udbud og tilladelserne til de tre MUX blev tildelt 
BBC og netværksoperatøren Crown Castle. 
 
ITV Digital udbød betalings-tv på de tre MUX. Da BBC og Crown Castle startede i 
2002 ændrede man konceptet til udelukkende at være gratis kanaler. Navnet er Free-
view. I 2004 lanceredes betalings-tv på nogle MUX i UK, og det ser ud til, at det kan 
lade sig gøre, at drive en (mindre) del af det samlede DTT-udbud som betalingskanaler. 
Det sidste skal bl.a. ses i lyset af, at kabel-tv i UK fortsat er meget lidt udviklet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Der er i UK udstedt tilladelser til 6 MUX til DTT. Dog er én MUX i loven tildelt BBC, 
og en anden MUX er  tildelt de såkaldte Channel 3 (ITV) og Channel 4 (Channel 4). 
 
Tilladelserne udbydes som nævnt efter skønhedskonkurrence. Selve udbudsprocessen 
består af en interessetilkendegivelsesrunde og en tilbudsrunde. Tilbuddene bliver vurde-
ret efter en række kriterier. I 2002 var kriterierne blandt andet: 
 

• Teknisk viden/kunnen 
• Evne til at levere en tilstrækkelig tjeneste 
• Planer for fremme af udbredelse af modtagere 
• Forbedring og udbygning af dækning 
• Fremme af fair konkurrence med hensyn til programmer og tjenester 

Væsentlige erfaringer fra UK: 
• BBCs rolle som promotor i forbindelse med fremme og markedsføring af 

DTT har været væsentlig for succesen for DTT i UK efter genintrodukti-
onen i 2002 

• Mange og gratis kanaler (Freeview) er en driver for tiltrækning af kunder 
• Høj modtagelseskvalitet er også væsentlig for kunderne 
• Det kan være en fordel, hvis eksisterende (kendte) kanaler er med i DTT, 

men en række nye (rene digitale) kanaler fra blandt andet BBC har på det 
seneste været med til at drive markedet frem 

• Det er svært for nye stationer at få adgang til ”premium content” som for 
eksempel sports- og filmrettigheder, da de eksisterende kanaler på det 
analoge jordnet og satellit allerede har sikret sig de væsentligste rettighe-
der – det bliver svært for nye kanaler at konkurrere (især inden for beta-
lings-tv) 

• En senere introduktion af en (mindre) andel af betalingskanaler til en rela-
tiv lav pris kan være med til at drive markedet videre 

• Interaktive tjenester er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at drive penetratio-
nen af DTT  
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• Tidsplan for udbygning af sendernet og dækning 
• Variation i programudbud. 

 
Med hensyn til programudbud, fremgår det af ”The Broadcasting Act, section 7.4”, at 
ansøgere skal opstille forslag/hensigtserklæringer til antal af digitale programtjenester 
(kanaler) der vil blive sendt, samt karakteristika for disse, samt i hvilke områder de vil 
blive sendt og en tidsplan for, hvornår hver af disse programtjenester vil begynde.  
  
Der er ikke krav om færdige aftaler med tv-kanaler. 
 
Der skulle ved tilmelding betales et gebyr på 25.000 Pund. 
 
Der skal betales en årlig koncessionsafgift. For tilladelser til DTT MUX (som er i kate-
gori A) betales en omsætningsafhængig koncessionsafgift. Der er imidlertid en undta-
gelse for tilladelser, der tildeles efter konkurrencer.  
 
DTT MUX-tilladelseshaverne skulle således betale en fast afgift på 10.000 Pund for 
2002. For 2003 og 2004 ville afgiften være det største beløb af 15.000 Pund og den be-
regnede omsætningsafhængige koncessionsafgift. 
 
Vinderne af MUX’ene afgør, hvilke kanaler der skal være i de enkelte MUX. Dette ind-
gås der aftaler om på kommercielle vilkår.  
 
De enkelte kanaler, der udsendes på DTT, skal endvidere have individuelle programtil-
ladelser.  
 
 

 DTT i Norge 

 
I Norge er et (stort set) landsdækkende digitalt sendernet under opbygning. Operatøren, 
NTV, planlægger at påbegynde udsendelsesvirksomheden over perioden 3. kvartal 2007 
til 4. kvartal 2008. Analogt tv planlægges afviklet over perioden 1. kv. 2008 til 4. kv. 
2009 – altså med et tidsmæssigt ”gab” på op til et år.  
 
NTV har med visse begrænsninger fået stillet frekvensspektret 470-790 MHz til rådig-
hed til den digitale udsendelsesvirksomheder. Særligt bemærkes, at de frekvenser, der er 
i brug til analog tv, først kan ibrugtages efter myndighedernes accept. Frekvenser under 
470 MHz forudsættes anvendt til DAB/DMB. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der nær-
mere skal belyse muligheden for at anvende ledige frekvenser over 790 MHz til andre 
formål.  
 
Med det tildelte frekvensspekter vil der i første omgang være sendemuligheder til ca. 3 
landsdækkende MUX. I takt med den analoge lukning vil dette antal stige til 5 MUX. 
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Norges geografi og lave befolkningstæthed gør det – sammen med kravene om (stort 
set) landsdækning – vanskeligt at etablere en økonomisk sammenhængende forretnings-
plan. Ikke mindst skal der etableres et meget store antal sendere (452 hovedsendere og 
ca. 600 satellitskyggesendere). Norkring (Telenor) forestår etableringen og den tekniske 
drift af sendernettet for NTV. Det sker på fuldt forretningsmæssige vilkår. 
 
NTV er underlagt en generel ”must carry”-forpligtelse til at udsende programmer, der 
opfylder klart definerede almene hensyn (public service, lokal-tv mv.) Public service 
programmerne fra public service broadcasteren NRK er forudsat sendt ukrypteret og 
gratis. For public service-broadcasteren TV 2/DANMARK A/S gælder frem til og med 
2009, at kanalen kan sendes krypteret, men at der ikke må opkræves betaling, heller ik-
ke for det ”smart-card”, seerne skal benytte for at dekryptere signalet. Fra 2010 vil der 
derimod kunne opkræves betaling for denne kanal. 
 
Herudover har NTV meget vide rammer til selv at sammensætte sit programudbud. Der 
kræves alene, at programudbuddet skal være bredt og varieret.  
 
Særligt bemærkes, at NTV vil anvende MPEG 4-standarden, der giver mulighed for fle-
re kanaler pr. MUX. 

Kort historik 

I Norge udbød man i juni 2002 tre MUX i én samlet koncession ved skønheds-
konkurrence. Ved fristens udløb i oktober 2002 indkom kun én ansøgning, nemlig fra 
Norges televisjon AS (NTV), som var ejet ligeligt af NRK og Norsk TV 2.  
 
Stortinget skærpede efterfølgende kravene til det terrestriske sendernet i forhold til de 
krav, der var udmeldt i forbindelse med udbuddet.67  Eksempelvis blev der stillet øgede 
dækningskrav. Da dette ifølge NTV betød væsentlige meromkostninger og øget risiko, 
bad NTV om en forlængelse af koncessionsperioden fra 12 til 15 år. Ifølge de norske 
myndigheder indebar dette en væsentlig ændring af præmisserne for det oprindelige ud-
bud, hvorfor man valgte (ved en interessetilkendegivelsesrunde) at undersøge, om der 
var grundlag for et fornyet udbud. Telenor Broadcast Holding AS tilkendegav i den for-
bindelse interesse i at søge, og på den baggrund blev et nyt udbud annonceret i 2005 
Ved fristens udløb 30. sept. 2005, indkom igen kun en ansøgning – og igen fra NTV, 
men Telenor var nu indtrådt som 1/3 ejer på linje med NRK og TV 2. 
 
Tilladelsen til NTV blev udstedt i juni 2006 med udløb i juni 2021. Senest tre år inden 
udløb skal NTV tage spørgsmålet om fortsat drift eller afvikling op med de norske 
myndigheder. Beslutning om evt. nyt udbud eller afvikling skal være truffet senest to år 
før udløb. 

                                                 
67 Det skete i forbindelse med behandlingen af en Stortingsmelding om det jordbaserede sendernet (nr. 44 
(2002-2003)), jf. Innst.S.nr.128 (2003-2004). 
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Udbudsmodel og tilladelsesvilkår 

I Norge har man foretaget et samlet udbud af alle sendemuligheder i frekvensbåndet 
470-790 MHz, dog med undtagelse af visse frekvenser – først og fremmest de frekven-
ser, der p.t. er i brug til analog udsendelse. Disse frekvenser kan først ibrugtages i takt 
med, at de norske myndigheder tillader slukning af analogt tv, hvilket bl.a. forudsætter, 
at alle husstande i de pågældende områder har adgang til digital tv. 
 
Der er ved udbuddet anført en række vilkår for en kommende tilladelseshaver: 

• Krav om mindst 95% befolkningsdækning fsva. 2 af de udbudte MUX (metoden 
til dækningsberegning oplyst).  

• Hertil (et særligt norsk forhold) krav om 100% dækning med public service-
programmerne NRK1, NRK2 og TV 2 for alle med fast bopæl i de såkaldte sa-
tellitskyggeområder. 

• Krav om varetagelse af beredskabshensyn svarende til nuværende analoge sen-
dernet (bl.a. krav om sikring af drift i tilfælde af strømsvigt mv.) 

• Krav om udsendelse af visse programmer, der opfylder klart definerede almene 
hensyn (”must carry”). Den nærmere fastlæggelse af hvilke programmer, der 
skal udsendes, sker i henhold til bekendtgørelse efter den norske radio- og fjern-
synslov. Af udbudsmateriale og tilladelse fremgår, at der bl.a. vil være krav om: 

o udsendelse af public service-programmerne i en kvalitet, der mindst sva-
rer til den analoge udsendelse. Der tages forbehold for ”must carry” på 
eventuelle yderligere public service-kanaler.  

o udsendelse af lokal-tv, tv fra ikke-kommercielle programforetagender og 
”åbne kanaler”  

• Krav relateret til forstyrrelser/interferens (da tilladelsen også er en frekvenstilla-
delse). 

• Ingen krav om betaling af koncessionsafgift, men gebyr til telemyndighederne 
for frekvenstilladelsen. 

 
Bedømmelseskriterierne var primært følgende (ikke rangordnet): 

• ansøgers kompetence og finansielle forhold (krav om udarbejdelse af forretnings-
plan for helle tilladelsesperioden), 

• de samlede virkninger for konkurrencen i relevante markeder, 
• ansøgers plan for teknisk udbygning af sendernettet (standarder, dækning og dæk-

ningstakt, mulighed for mobil modtagelse, mulighed for regionalisering, beredskab 
mv.), 

• ansøgers planer om nye tjenester med digital merværdi, 
• ”i hvilket omfang ansøgers planer kan bidrage til at sikre hele befolkningen adgang 

til et varieret og bredt digitalt tv-tilbud” og 
• ansøgers planer for at sikre seerne adgang til modtageudstyr til lavest mulig pris og 

planer for støtte til seerne i forbindelse med den digitale overgang.  
 
I relation til den efterfølgende tilladelse skal særligt fremhæves følgende: 
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• Det fastslås, at frekvenserne primært skal bruges til broadcast, men også kan 
bruges til andre typer elektroniske kommunikationstjenester 

• Der stilles krav om, at NTV ”skal bidrage til at sikre hele befolkningen adgang 
til et bredt og varieret tilbud af tv-kanaler”, men der er altså ikke (jf. dog  ”must 
carry”) krav om en bestemt sammensætning af konkrete programmer/typer af 
programmer. 

• NRK’s programmer – også radiokanaler – skal kunne modtages gratis og have 
samme dækning som hidtil. 

• Andre landsdækkende radiostationer end NRK skal ligeledes tilbydes adgang. 
• Krav om EPG som er tilgængelig for alle indholdsleverandører 
• Krav om mulighed for at abonnere på enkeltkanaler 
• Krav om rabatter ved flere abonnementer i samme husstand (hvis flere tv) 
• Krav til informationsvirksomhed 
• Krav om etablering af kundestøttetjeneste (nærmere krav til åbningstid mv.) 
• Krav om ”mærkningsordning” for digitale modtagere. 
• Krav om adgang adgang for alle programforetagender på ikke-diskriminerende 

vilkår  
• Krav om at NTV tilbyder kapacitet til konkurrerende operatører efter analog 

slukning (hvor antallet af sendemuligheder øges fra 3 MUX til 5 MUX).   
 
NTV’s forretningsmodel   

NTV er ejet ligeligt af NRK, TV 2 og Telenor. Ingen af ejerne har således flertal eller 
joint control. 

Mens NTV selv varetager rollen som platformsoperatør (frekvensindehaver, teknisk 
platformsoperatør, forvalter af kapacitet, ansvarlig for kryptering og boksspecifikatio-
ner) har NTV etableret et datterselskab, NTV+, der skal varetage rollen som betalings-
tv-operatør (fremskaffelse af programindhold, pakettering, prissætning, markedsføring, 
bokshåndtering mv.). NTV+ har indgået aftale med en ekstern part om varetagelse af 
kundeservice.  

 
NTV har besluttet sig for at anvende kompressionsstandarden MPEG 4. Det giver plads 
til 6-9 almindelige tv-kanaler i et MUX.   
 
 
Figur 3. Kanaler i det norske DTT-udbud 

 

 

 
 
 

FTA PTV.  Ekstra PTV-kanaler 
MUX 1 (6-8 kanaler):  
NRK1, NRK2, ny NRK ka-
nal, NRK regional tv, dø-
vetolketjeneste, EPG samt 
digital radio fra NRK og 
kommercielle radiostatio-
ner 

MUX 2-4 (15-18 kanaler): 
Under udvælgelse 

Jf. PTV 
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Særligt bemærkes, at NTV – i lyset af kravet i tilladelsen om, at NTV skal tilbyde kapa-
citet til eventuelle konkurrerende DTT-operatører efter analog slukning – har valgt en 
såkaldt ”et-kortsløsning”. Løsningen muliggør fælles kryptering af programmer fra for-
skellige operatører, og indebærer dermed, at seerne ved hjælp af ét og samme kort kan 
få adgang til programmer fra de forskellige DTT-operatører. Løsningen er brugervenlig 
og kan derudover spare DTT-kapacitet i en situation, hvor to operatører måtte ønske at 
have samme program(mer) i deres betalings-tv-tilbud (og programmet derfor ellers ville 
være udsendt parallelt i to krypterede versioner).   
 

   DTT i Sverige 

 
Efter en vanskelig start i 1999 kan DTT i Sverige i dag betegnes som en relativ succes. I 
løbet af få år har DTT fået over 600.000 seere og er opbygget som en lovende hy-
brid/pay basic forretnings-model, der tilbyder en grundpakke til en abonnementsbetaling 
på omkring 140 d.kr. om måneden (18 euro), herudover tilbydes en række forskellige 
pakker, bl.a. en børnepakke til omkring 35 d.kr. pr. måned. En grundpakke og filmpak-
ke koster samlet omkring 270 d.kr. pr. måned. Også twin- og triple-pakker med rabat 
tilbydes til brug i sommerhus mv. 
  
Netværksoperatøren, Boxer, subventionerer boksene og der er ingen bindingstid på afta-
ler om køb af de forskellige pakker, der således kan siges op fra måned til måned. 
Sverige har allokeret 5 MUX’er til DTT, hvoraf den ene efter planen vil kunne modta-
ges af 99,8 % af befolkningen, når overgangen fra analog til digital tv er gennemført 
senest 1. februar 2008. 3 MUX’er forventes at kunne modtages af 98 % af befolkningen, 
medens den femte MUX vil nå ca. 70 % af befolkningen. Herudover er det besluttet at 
tage 1 MUX i brug i Stockholm-området, der bl.a. skal udnyttes til at udvikle og afprøve 
nye digitale tjenester. DVB-H har hidtil kun været udsendt som forsøg. 
 
Der er imidlertid også blevet rejst spørgsmål om ulovlig statsstøtte i forhold til EU-
reglerne på grund af den svenske regerings forholdsvis åbenlyse promovering af DTT i 
forhold til satellit og kabel. 
 
 
Boxer – den svenske gatekeeper 
 
Boxer gik i luften i 2002 og har i dag over en halv million kunder. 
 
Antal kanaler i pakken: 19 dertil kommer public service-kanalerne og de andre ukodede kanaler, 
heriblandt TV 4 
Pris pr. måned : 140 danske kroner 
 
Boxers forretningsmodel er en pakketering af mindre kanal-pakker til forholdsvis lav pris mål-
rettet imod det klassiske antenne-publikum. Kombineret med en markedsføring om, at det er 
enkelt og ukompliceret at være digital ”med almindelig antenne”. 
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Public service-stationen SVT har fået et helt MUX for sig selv, hvori det ukrypteret sender kna-
laerne SVT 1, SVT2, der samtidig sendes analogt, samt nogle særlige digitale SVT-kanaler: 
SVT 24, Barnkanalen og Kunskaps-kanalen. Også TV 4 sendes ukrypteret i en særskilt MUX. 
 
Boxer kontrolleres af sendernetselskabet Teracom, der ejes 100 pct. af staten. Boxer betaler Te-
racom for at sende de kanaler, selskabet tilbyder. Forholdet mellem Boxer og PTV-kanalerne er 
rent kommercielt, idet Boxer opkræver abonnementsbetaling fra seerne og afregner med PTV-
kanalerne. Det er imidlertid ikke Boxer, der har udvalgt de enkelte tv-kanaler der indgår i PTV-
delen af DTT, men derimod regeringen efter forslag fra Radio- och-Tv-Verket, der har udarbej-
det sit forslag på grundlag af et udbud. 
 
I Sverige har markedsandelene mellem kabel, satellit og jordbaseret rykket sig, efter at DTT 
er blevet indført. Bl.a. har Boxer med sine forholdsvis billige pakker erobret en stor del af 
markedet for sommerhuse og både. Boxer har også nogle specialtilbud til dette marked så-
som weekend-tv til børn.                     
 www.boxer.se 
 
 
 
Kort historik 
Der er sendt digitalt tv i Sverige siden 1999, oprindelig efter en ren pay tv-model på tre 
MUX’er med temmelig dyre bokse, til omkring 4.000 d.kr. (550 euro). Dette var ikke 
nogen succes, og vurderingen af digital tv i Sverige var frem til 2002 over-vejende ne-
gativ. Men efter et fornyet udbud i 2002 – med fire MUX’er, over 20 kanaler og billige-
re bokse samt en gennemarbejdet køreplan for analog slukning – er historien en helt an-
den. I løbet af to år nåede DTT op på over 200.000 husstande svarende til 6 % af alle 
husstande. I MUX 1 og 2 sendes henholdsvis public service-stationen Sveriges Televi-
sion (SVT)’s og TV 4’s udsendelser ukrypteret, mens der med MUX 2-5 er etableret en 
kommerciel abonnements-finansieret platform, Boxer, som sælger PTV kanaler. TV 3 
og de andre MTG-kanaler har været med i PTV-delen fra september 2004. Med hensyn 
til analog slukning er dette fastlagt til februar 2008 for hele landet, men er allerede på-
begyndt i dele af landet efter en region-for-region plan med tilhørende informations-
kampagne.  
 
For så vidt angår stats-støtteproblematikken er der iværksat en EU-undersøgelse med 
henblik på at undersøge, om den svenske public service tv-station Sveriges Television 
(SVT)’s investeringer i DTT-sendernetsselskabet Teracom er ulovlig statsstøtte. 
 
Udbudsmodel og forretningsmodel. 
Som anført har SVT rådighed over MUX 1, hvori det ukrypteret sender SVT 1, SVT2, 
som samtidig sendes analogt, samt nogle særlige digitale SVT-kanaler: SVT 24, Barn-
kanalen og Kunskaps-kanalen, jf. nedenstående figur. TV 4 har rådighed over MUX 2 
og sender ukrypterede, reklamefinansierede programmer. SVT og TV 4 betaler Teracom 
for at sende disse kanaler.  
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De øvrige kanaler i DTT-nettet sendes hovedsagelig krypteret, dvs. som betalingskana-
ler (PTV). Udbudsformen er fordeling pr. kanal, altså en enkelttilladelsesmodel, kombi-
neret med skønhedskonkurrence. Der er ganske vist en PTV-operatør, nemlig selskabet 
Boxer, der kontrolleres af sendernetselskabet Teracom, der igen ejes 100 % af staten. 
PTV-selskabet Boxer betaler Teracom for at sende de kanaler, selskabet tilbyder. For-
holdet mellem Boxer og PTV-kanalerne er rent kommercielt, idet Boxer opkræver 
abonnementsbetaling fra seerne, og afregner med PTV-kanalerne. Det er imidlertid ikke 
operatøren, der har udvalgt de enkelte tv-kanaler, der indgår i PTV-delen af DTT, men 
derimod regeringen efter forslag fra Radio- och-TV-Verket, der har udarbejdet sit for-
slag på grundlag af et udbud. 
 
Figur 4. Kanaler i det svenske DTT-udbud 

 

 
 
 
 
 

Kilde: ”DTT developments in Europe, Analysys Sept. 2005 

 
 
I MUX 2-5 sendes 7 kanaler pr. MUX i 64 QAM og MPEG 268, hvilket betyder, at der 
efter Boxers vurdering vil være plads til en kapacitetsforbedring på 30-40 pct. ved an-
vendelse af MPEG 4. Boxer mener endvidere, at det fungerer udmærket med den inden-
dørs dækning med 64 QAM og har ikke planer om at sende i 16 QAM. Derimod forven-
tes en ny teknik,  DVB-T2, at kunne give en kapacitetsforbedring på 30-100 pct. SVT 
sender 4 kanaler i MUX 1. 
 
Udbudsproceduren igangsættes på foranledning af regeringen, der anmoder Radio- och 
TV-Verket om at iværksætte et udbud. RTVV har siden 1999 gennemført 5 DTT-udbud. 
 
Radio- och TV-Verket modtager og behandler ansøgninger om DTT. I behandlingen 
indgår at bedømme ansøgerne ud fra et finansielt og teknisk perspektiv samt at sørge for 
et bredt udbud af kanaler ud fra følgende skønhedskriterier: 
 

� Programindhold, 
� Finansielle og tekniske forudsætninger, 

                                                 
68 Boxer oplyser, at der anvendes statistisk multipleksering i MUX 1-4, hvilket giver mulighed for flere kana-
ler, idet der ved anvendelse af statistisk multipleksering er 22,12 til 22,4 Mbit/s pr. MUX i 64 QAM (i Dan-
mark har vi 19,9 Mbit/s jf. note 28).  Boxer anvender til hver kanal 3 Mbit/s.   

FTA PTV. Pay basic-pakke til 
ca. 140 d.kr. (18 euro) 
om måneden 

Ekstra PTV-kanaler 

SVT1, SVT 2 SVT24, TV 4, 
SVTT Barnkanalen, 
Kunskapskanlen 

TV4 Film, TV 400, TV4 
Plus, MedImTeve, Kanal 5, 
CNN, Eurosport, 
Discovery, Animal Planet, 
MTV, Star, Canal 7, 
Nickelodeon, VH1, E!, TV 
3, TV 8, ZTV 

Canal +-pakke på 3 kana-
ler til 19 euro om måne-
den Disney kanalen for 4,3 
euro om måneden 
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� Sender man ukrypteret eller vil man levere interaktive tjenester baseret på den 
åbne MHP-standard, 

� Kan ansøgerne indgå i samvirke om multiplexering, EPG og adgangskontrol 
/kryptering og 

� En afvejning af, at programudbuddet som helhed kan tilgodese forskellige inte-
resser og smagsretninger, og at programmer med forankring i den svenske kul-
turkreds kan have forrang. 

 
Mangfoldigheden søges endvidere sikret gennem et erklæret mål om, at flere uafhængi-
ge broadcasters skal udøve DTT-virksomhed.  
 
Radio- och TV-Verket afgiver siden et motiveret fordelingsforslag til regeringen, som 
herefter beslutter, hvem der skal have tilladelse. Der er i Sverige i dag udstedt ca. 40 
program-tilladelser til DTT, heraf 10 nationale og 6 regionale free-tv kanaler.  
 
Der er i Sverige ingen krav om, at der skal udsendes nabolands-tv eller parlaments-tv på 
DTT, ligesom det er op til operatøren, om der skal sendes HDTV.69 Derimod er der 
overvejelser om, hvorvidt der skal afsættes kapacitet til DVB-H og andre formål, når 
man slukker for det analoge sendernet og dermed får yderligere kapacitet til rådighed.  
 
DTT-tilladelser er udstedt for en kortere periode af et par år, men det overvejes fra 2008 
at udstede tilladelser af længere varighed, ligesom det overvejes at overlade beslutnin-
ger herom til Radio- och TV-Verket. Der er endvidere overvejelser om at Radio- och 
TV-Verket  kan opliste tilladelsesindehaverne på en art bruttoliste, hvorfra operatøren 
kan vælge dem, der skal udsendes.   
 

    DTT i Finland 

DTT er startet langsomt i Finland, men har fra 2003 taget fart, således at der i dag sen-
des 11 free-tv kanaler samt tre PTV-kanaler på i alt tre MUX’er, hvoraf to er 94 % 
landsdækkende og det sidste 72 % landsdækkende. Omkring 400.000 husstande svaren-
de til 17 % af alle tv-husstande modtager DTT. Det hører med til billedet, at terrestrisk 
tv har gode betingelser i Finland, idet af forskellige tekniske og geografiske årsager er 
svært at bruge satellit og kabel i Finland. Det største problem for DTT i Finland er den 
forholdsvis beskedne andel PTV, som bl.a. skyldes manglende samarbejde i branchen 
om tekniske standarder og markedsføringsstrategi med hensyn til settop-bokse. 
 
Kort historik 
Lovgivning og udbud af frekvenser var allerede på plads i 1999, og udsendelserne star-
tede i 2000 med fire kanaler sendt som udelukkende free-tv. Alligevel fik DTT en lang-
som start i Finland. Den geografiske dækning var kun 50 % og boksene var for dyre og 
for få. Det skyldtes bl.a., at den finske regering kraftigt anbefalede MHP-bokse for at 
                                                 
69 Boxer har oplyst, at det vurderes, at der skal bruges 14 Mbit til HDTV, hvilket forventes at falde til 10 Mbit 
med MPEG 4. 



 - 104 - 

 

kunne sikre avancerede interaktive tjenester på DTT, og at der i hele promoveringen af 
DTT generelt var et kraftigt fokus på interaktivitet og fordelene ved MHP. Konsekven-
sen var, at selv om der var billige ”basic”-bokse i handelen, ventede mange forbrugere 
på MHP-boksene. I den første fase af DTT frem til efteråret 2002 nåede DTT Finland 
kun op på knap 50.000 seere. En relancering i 2003 med bedre geografisk dækning og 
billige bokse ændrede imidlertid udviklingen drastisk, jf. nedenstående figur. I dag mod-
tages DTT som nævnt af omkring 400.000 husstande svarende til 17 % af alle tv-
husstande. Der er et FTA-tv udbud på 11 landsdækkende og to regionale tv-kanaler 
samt et antal radiokanaler, og fra 2004 også et PTV-udbud. Den finske regering har be-
sluttet at lukke for de analoge sendinger senest 31. august 2007. 
 
Figur 5. DTT i Finland 2002-2004 

 

 
 
 
Udbudsform 
Der er tre MUX’er afsat til tv, hvoraf public service-stationen YLE på forhånd har fået 
tildelt ét. De øvrige er fordelt som enkelttilladelser efter skønhedskonkurrence. Tre af 
tilladelseshaverne blev ikke klar til at sende ved fristens udløb i 2002 og mistede deres 
tilladelse. Først i 2004 kom der et betalingstv-udbud til seerne, idet Canal Plus da be-
gyndte at sende 3 kanaler. 

Figur 6. MUX og kanaler i finsk DTT 
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MUX 
Free-tv-kanaler Betalingskanaler 

Mux A: 95 % lands-
dækkende, reserveret til YLE 

TV!-D, TV2-D, FST, YLE24, YLE Tee-
ma, samt YLE’s fire radiokanaler 

 

MUX B: 95 % landsdækken-
de 

MTV2, Subtv, MTV3+, Channel Fours 
Finland-Nelonen, Nelonen Plus 

 

MUX C :72 % landsdækken-
de 

Sports Canal, VIISI, Estradi,  
SEXTV.fi,To regionale tv-kanaler og to 
radiokanaler 

Canal +Finland, Canal + FILM1, 
CANAL +FILM2 (tilbydes i en 
pakke til 27 euro pr. md.) 
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Den tekniske operatør er sendernetsselskabet Digita Oy, som modtager betaling fra så-
vel public service-broadcasteren YLE, som de kommercielle FTA-kanaler og PTV-
kanalerne. Endvidere er der multipleksoperatøren Platco, som har til opgave at facilitere 
samarbejde om multipleksstyring, adgangskontrol og EPG. Vurderingen er, at Platco 
ikke har fungeret efter hensigten, hvilket har været medvirkende til en forsinket og be-
skeden start på betalingstv i den finske DTT udbud. 

 
Det fjerde MUX i Finland er reserveret til mobil datacasting til 3G terminaler med brug 
af DVB (H) (hvor almindeligt digitalt tv har standarden DVB (T)), og der er forsøg i 
gang med mobilt tv med brug af DVB (H).  
 
 

   DTT i Frankrig 

 
Det franske DTT-net dækker pr. oktober 2006 65 % af befolkningen. Slutmålet for ud-
bygningen af nettet er 85 % befolkningsdækning. Analog slukning er planlagt til 2010, 
forudsat, at der på dette tidspunkt er solgt tilstrækkeligt mange DTT bokse. 
(http://www.csa.fr/themes/zoom/tnt/index.php) 
 
Historik 
DTT blev lanceret i Frankrig i marts 2005 som en primært free-tv platform med 18 gra-
tis-kanaler, heriblandt de fem public service-kanaler. Disse sendes ukodet med MPEG 2 
-kompressions-standarden, som muliggør modtagelse via billige ”zapperbokse”. I perio-
den marts-september 2006 blev der yderligere lanceret 11 betalings-tv-kanaler på DTT. 
Disse sendes med MPEG 4-standarden, som giver plads til flere kanaler, men til gen-
gæld kræver mere avancerede og dyre bokse, der er bagud kompatible og således også 
kan anvendes til MPEG 2. De 29 kanaler sendes på 5 MUX’er 70. I alt 6 MUXer er allo-
keret til DTT. 
 
Af de 6 MUX’er – R1-R6 – anvendes R1 og R2 udelukkende til gratis-kanaler, idet pub-
lic service-kanalerne er samlet på den ene MUX.  
 
CSA (Conseil Superior de l’Audiovisuel) reserverede fra begyndelsen 8 kanaler til pub-
lic service-tv: France 2, France 3, France 5, Arte og parlamentskanalen (der deles af Na-
tionalforsamlingen og Senatet) samt evt. ekstra kanaler fra France Télévision foranledi-
get af lanceringen af DTT (France 4 er etableret efterfølgende). Disse 8 kanaler er siden 
reduceret til 6 kanaler.  

                                                 
70 DR oplyser, at grunden til, at der således i Frankrig er plads til ca. 5 kanaler pr. MUX er, at man i Frank-
rig anvender en DVB-T mode, der giver højere bithastighed i hvert MUX end i Danmark. Det skyldes, at der 
ikke anvendes (SFN) Single Frequency Network, og der sendes med lidt mindre robust signal. Der er således 
27,14 Mbit/s pr. MUX, hvor vi i Danmark har 19,9 Mbit/s. 
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Endvidere fik alle tv-kanaler, der havde opnået tilladelse til analog terrestrisk virksom-
hed før 1. august 2000 en tilladelse til samtidig og uændret DTT udsendelse af deres 
analoge programvirksomhed, samt en ekstra kanal til digital virksomhed (under forud-
sætning af, at det er udøvet af et ”société distincte” og opfylder udbudsbetingelserne). 
Det drejede sig om 3 nationale kanaler. 
 
Efter en længerevarende udbudsprocedure, herunder offentlige høringer af kandidaterne, 
udstedte CSA i oktober 2002 endvidere tilladelse til 16 gratis kanaler og 15 betalings-
kanaler på nationalt plan. (Efterfølgende er nogle tilladelser inddraget og andre udstedt, 
der er dog stadig omkring 30). 
 
Udbudsform 
Radio- og tv-myndigheden CSA har udstedt tilladelse til godt 30 tv-kanaler (alle er ikke 
kommet i gang). CSA spiller en aktiv rolle bl.a. i forbindelse med placering af kanalerne 
i de forskellige MUXer, spørgsmålet om anvendelse af MPEG 2 eller 4 samt udsendelse 
af HD (CSA har udstedt tilladelse til forsøgsvirksomhed med HD). 
 
Der findes ikke nogen decideret gatekeeper på DTT i Frankrig, idet DTT-
betalingskanalerne udbydes af flere konkurrerende betalings-tv selskaber, der også be-
nytter andre platforme, herunder satellit.  
 
DTT-tilladelserne giver adgang til anvendelse af en teknisk ressource, dvs. til en kanal 
på digital frekvens. Udover tv-programvirksomhed giver tilladelsen adgang til at tilbyde 
interaktive tjenester eller ydelser, der kompletterer og beriger programmerne. 
 
CSA skulle ved udbuddet bl.a. overveje følgende: 

- Kandidaternes muligheder for at imødekomme et større publikums forventninger 
og for at medvirke til at fremme en hurtig udvikling af DTT, 

- Nødvendigheden af at sikre sand konkurrence og diversitet blandt operatørerne, 
- Sikring af pluralisme og aktuelle sociokulturelle tendenser, 
- Kandidaternes ekspertise, 
- Kandidaternes engagement i produktion og distribution af audiovisuelle og ci-

nematografiske værker, 
- Les engagements relatifs à la couverture du territoire, 
- La coherence des propositions en matière de regroupement et det choix de 

distributeurs de services, og 
- Finansiering og økonomisk grundlag for udnyttelse af tjenesten. 

  
Multiplex-operatører 
CSA udpeger og autoriserer Multiplex-operatørerne efter indstilling fra de tv-kanaler, 
der er placeret på de enkelte MUX’er. Der er en operatør pr. multiplex, idet der grund-
læggende er tale om nye selskaber dannet af de involverede kanaler.  
 



 - 107 - 

 

DMB 
CSA har efter evaluering af tidligere forsøgsvirksomhed givet tilladelse til DMB- for-
søgsvirksomhed i Paris i perioden juli 2006 til marts 2007. 
 
MPEG 2 og MPEG 4 i Frankrig 
 
DTT blev lanceret i Frankrig i marts 2005 som en primært free tv platform med 18 gratis-
kanaler, heriblandt de fem public service-kanaler. Disse sendes ukodet med MPEG 2-
kompressions-standarden, som muliggør modtagelse via billige ”zapperbokse”. I perioden 
marts-september 2006 blev der i Frankrig yderligere lanceret 11 betalings-tv-kanaler på DTT. 
Disse sendes med MPEG 4-standarden, som giver plads til flere kanaler, men til gengæld kræ-
ver mere avancerede og dyre bokse. De i alt 29 kanaler sendes på 5 MUXer71 
 
Der findes ikke nogen decideret gatekeeper på DTT i Frankrig, idet de DTT-betalingskanalerne 
udbydes af flere konkurrerende betalings-tv selskaber, der også benytter andre platforme, her-
under satellit.  
 
Det franske DTT-net dækker pr. oktober 2006 65 pct. af befolkningen. Slutmålet for udbygnin-
gen af nettet er 85 pct. befolkningsdækning. Analog slukning er planlagt til 2010, forudsat, at 
der på dette tidspunkt er solgt tilstrækkeligt mange DTT bokse. 
(http://www.csa.fr/themes/zoom/tnt/index.php) 
 
 
 

                                                 
71 DR oplyser, at grunden til, at der således i Frankrig er plads til ca. 5 kanaler pr. MUX er, at man i 
Frankrig anvender en DVB-T mode, der giver højere bithastighed i hvert MUX end i Danmark. Det skyl-
des, at der ikke anvendes (SFN) Single Frequency Network, og der sendes med lidt mindre robust signal. 
Der er således 27,14 Mbit/s pr. MUX, hvor vi i Danmark har 19,9 Mbit/s. 
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