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Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder
Den gældende tilladelse til en gatekeeper til at distribuere jordbaseret, digitalt tv (DTT)
udløber den 3. april 2020, hvorfor sendemuligheden skal genudbydes af Radio- og tvnævnet, jf. radio- og fjernsynslovens § 3. På den baggrund sendes udkast til
bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder i offentlig høring.
Bekendtgørelsen udsendes i høring i to alternative udgaver (Model A og Model B), der
adskiller sig grundlæggende i forhold til, om samtlige fremtidige DTT-sendemuligheder
udbydes til en kommende kommerciel gatekeeper med nærmere angiven pligt til at
distribuere ukrypteret tv, eller om DigiTV fortsat skal stå for distribution af ukrypteret
tv ved tildeling af én af sendemulighederne hertil, mens de resterende sendemuligheder
udbydes til den kommercielle gatekeeper med henblik på distribution af betalings-tv.
Høringen over to alternative udbudsmodeller skyldes et ønske fra kulturministeren og
de mediepolitiske ordførere om at høre interesserede parters synspunkter på fordele og
ulemper ved de to modeller, inden der træffes endelig beslutning om valg af model.
Forskellen på de to modeller er overordnet beskrevet i vedlagte baggrundsnotat, idet
der i øvrigt henvises til de to alternative bekendtgørelsesudkast. Baggrundsnotatet
omtaler desuden kort de DTT-sendemuligheder, der er til rådighed samt den
frekvensmæssige baggrund herfor.
For begge modeller lægges der op til, at distributionstilladelsen, der forudsættes at
gælde frem til 2030, tildeles af Radio- og tv-nævnet efter en skønhedskonkurrence. Det
fremgår af bekendtgørelsesudkastene, hvilke kriterier Radio- og tv-nævnet vil skulle
lægge vægt på ved vurderingen: Ansøgers erfaring som distributør af tv og med
etablering og teknisk drift af tv-sendenet (25 %), ansøgers forretningsmæssige
kompetencer og økonomiske forhold (20 %), ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger
fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven
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som tilladelseshaver(45 %) og ansøgers redegørelse for i hvilket omfang og på hvilke
overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg(10 %).
I forhold til den bekendtgørelse, der lå til grund for udbuddet af DTT-sendemuligheder i
20071, er der – ud over vægtningen af kriterier, jf. ovenfor – foretaget en række
ændringer i lyset af bl.a. erfaringerne med den gældende tilladelse.
Høringssvar bedes sendt til Kulturministeriet pr. e-mail til kum@kum.dk med
emneangivelsen ”Høring – bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder”, senest [tirsdag den 1. august 2017].
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 Baggrundsnotat om bl.a. forskellen mellem model A og model B.
 Parallelopstilling, hvor bekendtgørelsesudkast efter hhv. model A og model B er
opstillet overfor bestemmelserne i udbudsbekendtgørelsen fra 2007.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1325 af 30. november
2007 samt bekendtgørelse nr. 1572 af 21. december 2007.
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