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Tillæg
til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 om sigtelinier for telepolitikken mellem
regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
og
nr. 5 til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti
Lukning af udsendelse af analogt tv i 2009
Den Internationale Telekommunikations Union afholder i 2006 en konference, RRC-06, der
bl.a. beslutter, hvordan frekvenser til tv fremover fordeles mellem de europæiske lande. Det
forberedende tekniske planlægningsarbejde til konferencen er allerede i gang. Spørgsmålet om
tidspunktet for lukning af analogt tv indgår i planlægningen. En beslutning om at lukke for det
analoge tv-sendenet i 2009 giver Danmark de bedste muligheder for at opnå mange frekvenser
til digitalt tv i fremtiden.
Tv sendes såvel med den hidtidige analoge teknik som med den nye digitale teknik (DTT digitalt jordbaseret tv) via radiobølger inden for et frekvensområde, hvor der internationalt er
stor knaphed. Den nye teknik udnytter frekvenskapaciteten betydeligt mere effektivt end den
hidtidige.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at sending af tv med analog teknik i Danmark
bringes til ophør med udgangen af oktober 2009. Den digitale frekvensplan søges ved
konferencen fastlagt, så der bliver den bedst mulige fremtidssikrede danske frekvensplan med
fleste mulige sendemuligheder til DTT (og DAB), samt mulighed for mobil modtagelse.
Med ophør af sending af analogt tv i 2009 gives der seerne en betydelig periode til at skaffe sig
mulighed for modtagelse af DTT, inden udsendelse af analog tv ophører.
Aftalepartierne er også enige om, at når det efter de internationale forhandlinger bliver klart,
hvor mange frekvenser, Danmark får rådighed over til DTT fremover, drøfter partierne bag de
to aftaler i fællesskab, hvordan frekvenserne overordnet skal fordeles mellem radio/tv og andre
formål, eksempelvis 3G-tjenester, samt anvendelse af eventuelt provenu. Et eventuelt provenu,
som måtte opstå som følge af lukning af det analoge TV-signal og eventuel bortauktionering af
licenser, anvendes til forskningsformål. I det omfang, der ikke kan opnås enighed herom i
forligskredsene, anvendes provenuet til afdrag på statsgælden. Herefter aftaler de to
forligskredse hver især den konkrete anvendelse af frekvenserne. Målet er at sikre, at
udbygningen af DTT bidrager til at skabe et højteknologisk samfund.

