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Høring over ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 

 

Det fremgår af medieaftalen for 2019-2023, at den gældende lokal-tv-ordning 

videreføres i aftaleperioden. For at videreføre lokal-tv-ordningen skal der udstedes en 

ny bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1. Herefter kan lokal-tv-

sendemulighederne udbydes, og de nye tilladelseshavere vil kunne påbegynde deres 

programvirksomhed i 2020. 

 

Det fremgår af medieaftalen for 2019-2023, at lokal-tv-sendemulighederne udbydes 

efter de hidtil gældende regler. I udkast til bekendtgørelse er der således fortsat krav 

om lokal forankring og lokalt indhold. Derudover er der fortsat afsat særlig sendetid og 

midler til foreninger, fonde m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er 

produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller 

intellektuel funktionsnedsættelse (særordningen).  

 

Derudover fremgår der af udkast til bekendtgørelse, at Radio- og tv-nævnet som hidtil 

vil kunne udstede op til 38 tilladelser til 8 regionale områder svarende til TV 2-

regionerne fordelt med 11 i region Hovedstaden, 5 i region Syd, 5 i region Østjylland, 4 i 

region Øst, 4 i region Midt-Vest, 4 i region Nord, 4 i region Fyn og 1 i region Bornholm.  

 

Der fremgår dog følgende enkelte ændringer i bekendtgørelsesudkastet:  

 

Internetdistribution 

Som noget nyt foreslås det i bekendtgørelsesudkastet at gøre supplerende 

internetdistribution til et krav fremfor et skønhedskriterium.  

 

Kravet gælder for samtlige ikkekommercielle tv-stationer, dvs. inklusiv 

tilladelseshavere i medfør af særordningen.  

 

Der er i udkastet lagt op til krav om, at programvirksomheden både skal 

paralleludsendes via internettet og stilles til rådighed on demand. Det nuværende 

skønhedskriterium 4 herom udgår på denne baggrund.   



 

Side 2 

 

Det foreslås endvidere, at det nuværende skønhedskriterium 5 omhandlende aktiviteter 

med det formål at øge seertallet justeres som følge af, at der ikke længere stilles krav 

om publikumsmålinger.  

 

Derudover foreslås det i udkastets § 32, stk. 2, for så vidt programmer produceret til 

internet, at disse alene kan anses som tilskudsberettigede, såfremt de er med lokalt 

indhold. Derudover indføres der et forbud mod at oppebære reklameindtægter på 

baggrund af tilrådighedsstillelsen af disse programmer i § 10, stk. 2.  

 

Der indføres også en pligt til opbevaring af programkopier af internetprogrammerne i § 

25, stk. 2, samt krav i § 20, stk. 2, nr. 8, om, at der i ansøgningen skal beskrives hvilken 

supplerende internetdistribution, der planlægges. 

 

Førstegangsudsendelse 

Begrebet ”førstegangsudsendelse” foreslås præciseret, således at der ved 

førstegangsudsendelse forstås programmer, som ikke tidligere har været udsendt, og at 

mindre ændringer i et tidligere udsendt program ikke medfører, at programmet anses 

som førstegangsudsendt.  

 

Dog betragtes et program, der først udsendes på internettet og efterfølgende udsendes 

uændret på tv, som en førstegangsudsendelse på tv, hvis det består af lokalt indhold.  

 

Produktion af programmer 

Krav om produktion af programmer i § 11, stk. 1, 2. pkt., foreslås i præciseret. 

Bestemmelsen omhandler både krav om hvem og hvor programmerne skal produceres.  

 

Bestemmelsen skal forstås således, at programmerne skal være produceret af 

tilladelseshaver (eller af borgere fra tilladelsesområdet i form af public acces), og skal 

være optaget i tilladelsesområdet. Dog kan programmer optages i de tilgrænsende 

tilladelsesområder, såfremt det handler om eller er med personer fra tilladelsesområdet 

eller dette tilgrænsende tilladelsesområde.  

 

Det skal bemærkes, at begrebet ”lokalt indhold” fortsat skal forstås som 

programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig 

interesse for befolkningen 

 

Public access 

For at strømline ordlyden om public access i § 11, stk. 1, med ordlyden i 

skønhedskriteriet i § 22, stk. 1, nr. 3, om public access, foreslås det at ændre ”øvrige 

borgere” til ”borgere fra tilladelsesområdet”.  

 

Særordningen 

Det foreslås, at kriterierne i særordningen justeres, således at den samme ansøgerkreds 

fortsat kan ansøge om tilladelse hertil.  



 

Side 3 

 

Afrapportering  

Det foreslås, at afrapporteringen, som fremgår af § 24, stk. 1, i den gældende 

bekendtgørelse udgår, da Radio- og tv-nævnet har afskaffet denne.   

 

Tilladelsernes varighed   

Det foreslås, at tilladelse udstedes med udløb den 31. december 2025, således at der 

som hidtil udstedes programtilladelser med en varighed på seks år. 

 

Partierne bag medieaftalen for 2019-2023 sender således udkast til ny bekendtgørelse 

om ikkekommercielt tv i MUX 1 i høring, som findes vedlagt. 

  

Slots- og Kulturstyrelsen beder om at modtage høringssvar til bekendtgørelsesudkastet 

 

senest fredag den 30. november 2018, kl. 12.00. 
 

Høringssvar bedes sendt til medi@slks.dk. 

 

Anfør venligst teksten ”Høring – ikkekommerciel lokal-tv-bekendtgørelse” i 

enmefeltet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Grace Bondebjerg Suhadi 

Specialkonsulent 

Medier 

 


