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Høring over bekendtgørelse om udbud af public service-tv-kanal med fokus på 

kultur 

 

Det fremgår af medieaftalen for 2019-2023, at der skal udbydes en ny public service-tv-

kanal til formidling af kultur. Der skal i den forbindelse udstedes en bekendtgørelse, 

som opstiller rammerne og betingelserne for udbuddet af tv-kanalen. 

 

Udbuddet afholdes af Radio- og tv-nævnet som en skønhedskonkurrence med et 

priselement. Tv-kanalen udbydes med et årligt tilskud på lidt over 50 mio. kr., og der 

gives derudover adgang til reklameindtægter mv. Tilladelsen gælder fra 

udstedelsesdatoen frem til og med 31. december 2027. 

 

Programindhold 

Det foreslås i bekendtgørelsesudkastet, at tv-kanalen skal have fokus på kultur i hele 

Danmark og sende minimum 18 timer i døgnet, hvoraf mindst 10 timer om ugen skal 

være nyproduceret indhold. Der skal sendes kulturprogrammer minimum 2 timer om 

ugen. Derudover foreslås det, at der hver uge skal der udsendes mindst 30 minutters 

programindhold i hver af mindst fire andre programkategorier som eksempelvis 

nyheder, aktualitet, historie og sport. 

 

Det foreslås endeligt, at 50 procent af den udsendte programflade skal være 

dansksproget. 

 

Radio- og tv-nævnet vil i sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på, om ansøger 

tilbyder en bredere programvirksomhed end minimumskravet og yderligere 

dansksproget indhold end minimumskravet. 

 

Plan for driften 

Det foreslås i bekendtgørelsesudkastet, at ansøger skal fremlægge en plan for driften, 

som bl.a. redegør for ansøgers kompetencer, herunder dokumenteret erfaring med tv-

virksomhed. Planen skal derudover indeholde budgetoverslag, som bl.a. skal indeholde 



 

Side 2 

oplysninger om indtægter, udgifter og det forventede overskud. Endeligt kan ansøger 

fremlægge en plan for bæredygtig drift af tv-kanalen efter tilladelsesperiodens udløb. 

 

Radio- og tv-nævnet vil i sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på kvaliteten og 

realismen i ansøgers plan for driften af tv-kanalen. 

 

Priselement 

Radio- og tv-nævnet vil i sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på størrelsen af det 

samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som ansøger tilbyder at kunne drive tv-

kanalen for, maksimalt 450,6 mio., således at tilbud om at drive kanalen for mindre end 

det maksimale vil vægtes positivt.  

 

Distribution og tilrådighedsstillelse 

Det foreslås i bekendtgørelsesudkastet, at tv-kanalen skal distribueres via DTT-nettet. 

Der stilles kapacitet til rådighed i den ukrypterede public service MUX, men der er ikke 

pligt til at aftage denne. Programindholdet kan derudover stilles til rådighed via en 

internetbaseret tjeneste fx som paralleludsendelse i streaming-format og on demand. 

 

Radio- og tv-nævnet vil i sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på ansøgers plan for 

udbredelsen af tv-kanalen, og tildele flere point desto større udbredelse af tv-kanalen 

udover minimumskravet. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen beder hermed om at modtage høringssvar til 

bekendtgørelsesudkastet 

 

senest mandag den 27. maj 2019, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til medi@slks.dk.  

 

Anfør venligst teksten ”Høring – kulturkanal tv” i emnefeltet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Grace Bondebjerg Suhadi  
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