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Afgørelse om anmodning fra TV Alternativ om ændring af vil-

kår i programtilladelsen 

 
Sammendrag 

TV Alternativ har anmodet Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre 
procentsatsen for lokalt indhold fra 100 procent til 80 procent, da forenin-

gen ønsker at kunne bringe indslag om EU. 

 
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at 

imødekomme TV Alternativs anmodning om ændring af procentsatsen for 

lokalt indhold fra 100 procent til 80 procent. 

 

Sagens oplysninger 

TV Alternativ anmodede ved mail af 18. september 2018 Radio- og tv-
nævnet om tilladelse til at ændre procentsatsen for lokalt indhold fra 100 

procent til 80 procent, da foreningen ønsker at kunne bringe flere indslag 
om EU.  

 
TV Alternativ oplyste desuden, at den foreslåede ændring ikke vil ændre 

sendetiden fordelt på programkategorier. 
  

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjern-
synsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444 af 8. maj 2018, på sit møde 

den 25. oktober 2018 behandlet sagen og skal udtale: 
 

Ved udbud af programtilladelser i MUX 1 udstedte Radio- og tv-nævnet en 
programtilladelse til TV Alternativ i Region Syd.  

 
Det fremgår af TV Alternativs programtilladelse, at nævnet ikke vil være 

indstillet på at godkende væsentlige ændringer i programindholdet, pro-
gramplaner, herunder ændringer i omfanget af lokalt indhold i programvirk-

somheden mv. Ydermere fremgår det af tilladelsen, at nævnet i sådanne 
sager vil lægge vægt på, at tilladelseshaver ikke foretager ændringer, der 

forrykker de oplysninger, som var væsentlige for nævnets alsidighedsvur-
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Side 2 

dering i tilladelsesområdet ved tildeling af tilladelser. 

 
Det fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. september 

2017 om ikkekommercielt tv i MUX 1 (herefter ”bekendtgørelsen”), at 80 
procent af programmerne skal være med lokalt indhold.  

 
Ved udbuddet af programtilladelser i MUX 1 i 2014 tilbød TV Alternativ imid-

lertid at udsende 100 procent lokalt indhold. Derfor fremgår det af TV Al-

ternativs programtilladelse, at stationen skal sende 120 minutter, som be-
står af lokalt indhold, per uge. Dette medfører, at 100 procent af TV Alter-

nativs sendetid, dvs. 10 timer per uge, skal bestå af lokalt indhold.  
 

Radio- og tv-nævnet kunne ved udstedelse af programtilladelser i 2014 
maksimalt udstede fem tilladelser i Region Syd, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgø-

relsen. Der var indkommet ti ansøgninger, hvoraf alle ti opfyldte de formel-
le krav. 

  
Ansøgningerne blev herefter fordelt ud fra alsidighed i relation til emner, 

målgrupper og geografisk spredning, jf. § 20, stk. 1, i bekendtgørelsen. 
Skønhedskriteriet om lokalt indhold udover minimumskravet, jf. § 21, stk. 

1, nr. 1, i bekendtgørelsen, indgik derfor ikke for nævnets alsidighedsvur-
dering ved tildeling af tilladelser i Region Syd.  

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende   
 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer TV Alternativs anmodning om at ændre 
procentsatsen for lokalt indhold fra 100 procent til 80 procent. TV Alternativ 

vil således få en ny programtilladelse tilsendt. 
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