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Høring over ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 

 

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har den 15. maj 2017 vurderet det 

hensigtsmæssigt at sende et forslag om ændring af bekendtgørelsen om 

ikkekommercielt tv i MUX 1 i høring. Baggrunden for beslutningen om ændringen er, at 

der har vist sig en række uhensigtsmæssigheder med den gældende bekendtgørelses 

formuleringer samt administrationen heraf.  

 

Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 vurderer, at det skal være muligt, at sende 

egne tidligere producerede lokale tv-programmer i øvrig sendetid, at kravet om lokalt 

indhold bør ændres, og at det bør være muligt at udsende europæiske programmer uden 

Radio- og tv-nævnets forhåndsgodkendelse. 

 

Genudsende egne tidligere producerede lokale tv-programmer 

For at muliggøre udsendelse af programmer produceret inden den gældende lokal-tv-

ordning, dvs. inden 2014, foreslås der tilføjet et nyt stk. 4 til § 11 i bekendtgørelsen.  

 

Der er dog fortsat krav om, at alle programmer, inkl. programmer produceret inden 

2014, skal være produceret af tilladelseshaver, være med lokalt indhold og i øvrigt 

overholde tilladelseshavers programtilladelse, herunder fordelingen af sendetid på 

programkategorier mv.   

 

Programvirksomhedens indhold 

Det foreslås, at ændre kravet om lokalt indhold i § 11, stk. 3, således at der vil være tale 

om lokalt indhold, når programindholdet handler om lokale forhold. Derved vurderes 

indholdet at have en særlig interesse for befolkningen i tilladelsesområdet samt de 

umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder. Lokalt indhold vil f.eks. kunne bestå af et 

program om, hvad EU- eller landspolitik konkret betyder for tilladelsesområdet eller de 

tilgrænsende tilladelsesområder. Ændringen vil således medføre en ensartethed i 

kravet om lokalt indhold for både ikkekommerciel lokal-tv og -radio. Der er i forslaget 

ikke længere krav om, hvem programmerne skal være med.  

 

 



 

Side 2 

Europæiske programmer 

I dag kræver alle ændringer af programvirksomheden Radio- og tv-nævnets 

godkendelse, jf. § 10, stk. 3. Dette indebærer blandt andet, at tilladelseshavere for at 

kunne benytte sig af undtagelsen i § 11, stk. 1, 3. pkt., om at sende europæiske 

programmer produceret af uafhængige producenter i op til 10 pct. af sendetiden, skal 

have nævnets forhåndsgodkendelse.   

 

Det foreslås, at det skal være muligt at udsende europæiske programmer, jf. § 11, stk. 

1, 3. pkt. uden Radio- og tv-nævnets forhåndsgodkendelse. Der lægges derfor op til en 

ændring af § 10, stk. 3, for at imødekomme dette.  

 

De foreslåede ændringer fremgår af § 10, stk. 3, § 11, stk. 3 og 4, i det vedlagte udkast 

til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle høringssvar til 

bekendtgørelsesudkastet senest onsdag den 2. august 2017. Høringssvar bedes sendt 

til medi@slks.dk. Anfør venligst teksten ”Høring – ikkekommerciel lokal-tv-

bekendtgørelse” i emnefeltet.    
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