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Ændring af tilladelse til DR til distribution af lyd- og 

billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-

sendemuligheder 

 

I medfør af § 3, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019 kan distribution af danske 

og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede 

digitale tv-sendenet kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.  

 

I henhold til radio- og fjernsynslovens § 3, stk. 4, kan tilladelse til 

distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede 

digitale tv-sendenet efter kulturministeriets nærmere bestemmelse 

meddeles DR, en regional TV 2-virksomhed, flere regionale TV 2-

virksomheder i forening eller TV 2/DANMARK A/S. Tilsvarende kan 

tilladelse meddeles et selskab, der udelukkende er ejet af ét af disse 

foretagender eller flere af foretagenderne i forening.  

 

Kulturministeriet har i brev af 3. februar 2020 oplyst, at den fortsatte 

distributionsvirksomhed fra de sendemuligheder, der er forudsat 

anvendt til distribution af ikke-krypteret tv, vil blive varetaget af DR. 

Kulturministeriet meddelte derfor Radio- og tv-nævnet retningslinjer 

for Nævnets udstedelse af tilladelse til DR. 

 

På den baggrund udstedte Radio- og tv-nævnet den 3. marts 2020 

tilladelse til DR til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af 

jordbaserede digitale tv-sendemuligheder med virkning fra 31. marts 

2020.   

 

Imidlertid har Kulturministeriet i brev af 23. marts 2020 anmodet 

Radio- og tv-nævnet om at meddele I/S DIGI-TV forlængelse af den 

nugældende tilladelse frem til og med den 1. juni 2020. Forlængelsen 

skal ses i lyset af udbruddet af coronavirus/COVID-19 og ønsket om at 

sikre seerne den bedste mulighed for fortsat at kunne tilgå relevante 

(myndigheds)informationer. 
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Side 2 

 

Som konsekvens heraf har Kulturministeriet herefter tillige anmodet 

Radio- og tv-nævnet om at meddele DR ændring af ”Tilladelse til DR til 

distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede 

digitale tv-sendemuligheder” af 3. marts 2020, så tilladelsen gælder for 

perioden 2. juni 2020 frem til og med 30. juni 2030. Det forudsættes 

fortsat, at der med I/S DIGI-TV aftales en praktisk overgangsordning. 

Endvidere forudsættes øvrige tilladelsesvilkår opretholdt.  

 

På den baggrund skal Radio- og tv-nævnet herefter meddele, at 

tilladelsens varighed ændres til at gælde fra 2. juni 2020 og frem til og 

med 20. juni 2030. 

 

Tilladelsens punkt 2.2. ”Tilladelsens varighed” vil herefter lyde: 

 

2.2. Tilladelsens varighed 

Tilladelsen udstedes for perioden 2. juni 2020 frem til og med 30. juni 

2030. Det forudsættes, at der med I/S DIGI-TV aftales en praktisk 

overgangsordning. 

  

Tilladelsens øvrige vilkår forbliver uændret.  
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Caroline Heide-Jørgensen 
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