
 

 

   

 

 

 

 

Radio- og tv-nævnets ansøgningsrunde til 

programtilladelse til særordningen i MUX 1 
 

Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 

(bekendtgørelsen). I henhold til § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen udsteder 

Radio- og tv-nævnet tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel 

programvirksomhed i MUX 1, som er produceret af og rettet mod 

personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel 

funktionsnedsættelse, også kaldet særordningen. 

 

Det samlede ansøgningsmateriale kan hentes på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Radio- og tv-nævnet åbner hermed for ansøgninger til særordningen. 

 

Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest 

 

TORSDAG den 13. JUNI 2019, KL. 23.59. 

 

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre de tildelte 

programtilladelser senest ultimo september 2019. Nævnet vil snarest 

herefter udstede tilladelser gældende til og med den 31. december 

2025.  

 

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af 

ansøgningsmaterialet, herunder i tidsplanen. Endelig tages der 

forbehold for fejl i ansøgningsmaterialet.  

 

Eventuelle ændringer mv. vil blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside. 
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Vejledning til ansøgning til særordningen MUX 1 

 

1. Indledning 

 

Radio- og tv-nævnet gennemfører en ansøgningsrunde til 

ikkekommercielle programtilladelser i MUX 1 til foreninger og fonde, 

hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af 

og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk 

eller intellektuel funktionsnedsættelse, også kaldet særordningen. 

 

Der er reserveret fast sendetid i MUX 1 samt en årlig samlet bevilling 

på 2 mio. kr. til foreninger og fonde, der har en programtilladelse i 

henhold til særordningen.  

 

De nærmere bestemmelser om særordningen følger af bekendtgørelse 

nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1 (se bilag 1). 

I nærværende tekst forkortes henvisning til bekendtgørelse om 

ikkekommercielt tv i MUX 1 til ”bekendtgørelsen”. 

 

2. Vigtige frister og forløb 

2.1 Tidsplan 

Offentliggørelse af ansøgningsvejledning og 

ansøgningsskema 

13. marts 2019 

Informationsmøde om programtilladelse i MUX 1, 

herunder programtilladelse efter særordningen.  

2. april 2019, kl. 14.30 til 

16.00  

Frist for ansøgninger om tilladelse og tilskud 13. juni 2019, kl. 23.59 

 

Offentliggørelse af ansøgerliste og indsendte 

ansøgninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside  

Senest 28. juni 2019 

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger 23. september 2019 

Offentliggørelse af tildelte programtilladelser  Ultimo september 2019 

Udsendelse af afslag 

 

Oktober 2019 

 Udstedelse af tilladelser Ultimo december/primo 

januar 2020 

Tidligst mulige sendestart 1. januar 2020 

Udbetaling af tilskud for 2020 Januar 2020 

Senest mulige sendestart 1. april 2020 

http://www.slks.dk/
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2.2 Informationsmøde 

Radio- og tv-nævnet afholder i forbindelse med udbud af 

programtilladelse i MUX 1, herunder til særordningen, et 

informationsmøde med en generel præsentation af 

ansøgningsmaterialet. 

  

Informationsmødet afholdes hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. 

Andersens Boulevard 2, 1553 København, 5. sal:   

 

Tirsdag den 2. april 2019, fra kl. 14.30 til kl. 16.00. 

 

Tilmelding til informationsmødet er påkrævet. Foreningen/fonden 

tilmelder sig ved at sende en e-mail til rtv@slks.dk, der indeholder 

kontaktoplysninger på den deltagende forening/fond (navn, e-mail og 

telefonnummer). Maksimalt to deltagere per forening er tilladt. 

 

Informationsmødet er i udgangspunktet for foreninger/fonde, der 

påtænker at ansøge om programtilladelse til MUX 1.  

 

Tilmeldingen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest torsdag 

den 28. marts 2019. 

 
3. Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger 

3.1. Kriterier 

Ved behandling af ansøgninger om tilladelser til særordningen, 

udsteder Radio- og tv-nævnet tilladelse til ansøgere, der opfylder 

følgende tre kriterier: 

1) Ansøgers formål er at producere ikkekommercielt tv, som er 

produceret af og rettet mod personer med fysisk 

funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel 

funktionsnedsættelse, og 

2) Ansøger har programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til 

de landsdækkende sendebånd i MUX 1, som udløb pr. 31. 

december 2013, og 

3) Programvirksomheden henvender sig til en landsdækkende 

målgruppe. 

3.2. Øvrige kriterier 

Radio- og tv-nævnet kan ved sin behandling af ansøgninger lægge 

vægt på en ansøgers økonomiske formåen og mulighed for at realisere 

de opstillede programplaner. 

 

mailto:rtv@slks.dk
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4. Hvordan søger man om tilladelse 

4.1. Formelle krav til ansøgere 

4.1.1. Kun foreninger og fonde, hvis formål er at producere 

ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med 

fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel 

funktionsnedsættelse, kan søge om tilladelse til særordningen. 

 

4.1.2. Kun foreninger og fonde, jf. punkt 4.1.1., som har en tidligere 

gældende programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet gældende til de 

landsdækkende sendebånd i MUX 1, kan søge om tilladelse til 

særordningen. Dokumentation for denne landsdækkende tilladelse skal 

indsendes med ansøgningen. 

 

4.1.3. Kun foreninger og fonde, jf. punkt 4.1.1., som har gyldigt CVR- 

og P-nr. samt NemID kan ansøge om tilladelse til særordningen. Det er 

endvidere et krav, at foreningen/fonden skal være tilsluttet en 

sikkermail postkasse (fx Digital Post) – I kan finde yderligere 

information om opsætning af digital post på www.e-boks.dk.  

 

4.1.5. Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgers navn, 

adresse, telefonnummer, e-post-adresse, CVR- og P-nr. , 

kontaktperson og hjemmeside.  

 

4.1.6. Ansøger skal oplyse det navn, som tv-stationen vil blive drevet 

under. 

 

4.1.7. Ansøger skal oplyse om programvirksomhedens målgruppe. 

 

4.1.8. Ansøger skal til ansøgningsskemaet vedhæfte foreningens eller 

fondens stiftelsesprotokollat (evt. anden dokumentation for stiftelse),  

samt vedtægter, herunder regler for tegningsret.  

 

4.1.9. Ansøger skal oplyse om bestyrelsens sammensætning og 

bestyrelsesmedlemmernes bopæl.  

 

4.1.10. Ansøger skal beskrive hvorledes formålet om at producere 

ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med 

fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel 

funktionsnedsættelse vil blive opfyldt, og hvorledes formålet tidligere 

har været opfyldt. 

 

4.1.11. Slots- og Kulturstyrelsen, som er sekretariat for Radio- og tv-

nævnet fremsender en kvittering for modtagelse af ansøgning inden 
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for tidsfristen. En ansøgning er først endeligt modtaget i Slots- og 

Kulturstyrelsen, når ansøgeren har modtaget en kvittering. 

 

4.1.12. Ansøgning om tilladelse til særordningen skal indsendes til 

Radio- og tv-nævnet på den ansøgningsformular, der er tilgængelig på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside i ansøgningsperioden 13. marts 2019 til 

13. juni 2019, kl. 23.59. 

 

4.2. Forløbet efter ansøgningen om programtilladelse  

4.2.1. Radio- og tv-nævnet kan anmode ansøgerne om uddybende 

oplysninger. Anmodninger skal besvares indenfor den af nævnet 

angivne svarfrist. Ansøger opfordres til i perioden fra ansøgningens 

indsendelse og frem til Radio- og tv-nævnets afgørelse ultimo august 

2019 at udpege mindst én tilgængelig tegningsberettiget 

kontaktperson, som står til rådighed for uddybning af det indsendte 

ansøgningsmateriale. Skriftlige henvendelser fra Radio- og tv-nævnet 

vil som udgangspunkt blive fremsendt til ansøgers digitale postkasse. 

Radio- og tv-nævnet kan endvidere beslutte ikke at behandle en 

ansøgning, hvis ansøgeren ikke fremkommer med de ønskede 

oplysninger indenfor den fastsatte frist.  

 

4.2.2. Indsendt materiale vil ikke blive returneret. Se i øvrigt afsnit 9 

om offentlighed. 

 

5. Vilkår for tilladelse 

5.1. Generelle vilkår for tilladelser 

5.1.1. Tilladelse udstedes til og skal benyttes i alle de 8 regionale 

tilladelsesområder svarende til TV 2-regionernes. 

 

5.1.2. Tilladelse bliver udstedt til den forening/fond som har indsendt 

ansøgning om tilladelse til særordningen. 

 

5.1.3. Tilladelseshavere ifølge særordningen skal indgå som medlem i 

de 8 respektive sendesamvirker. Læs evt. mere under afsnit 8. 

 

5.1.4. Tilladelsen til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed 

kan ikke overdrages. 

 

5.1.5. Programproduktionens lydkvalitet og billedopløsning mv. skal 

være af en acceptabel og tidssvarende standard. 

 

5.1.6. Det følger Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU 

af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle 

https://www.slks.dk/
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medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester), at 

tilladelseshavere skal tilstræbe: 

 

1) at over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, 

sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, afsættes til europæiske 

programmer (europæiske programmer er defineret i bilag 2 i 

bekendtgørelsen), og 

  

2) at 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, 

sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af 

programbudgettet afsættes til europæiske programmer fra 

producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet, det vil sige af 

tilladelsesindehaver. En passende andel skal forbeholdes programmer 

af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest 5 år efter deres 

produktion.  

 

I definitionen af europæiske programmer nævnt ovenfor i punkt 1) 

anses danske programmer ligeledes som europæiske programmer.  

 

5.2. Internetdistribution 

5.2.1. Programvirksomheden skal foruden via MUX 1 også distribueres 

via internettet. 

  

5.2.2. Internetdistributionen kan ske i form af tilrådighedsstillelse on 

demand i streaming format i en periode af mindst 14 dages varighed 

regnet fra førstegangsudsendelse eller som paralleludsendelse i 

streaming-format.  

 

5.2.3. Ved on demand tilrådighedsstillelse forstås, at programmer 

stilles til rådighed, således at seeren kan streame programmerne, når 

dette ønskes. 

 

5.2.4. Ved paralleludsendelse forstås udsendelse af den samme 

programflade/de samme programmer på mere end et medie på samme 

tid; dvs. parallelt. Mindre tidsforskydninger bevirker ikke, at der ikke 

er tale om paralleludsendelse.  

 

5.2.5. Tilrådighedsstillelse via internettet kan ske via tilladelseshavers 

egen hjemmeside og egne internetbaserede tjenester, 

sendesamvirkernes fælles hjemmeside for lokal-tv, jf. § 18, stk. 7, i 

bekendtgørelsen, og tredjepartsplatforme og -tjenester mv. 

Tilrådighedsstillelsen kan bl.a. ske via sociale netværks- og 

medietjenester (fx Facebook, YouTube mv.).  
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5.3. Begrænsninger i programvirksomheden 

5.3.1. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden eller på 

tilladelseshavernes hjemmesider. 

 

5.3.2. Tilladelseshaver må ikke oppebære reklameindtægter på 

baggrund af programvirksomheden, som stilles til rådighed via 

internettet i henhold til punkt 5.2. 

 

5.3.3. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, 

herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller 

umotiveret vold. Andre programmer, som kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre 

det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger 

sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller 

hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal 

der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele 

deres varighed være markeret med et visuelt symbol.  

 

5.3.4. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på 

grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

 

5.3.5. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 

 

5.4. Frist for påbegyndelse af programvirksomheden 

Programvirksomheden skal være påbegyndt senest den 1. april 2020. 

Nævnet kan dispensere herfra, hvis særlige forhold gør sig gældende. 

 

5.5. Sendetid 

5.5.1. Tidsrummet mellem kl. 21.00 og kl. 21.30 på torsdage og 

lørdage er afsat som fast sendetid til tilladelseshavere i medfør af 

særordningen. 

 

5.5.2. Såfremt nævnet udsteder mere en én tilladelse til særordningen 

fordeles sendetiden forholdsmæssigt imellem disse tilladelseshavere. 

 

5.5.3. Tilladelseshaver kan i op til 2 uger pr. år have ophold i 

programvirksomheden til fx afholdelse af ferie. Oplysning om 

sendestop skal meddeles til Radio- og tv-nævnet forud for 

sendestoppet. 

 

5.6. Tilladelsers varighed 

5.6.1. Tilladelse udstedes gældende til alle 8 regionale sendeområder 

og udløber den 31. december 2025 uden yderligere varsel eller besked 

herom fra Radio- og tv-nævnet eller anden statslig myndighed. 
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5.6.2. Ophør af programvirksomheden forinden tilladelsernes udløb 

den 31. december 2025 kan ske efter forudgående meddelelse til 

Radio- og tv-nævnet. 

 

6. Tilsyn med programvirksomheden 

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og 

anvendelsen af tilskuddet. Nævnet kan udføre stikprøvekontrol i den 

forbindelse. 

 

7. Tilskud 

7.1. Ansøgning om tilskud 

7.1.1. Radio- og tv-nævnet yder tilskud til tilladelseshavere, der har 

fået tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 

1 via særordningen.  

 

7.1.2. Ansøgning om programtilladelse til særordningen omfatter 

ligeledes ansøgning om tilskud for året 2020. Der skal således ikke 

indleveres særskilt ansøgning om tilskud for tilskudsåret 2020. I de 

efterfølgende tilskudsår skal tilladelseshavere indenfor en frist, der 

fastsættes af Radio- og tv-nævnet, og som offentliggøres på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside, ansøge om tilskud. 

 

7.1.3. Radio- og tv-nævnet beslutter hvilke oplysninger, der skal indgå 

i tilladelseshaveres ansøgninger om tilskud.  

 

7.1.4. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger oplyse om eventuelle 

verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige 

myndigheder. Hvis sagen vedrører stationens drift og 

programvirksomhed, og hvor sagen drejer sig om overtrædelser af 

medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og 

fjernsynsloven eller af straffeloven mv., og hvor overtrædelsen er grov 

eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe 

beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud. Der lægges kun vægt 

på overtrædelser, der er begået af stationen eller en ledende 

medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt 

endelig dom, truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet 

endelig administrativ afgørelse. Hvis ikke stationen oplyser om de 

nævnte forhold, vil nævnet vægte dette i vurderingen af ansøgningen 

om tilskud.  

 

7.1.5. Der skal i forbindelse med ansøgning om tilskud henvises til 

Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om tilskud for lokal-tv-stationer. 

Vejledningen findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

https://www.slks.dk/
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7.1.6. Tilskuddet på 2 mio. kr. til særordningen fordeles lige mellem en 

eller flere tilladelseshavere til særordningen.  

 

7.2. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

7.2.1. Nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om 

overtrædelse af radio- og fjernsynsloven, bestemmelser fastsat efter 

loven samt vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af 

programtilladelse, beslutte at tilbageholde en eller flere tilskudsrater til 

den eller de stationer, der er omfattet af en tilsynssag. Nævnet kan i 

den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for efterfølgende år.  

 

7.2.2. Hvis tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet 

eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed, bortfalder 

afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan helt eller delvis kræves 

tilbagebetalt. 

 

7.2.3. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan, såfremt overtrædelsen er 

grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig 

eller endelig inddragelse af programtilladelsen. 

 

8. Sendesamvirker 

8.1. Generelle regler 

8.1.1. Hvis der flere tilladelseshavere i en region, skal disse indgå i et 

sendesamvirke. Sendesamvirker skal organiseres som forening eller i 

en tilsvarende juridisk form. Regler for samarbejdet i et sendesamvirke 

fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer. Radio- og 

tv-nævnets forslag til vedtægt (jf. bekendtgørelsens bilag 2) kan 

anvendes. Det fremgår heraf, hvilke bestemmelser, der kun kan 

fraviges med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.  

 

8.1.2. Sendesamvirket skal udpege en tegningsberettiget 

kontaktperson, der har kontakten til distributøren og til Radio- og tv-

nævnet.  

 

8.1.3. Sendesamvirkets tegningsberettigede kontaktperson meddeler 

Radio- og tv-nævnet fordelingen af minimumssendetid samt 

fordelingen af øvrig sendetid. 

 

8.1.4. Oplysninger om fordelingen af sendetiden og kontaktinformation 

på sendesamvirkets medlemmer skal ligeledes offentliggøres på den 

fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark. 
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8.1.5. Sendesamvirket kan kræve forlods betaling for sendetid af såvel 

medlemmer i sendesamvirket som af indehavere af midlertidige 

tilladelser. 

 

8.1.6.  Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de 

oplysninger og afgive skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. 

Nævnet kan fastsætte en svarfrist for disse oplysninger. 

 

8.1.7. Sendesamvirket skal i fællesskab med de andre sendesamvirker 

oprette og drive en fælles hjemmeside for lokal-tv i Danmark. 

 

 

8.2. Sendesamvirkets opgaver  

8.2.1. Sendesamvirket fordeler minimumssendetiden således at 

førstegangsudsendelser altid prioriteres højere end genudsendelser, jf. 

Radio- og tv-nævnets prioriteringer, se pkt. 3.1. og 3.2. 

 

8.2.2. Ved fordelingen af den øvrige sendetid skal sendesamvirket til 

enhver tid give fortrinsret til programmer produceret af indehavere af 

midlertidige tilladelser. 

 

8.2.3. Såfremt der opstår uenighed mellem medlemmer af et 

sendesamvirke om fordeling af minimumssendetid, øvrig sendetid eller 

om økonomiske vilkår m.v., og denne uenighed ikke kan afklares 

gennem de regler for beslutningsprocedure, der gælder for 

sendesamvirket, træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse.  

 

8.2.4. Sendesamvirket skal koordinere signalleverancer til regional 

udsendelse til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 

2-virksomhed.  

 

8.3. Distribution 

8.3.1. Når ”distributøren” i det følgende nævnes, er der tale om den til 

enhver tid gældende distributør, som står for fremføringen af 

programmerne fra den enkelte region til DR Byen i København samt fra 

DR Byen i København til sendemasterne. I dag og indtil den 1. april 

2020 er I/S DIGI-TV distributør.  

 

8.3.2. Sendesamvirket betaler distributøren for den kapacitet i MUX 1, 

der er allokeret til distribution af minimumssendetiden og tillige for den 

øvrige sendetid, hvis denne benyttes. Sendesamvirket meddeler med 

passende varsel eventuelle ændringer heri. Betalingsforpligtelsen 

omfatter tillige fremføringen af programmerne fra den enkelte region 



Side 12  

til DR Byen i København samt fra DR Byen i København til 

sendemasterne. 

 

8.3.3. Udøvelse af programvirksomheden i MUX 1 skal ske indenfor 

rammerne af distributørens distributionstilladelse og den af 

Erhvervsstyrelsens meddelte frekvenstilladelse med tilhørende vilkår 

og har som følge heraf ingen selvstændige frekvenstekniske aspekter. 

Tilladelsesindehaver må således acceptere eventuelle ændringer i 

sendeforhold, herunder dækningsområde mv., som skyldes ændringer 

i distributørens ovennævnte tilladelser, ændret lovgivning eller andre 

bestemmelser fra offentlige myndigheder af betydning for 

distributørens distribution. 

 

8.3.4. Medlemmerne af sendesamvirket hæfter solidarisk for den 

betaling, der er aftalt med distributøren, dvs. også for ikke-

medlemmers udnyttelse af øvrig sendetid. 

 

9. Offentliggørelse af oplysninger og øvrigt 

9.1. Offentliggørelse af oplysninger 

9.1.1. Ansøgningerne vil være omfattet af lov om offentlighed i 

forvaltningen (offentlighedsloven). Loven er vedlagt som bilag.  

 

9.1.2. Som udgangspunkt er der således adgang til aktindsigt i alle 

ansøgninger med bilag. Dette gælder dog ikke i det omfang, 

oplysninger i ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven. 

Bl.a. oplysninger om evt. verserende sager er undtaget fra 

offentliggørelse. 

 

9.1.3. Det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvilke 

oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens 

undtagelsesbestemmelser. 

 

9.1.4. Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid ændre fristerne, der er 

fastsat i ansøgningsmaterialet. Oplysninger herom vil snarest muligt 

blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside sammen med 

oplysninger om nye frister.  

 

9.2. Øvrigt 

9.2.1. Al kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om 

ansøgningsprocessen, herunder eventuelle supplerende oplysninger og 

information, vil som udgangspunkt udelukkende blive offentliggjort via 

nyhedsbrev og på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Hjemmesiden vil 

således være det sted, hvor alle interesserede kan følge med.  

 

https://www.slks.dk/
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9.2.2. Ansøger er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger overfor 

det offentlige. Hvis der afgives urigtige erklæringer, kan dette straffes 

med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, jf. § 163 i straffeloven.   

 

Bilag 

 Ansøgningsskema i pdf 

 Bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt 

tv i MUX 1 inklusiv bilag (MUX 1-bekendtgørelsen, i dette 

ansøgningsmateriale benævnt ”bekendtgørelsen”).  

 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse 

vedrørende ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1  

 Lov nr. 115 af 30. januar 2019 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven) 

 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen 

(offentlighedsloven) 

  

 


