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Afgørelse vedrørende Nuuday A/S
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet sendte den 12. maj 2021 et brev til Nuuday A/S
vedrørende registrering af video on demand-tjenester.
Nuuday A/S bemærker vedrørende tjenesterne Yousee online og YouTv,
at de ikke selekterer, redigerer eller editerer i indholdet, idet de samlede
sendeflader
og
indholdskataloger
fra
”broadcastere
og
streamingtjenester” bringes på tjenesterne, og de mener derfor ikke, at
de har nogen redaktionel indflydelse eller ansvar i forhold til det bragte
indhold.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om,
at Nuuday A/S udbyder on demand audiovisuel programvirksomhed via
tjenesterne Yousee online og YouTv, og dermed skal lade sig registrere
som udbyder af on demand audiovisuel programvirksomhed hos Radioog tv-nævnet.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet sendte den 12. maj 2021 et brev til Nuuday A/S
(fremover omtalt Nuuday) vedrørende registrering af video on demandtjenester (herefter omtalt VOD-tjeneste). I brevet gjorde nævnet
opmærksom på, at det vurderes, at Nuuday udbyder én eller flere VODtjenester, der umiddelbart er omfattet af registreringspligten i henhold
til nedenstående regler, samt gjorde opmærksom på, at det i sidste ende
er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt en tjeneste
er omfattet af registreringspligten.
I den forbindelse kontaktede Nuuday Radio- og tv-nævnet for at opsætte
et møde, idet Nuuday havde en række spørgsmål, særligt relateret til
den nærmere betydning og afgrænsning af redaktionelt ansvar. På
mødet den 15. juni 2021 blev det aftalt, at Nuuday skulle fremsende en
beskrivelse af hver af deres tjenester samt eventuelle skærmbilleder til
nævnet.
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Den 6. juli 2021 fremsendte Nuuday en beskrivelse og skærmbilleder af
tjenesterne YouSee online og YouTv. Efter telefonisk aftale fremsendte
Nuuday en uddybende beskrivelse og skærmbilleder af de to tjenester
den 3. august 2021. Nuuday bemærkede følgende:
”Yousee online
Yousee online består af tv-kanaler, et katalog over film og et katalog
over tv-serier. Nuuday selekterer, redigerer eller editerer ikke i indholdet
hverken hvad angår tv-kanalerne, kataloget over film og kataloget over
serier, hvorfor de samlede sendeflader og indholdskataloger fra
broadcastere og streamingtjenester bringes på Nuuday’s tv-tjenester.
Nuuday’s TV-tjenester aggregerer således det samlede indhold fra
broadcastere
og
streamingtjenester,
som
der
er
indgået
distributionsaftale med. Nuuday har dermed ingen redaktionel
indflydelse eller ansvar ift. det bragte indhold. Det eneste valg i forhold
til indhold, som Nuuday foretager, er valget af hvilke broadcastere og
streamingtjenester vi aftager indhold fra. Nuuday kan vælge at genre
eller temaopdele indhold og præsentere det herefter. Dette alene for at
sikre kunderne en bedre navigation i det totale indholdsudbud. Menufeltet ”børn” er et eksempel på dette, hvor vi samler al indhold fra
broadcastere og streamingtjenester målrettet børn.
YouTv
YouTv består af tv-kanaler, et katalog over film og et katalog over tvserier. Nuuday selekterer, redigerer eller editerer ikke i indholdet
hverken hvad angår tv-kanalerne, kataloget over film og kataloget over
serier, hvorfor de samlede sendeflader og indholdskataloger fra
broadcastere og streamingtjenester bringes på Nuuday’s tv-tjenester.
Nuuday’s TV-tjenester aggregerer således det samlede indhold fra
broadcastere
og
streamingtjenester,
som
der
er
indgået
distributionsaftale med. Nuuday har dermed ingen redaktionel
indflydelse eller ansvar ift. det bragte indhold. Det eneste valg i forhold
til indhold, som Nuuday foretager, er valget af hvilke broadcastere og
streamingtjenester vi aftager indhold fra. Nuuday kan vælge at genreeller temaopdele indhold og præsentere det herefter. Dette alene for at
sikre kunderne en bedre navigation i det totale indholdsudbud.”
Nuuday bemærker i høringssvaret vedrørende begge tjenester, at de
ikke selekterer, redigerer eller editerer i indholdet, idet de samlede
sendeflader
og
indholdskataloger
fra
”broadcastere
og
streamingtjenester” bringes på tjenesterne. De mener derfor ikke, at de
har nogen redaktionel indflydelse eller ansvar i forhold til det bragte
indhold, idet det eneste valg, de foretager, er valget af hvilke
”broadcastere og streamingtjenester”, de aftager indhold fra. Derudover
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bemærker Nuuday, at de kan vælge at genre- eller temaopdele indhold
og præsentere det herefter. Menufeltet ”børn” på Yousee online er et
eksempel herpå, hvor de samler al indhold fra ”broadcastere og
streamingtjenester” målrettet børn.
Derudover har Nuuday vedhæftet en række skærmbilleder af
tjenesterne. Det kan ses, at der på tjenesterne kan tilgås en række tvkanaler, som Nuuday videredistribuerer. Derudover fremgår fanerne
”Film” og ”Serier”, hvor der som beskrevet af Nuuday fremgår kataloger
over film og serier, som leveres af ”broadcastere og streamingtjenester,
som der er indgået distributionsaftale med”.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 11. oktober 2021 i
§ 42, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 2. pkt., i lov om
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4.
2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed mv. med senere
(radio- og fjernsynsloven), behandlet sagen og skal udtale:

henhold til
radio- og
september
ændringer

Det fremgår af § 6, stk. 3, i registreringsbekendtgørelsen, at
foretagender, der udbyder on demand audiovisuel programvirksomhed,
jf. bekendtgørelsens § 1, nr. 6, skal lade sig registrere hos Radio- og tvnævnet.
On demand audiovisuel programvirksomhed
Ifølge radio- og fjernsynslovens § 2, stk. 1, nr. 4, vedr. udbud af on
demand audiovisuel programvirksomhed, er hovedformålet med en
tjeneste eller en del af den, der kan adskilles fra tjenesteudbyderens
hovedaktivitet, at udbyde informerende, underholdende eller oplysende
billedprogrammer til almenheden via elektroniske kommunikationsnet
som defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.
Det fremgår hertil af § 2, stk. 3, at der ved en on demand audiovisuel
medietjeneste i radio- og fjernsynsloven forstås en audiovisuel
medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik
på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den
enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af
medietjenesteudbyderen.
Der stilles således krav om, at indholdet på tjenesten skal være
tilgængeligt for brugeren på et selvvalgt tidspunkt på baggrund af et
programkatalog.
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Det fremgår endvidere af § 2, stk. 4, at der ved en medietjenesteudbyder
i radio- og fjernsynsloven forstås den fysiske eller juridiske person, der
har det redaktionelle ansvar for valget af audiovisuelt indhold i en
audiovisuel medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det
audiovisuelle indhold tilrettelægges.
En betingelse for, om en VOD-tjeneste er omfattet af reglerne, er derfor,
at det skal være VOD-tjenesten selv, der har det redaktionelle ansvar
for valg og tilrettelæggelse af indholdet.
VOD-tjenesten skal høre under dansk myndighed og som udgangspunkt
være etableret i Danmark, for at reglerne finder anvendelse. Det vil sige,
at tjenestens hovedkontor skal ligge i Danmark, og at de redaktionelle
beslutninger træffes i Danmark. Der er ikke krav om, at de udsendte
programmer skal være på dansk.
Endeligt skal VOD-tjenesten være et massemedie, hvilket betyder, at
indholdet skal være bestemt for og vil kunne have en klar indvirkning på
en betydelig del af offentligheden.
Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at hovedformålet med Nuudays
tjenester Yousee online og YouTv er at udbyde audiovisuelt indhold, idet
der netop udbydes dette i form af film og serier mv. Dertil kan det også
lægges til grund, at indholdet leveres on demand, idet det er tilgængeligt
for brugeren på et selvvalgt tidspunkt. Derudover er indholdet
organiseret i et programkatalog, hvilket kan ses i de fremsendte
skærmbilleder af tjenesterne.
Det er i øvrigt nævnets vurdering, at programmerne udbydes med
henblik på at informere, underholde eller oplyse via internettet. Hertil,
at tjenesternes indhold er bestemt for offentligheden og vil kunne have
indvirkning på en betydelig del af offentligheden, idet der er tale om en
offentlige tjenester, som alle kan købe sig adgang til.
Nuuday A/S har CVR.nr. 40075291 og ejes af TDC A/S med CVR.nr.
14773908. Begge har ifølge virk.dk adressen Teglholmsgade 1, 2450
København SV. Det er på denne baggrund Radio- og tv-nævnets
vurdering, at tjenesterne er etableret i Danmark, idet der er tale om en
dansk virksomhed, der har hovedkontor i Danmark, og det må derfor
lægges til grund, at de redaktionelle beslutninger også træffes her.
For så vidt angår, om tjenesten selv har det redaktionelle ansvar for
indholdet, skal det bemærkes, at der med redaktionelt ansvar menes,
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hvem der vælger og tilrettelægger indholdet på tjenesten, jf. § 2, stk. 4,
i radio- og fjernsynsloven.
Med valg menes der, hvem der har ansvaret for valget af det
audiovisuelle indhold, der er tilgængeligt på tjenesten. Det er Radio- og
tv-nævnets vurdering, at det, at medietjenesteudbyderen vælger deres
indhold fra bestemte indholdsleverandører ved at indgå aftaler med
leverandørerne, må betragtes som medietjenesteudbyderens valg af det
audiovisuelle indhold.
Med tilrettelæggelse menes der, hvem der bestemmer, hvordan det
audiovisuelle indhold tilrettelægges på tjenesten. Det er Radio- og tvnævnets vurdering, at en medietjenesteudbyders præsentation og
kategorisering af programindhold, herunder også indhold fra
indholdsleverandører, på egen tjeneste, må betragtes som
medietjenesteudbyderens tilrettelæggelse af programindholdet i
henhold til egen tjeneste.
Det fremgår af Nuudays høringssvar af 3. august 2021, at indholdet på
Yousee online og YouTv leveres af ”broadcastere og streamingtjenester”,
der er indgået distributionsaftale med, og at Nuuday foretager et valg
af, hvilke de aftager indhold fra. Det kan derfor lægges til grund, at
Nuuday ved indgåelse af kontrakter med indholdsleverandører foretager
et valg af hvilke indholdsleverandører, de modtager indhold fra.
Derudover fremgår det af høringssvaret, at Nuuday kan vælge at genreeller temaopdele indhold og præsentere det herefter. De nævner
menufeltet ”Børn” som eksempel, hvor al indhold fra ”broadcastere og
streamingtjenester” målrettet børn samles. Det er på denne baggrund
nævnets forståelse, at Nuuday foretager en præsentation og
kategorisering af indholdet, og derfor mener nævnet, at det er
uundgåeligt, at Stofa tilrettelægger programindholdet i henhold til egen
tjeneste.
Uanset, at Nuuday bringer de samlede sendeflader og indholdskataloger,
som de modtager fra ”broadcastere og streamingtjenester”, og uanset
at de alene genre- og temaopdeler indholdet for at sikre kunderne en
bedre navigation i det totale indholdsudbud, er det Radio- og tv-nævnets
vurdering, at det er Nuuday, der har det redaktionelle ansvar for
indholdet, idet det fortsat er Nuuday, der foretager valg og
tilrettelæggelse af indholdet på tjenesten, jf. § 2, stk. 4.
Det skal hertil bemærkes, at der kan foreligge eventuelle kontraktretlige
forhold mellem Nuuday og en eventuel indholdsleverandør vedrørende
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lovgivning, som ligger uden for Radio- og tv-nævnets myndighed, men
det er nævnets vurdering, at dette ikke har betydning for vurderingen
af, at Nuuday har det redaktionelle ansvar for indholdet på deres
tjenester Yousee online og YouTv i henhold til radio- og fjernsynsloven.
Det er Radio- og tv-nævnets samlede vurdering, at Nuuday opfylder de
ovenfor nævnte betingelser og dermed udbyder on demand audiovisuel
programvirksomhed via tjenesterne Yousee online og YouTv, jf. § 2, stk.
1, nr. 4, i radio- og fjernsynsloven.
Derfor finder Radio- og tv-nævnet, at Nuuday skal lade sig registrere hos
Radio- og tv-nævnet som udbyder af on demand audiovisuel
programvirksomhed, jf. § 6, stk. 3, i registreringsbekendtgørelsen.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet finder, at Nuuday A/S udbyder on demand
audiovisuel programvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september
2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed mv. med senere ændringer
(radio- og fjernsynsloven), og dermed skal lade sig registrere som
udbyder af on demand audiovisuel programvirksomhed hos Radio- og
tv-nævnet, jf. § 6, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1159 af 18. juni 2020 om
programvirksomhed på grundlag af registrering, jf. § 47, stk. 1, 2. pkt.
i radio- og fjernsynsloven.

Med venlig hilsen

Søren Sandfeld Jakobsen
Formand

