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6. JUNI 2006

Mediepolitisk aftale for 2007-2010
Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om følgende:

Landsdækkende public service-tv
DR
DR skal tilbyde public service-indhold – dvs. indhold i form af tekst, lyd og billeder, der opfylder
kulturelle, sociale og demokratiske behov i det danske samfund – på alle relevante teknologiske
platforme. DR skal i den forbindelse have mulighed for at producere public service-tjenester, der er
specielt udviklet til disse platforme.
DRs public service-virksomhed skal primært finansieres af licensen, og der kan ikke kræves
brugerbetaling for public service-ydelser. Dette gælder dog ikke virksomhed i tilknytning til DRs
ensembler.
DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via fjernsyn,
radio, internet og lignende sikrer et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende
nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Derfor skal DR af demokratiske og
kulturelle grunde have de nødvendige ressourcer til rådighed samt ret og pligt til at tilbyde public
service-indhold på alle platforme til hele befolkningen. Dette punkt er tidsubegrænset i forhold til
aftaleperioden.
Kravene i den nuværende public service-kontrakt, herunder til betjeningen af døve og hørehæmmede,
sikring af dialog med befolkningen, udsendelse af nyhedsprogrammer, udsendelse af
undervisningsprogrammer og –tjenester, børneprogrammer, dansk dramatik, beskyttelse af
mindreårige samt on-line-virksomhed, videreføres. Betjeningen af handicappede tages op i forbindelse
med forhandlingerne om en ny public service-kontrakt for 2007-2010.
DR skal i aftaleperioden etablere en digital kombineret børne/historie-tv-kanal. Denne kanal indgår
som en del af DRs samlede public service-udbud og finansieres udelukkende af licensmidler. Kanalen er
ikke omfattet af ”must carry”-forpligtelserne i radio- og fjernsynsloven. Kanalen kan – i en
overgangsperiode indtil der er kapacitet til rådighed i det jordbaserede, digitale tv-sendenet –
distribueres alene ved hjælp af satellit- eller kabel-tv.
Herudover skal der på de eksisterende public service-kanaler i forbindelse med den kommende public
service-kontrakt ske
• en styrkelse af den danske dramaproduktion
• en styrkelse af virksomheden i forhold til børn og unge, herunder drama rettet mod børn
• en mærkbar øgning af dækningen af mindre idrætsgrene,
• en mærkbar øgning af omfanget af programmer om kultur og dansk musik i tv.
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DR skal ud over en forpligtelse i forhold til dansk kultur også formidle europæisk kultur og historie.
DR skal have nyhedsforpligtelser – med udgangspunkt i det danske nyhedsbillede - på de mest
udbredte sprog, der anvendes af herboende indvandrere og flygtninge. Indsatsen på dette område skal
være af samme omfang som i 2005.
Etablering af nye public service-radio- og tv-kanaler kan kun finde sted efter aftale med
kulturministeren og aftalepartierne.
Den nærmere udformning af public service-kontrakten drøftes med partierne bag aftalen.
TV 2/DANMARK A/S
De gældende krav i TV 2/DANMARK A/S’ tilladelse til at udøve public service-virksomhed for så vidt
angår betjening af døve og hørehæmmede videreføres i resten af tilladelsesperioden på det nuværende
niveau.
Filmpengene
DRs og TV 2/DANMARK A/S’ gældende forpligtelser i forhold til dansk filmproduktion på hver 60
mio.kr. årligt (som gennemsnit over aftaleperioden) skal øges med i alt 25 mio.kr. årligt i perioden
2007-2010. DRs forpligtelse øges med 17 mio.kr. og TV 2/DANMARK A/S’ med 8 mio.kr.

De lokale og regionale stationer
Lokal radio- og tv
Puljen til støtte af ikke-kommercielt lokal radio og tv øges fra de nuværende 32,8 mio.kr. til 50,8 mio.kr.
årligt i aftaleperioden. De gældende regler for beregning af tilskud justeres med henblik på at sikre, at
lokal-tv-stationerne ikke kommer i klemme som følge af de nye regler om at genudsendelser ikke indgår
i beregningsgrundlaget. Ændringen af reglerne finder sted efter drøftelser med aftalepartierne.
DAB-sendemulighederne i L-båndet udbydes til lokalradioformål snarest muligt med henblik på at
fremme ”den lokale stemme” i medieudbuddet, jf. nedenfor. Arbejdet med iværksættelse af udbuddet
påbegyndes i efteråret 2006.
De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed
De programmæssige krav i de gældende public service-kontrakter med de regionale TV 2-virksomheder
videreføres, dog således at TV 2/Bornholm pålægges forpligtelser i forhold til det lokale kulturliv og
medieskolevirksomhed.

Aftalepartierne er enige om, at der afsættes en time dagligt i tidsrummet 20:00 – 21:00 til regionale
programmer fra de regionale TV 2-virksomheder i en kommende multipleks sammen med græsrods-tv.
De regionale TV 2-virksomheders tilskud øges på denne baggrund med 1,5 mio.kr. årligt; dette gælder
dog ikke TV 2/Bornholm.
Replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet
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Aftalepartierne er enige om at
frekvensanvendelsen på FM-båndet.

gennemføre

den

allerede

igangsatte

replanlægning

af

Aftalepartierne er endvidere enige om at følge udviklingen vedrørende analog udsendelse af radio.

Digitalisering
Digitalt tv i Danmark udbygges ved at der som supplement til DR’s og TV 2/DANMARK’s
nuværende digitale udsendelse af public service-programmer etableres en jordbaseret,
digital tv-platform, som skal drives af en operatør (”gatekeeper”) på et forretningsmæssigt
grundlag
Der nedsættes et embedsmandsudvalg med repræsentanter for relevante ministerier mv., der skal
forberede udbuddet med udgangspunkt i følgende overordnede retningslinier:
• DR og TV 2/DANMARK A/S sender DR1, DR2 og TV 2s hovedkanal som ”free-tv” på grundlag af
særskilt tilladelse. De digitale sendemuligheder, der anvendes hertil, indgår ikke i den neden for
nævnte digitale platform, men drives selvstændigt af DR og TV 2/DANMARK A/S. Når resultatet af
den internationale frekvenskonference foreligger i juni 2006, og der er klarhed over hvor mange
digitale sendemuligheder, Danmark kommer til at råde over, drøfter partierne bag medieaftalen og
den telepolitiske principaftale i fællesskab, hvordan sendemulighederne overordnet skal fordeles
mellem tv-formål og andre formål. De digitale sendemuligheder, som det i den forbindelse besluttes
skal anvendes til tv-formål - bortset fra kapacitet, som det af partierne bag medieaftalen måtte
blive besluttet at anvende til public service-formål - udbydes til en gatekeepeer, som på
forretningsmæssige vilkår driver en jordbaseret, digital tv-platform. Der er på denne platform
adgang til at udbyde betalings-tv, dvs. kryptere programmerne.
• Udbuddet af gatekeeper-funktionen finder sted i form af skønhedskonkurrence.
• Der skal i forbindelse med udbuddet af gatekeeper-funktionen tages de fornødne
konkurrencemæssige hensyn, blandt andet ved at foretagender, der har en stærk position på
distributionsmarkederne eller indholdsmarkederne, ikke får mulighed for at varetage gatekeeperfunktionen alene.
• Der skal etableres et fast samarbejde mellem DR og TV 2/DANMARK A/S og gatekeeperen omkring
markedsføring og kundebetjening mv.
• Der skal i tilladelsen til gatekeeperen tages forbehold for, at der muligvis på et senere tidspunkt på
baggrund af en politisk beslutning herom - mod kompensation - skal afleveres kapacitet i et
nærmere fastsat omfang til DR og TV 2/DANMARK A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge
antallet af public service-kanaler eller at disse skal sendes i HDTV-format.
• Senderlandsprincippet i medfør af tv-direktivet betyder bl.a., at kanaler, der er etableret i
Danmark, skal overholde de danske reklameregler, medens andre kanaler skal overholde
reklamereglerne i deres respektive hjemlande, dvs. svarende til situationen i fællesantenneanlæg.
• Det overlades til gatekeeperen at afgøre, i hvilket omfang der skal sendes i HDTV -format og
kanaler med henblik på mobil modtagelse.
• Gatekeeperen skal tilbyde et bredt og varieret programudbud, som inkluderer forskellige kategorier
af kanaler såsom underholdningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, populærvidenskabelige
kanaler og sportskanaler. Programudbuddet skal endvidere omfatte
- den af DR nyetablerede børne/historie-tv-kanal, jf. ovenfor
- nabo-lands-tv
- en kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ til TV 2/de
regionale TV 2-udsendelser
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•

- transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. (”parlaments-tv”), og
- en kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder, jf. ovenfor, og
ikke-kommercielt lokal-tv
Der skal etableres et netværkssamarbejde mellem relevante ministerier, DR, TV 2/DANMARK,
gatekeeperen og branchen med henblik på at samordne informationsindsatsen omkring
udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009. Der afsættes midler hertil af
licensprovenuet, jf. nedenfor.

Som led i sit arbejde skal udvalget – efter dialog med branchen - udarbejde forskellige modeller for
udbygningen, eksempelvis for så vidt angår omfanget af kapacitet til public service-formål, herunder
antallet af sendemuligheder, evt. krav om en vis andel af ”free-tv” og vedr. fordelingen af
programudbuddet i programpakker.
Efter forslag fra embedsmandsudvalget fastsætter kulturministeren i samarbejde med partierne bag
aftalen de endelige vilkår for udbuddet, som forestås af Radio- og tv-nævnet.
Digital radio (DAB) udbygges
Udbygning af DAB i Danmark finder sted efter følgende overordnede retningslinier:
• alle DRs landsdækkende DAB-kanaler samles i blok 1 pr. 1. januar 2007.
• den sjette radiokanal (Radio 100FM) samt den eller de kommende tilladelseshavere til den
femte FM-radiokanal sender i blok 2. De øvrige 3-4 landsdækkende sendemuligheder i blok 2
udbydes på auktion (uden programmæssige krav) snarest muligt med henblik på, at
programvirksomheden kan påbegyndes pr. 1. januar 2007
•
i blok 3 tildeles DR én sendemulighed i hvert af de regionale områder til regional radio; de
øvrige
sendemuligheder
udbydes
på
auktion
til
kommercielle
radiostationer.
Programvirksomheden kan tidligst indledes, når der i Danmark og berørte nabolande er slukket
for analogt tv
• sendemulighederne i L-båndet udbydes til lokalradioformål snarest muligt med henblik på
fremme af ”den lokale stemme” i medieudbuddet. Programvirksomheden kan indledes 1. april
2007, når Danmark har fuld rådighed over sendemulighederne.
Udbygningen af DAB er baseret på den grundlæggende forudsætning, at det offentlige udbyder
sendemulighederne, og at det herefter er op til aktørerne på markedet at udnytte sendemulighederne.
Det er de kommende tilladelseshavere selv, som finansierer såvel programvirksomheden som
etableringen og driften af de nødvendige sendenet.
Sammenfattende indebærer den foreslåede anvendelse en samlet reduktion af DRs DAB-kapacitet med
ca. 1/3 i forhold til i dag.
DRs arkiver digitaliseres
I forlængelse af udredningen om bevaring af kulturarven fra 2003 nedsættes der en bredt sammensat
arbejdsgruppe – under Kulturministeriets ledelse - med repræsentanter for de relevante offentlige
myndigheder, institutioner og organisationer, som får til opgave at udarbejde forskellige forslag til
digitalisering af udvalgte, prioriterede dele af kulturarven med henblik på bevaring, formidling og
tilgængeliggørelse heraf; herunder digitalisering af DR’s arkiver. I forbindelse med udnyttelsen af
materialet i arkiverne er det vigtigt at overveje de ophavsretslige problemstillinger. Forslaget skal
foreligge i løbet af 2007. Udgangspunktet er, at udgifterne til digitaliseringen af DR’s arkiver afholdes
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af DR’s egne midler, inkl. 75 mio.kr. af det forventede licensmerprovenu i årene 2005 og 2006 på i alt
150 mio. kr.

Dialog og tilsyn med public service-virksomhederne
Der skal gennemføres mere uafhængighed i behandlingen af klager mv. over DRs programvirksomhed.
Dette skal ske ved, at den gældende ordning med ansættelse af en lytternes og seernes redaktør
indarbejdes i radio- og fjernsynsloven. Bestyrelsen skal have kompetence til – efter drøftelse med
generaldirektøren - at ansætte lytternes og seernes redaktør, og redaktøren skal aflægge rapport om sin
virksomhed til bestyrelsen.
Der skal etableres en tilsvarende ordning for TV 2/DANMARK A/S.
De gældende krav til DR og TV 2/DANMARK A/S om dialog med befolkningen om
programvirksomheden præciseres, således at det bliver en forpligtelse, at dialogen finder sted i
organiseret form – f. eks. ved regelmæssige møder med lytter- og seerorganisationerne. Der skal i de
årlige public service-redegørelser til Radio- og tv-nævnet redegøres for indsatsen på dette område.
Sammensætningen af Radio- og tv-nævnet ændres, således at et medlem udpeges af Samarbejdsforum
for danske lytter- og seerorganisationer.
Det stigende udbud og forbrug af nye medier medfører, at der af hensyn til gennemsigtigheden i forhold
til det private produktionsmiljø er brug for i de kommende public service-kontrakter med DR og de
regionale TV 2-virksomheder at foretage en yderligere præcisering af DRs og de regionale TV 2virksomheders public service-opgaver – for DRs vedkommende navnlig i forhold til nettet og de nye
mobile medier.
DR vil derfor i den kommende public service-kontrakt blive forpligtet til at underkaste nye public
service-tjenester, herunder on-demand tjenester, en intern prøve (”Værditest”) for at sikre, at
tjenesterne opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. De foretagne tests af nye
tjenester og resultatet heraf indgår i dialogen med bl.a. lytter- og seerorganisationerne og forelægges for
Radio- og tv-nævnet til udtalelse inden aktiviteterne påbegyndes. Den endelige afgørelse af, om de
pågældende nye aktiviteter skal iværksættes, træffes af DRs bestyrelse.
De gældende regler for udpegning af DR’s bestyrelse videreføres. Dog øges antallet af medlemmer
udpeget af de fastansatte medarbejdere fra ét til to. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget,
regionsråd, eller EU-Parlamentet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Fra 2011 kan heller ikke
medlemmer af og kandidater til kommunalbestyrelser være medlemmer af bestyrelsen.
Det gældende bodssystem i forbindelse med TV 2/DANMARK A/S’ evt. tilsidesættelse af
tilladelsesvilkårene ændres, så en evt. bod beregnes på grundlag af selskabets omsætning og ikke som
nu på grundlag af overskuddet. Der skal samtidig ske en skærpelse af bestemmelserne vedrørende en
evt. bods størrelse.

Privatisering af TV 2/DANMARK A/S
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Aftalepartierne anerkender, at det er en præmis, at majoriteten af aktierne i TV 2/DANMARK A/S skal
sælges, så snart dette er muligt i lyset af de igangværende sager ved EU-Domstolen. Dette punkt er
tidsubegrænset i forhold til aftaleperioden, jf. nedenfor.
Dette indebærer, at salgsprocessen finder sted i overensstemmelse med det forretningsmæssige
grundlag, der er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i henhold til medieaftalen for 2002-2006,
jf. også Forståelsen af 17. maj 2005. Salgsprocessen er følgelig ikke en del af nærværende medieaftale.
Aftalepartierne bag nærværende aftale er enige om de public service-forpligtelser og
sanktionsbestemmelserne i forbindelse med tilsidesættelse af disse forpligtelser, der er fastsat i den
gældende 10-årige tilladelse til TV 2/DANMARK A/S (med de justeringer, der er aftalt i nærværende
aftale).
Aftalepartierne bag nærværende aftale er endvidere enige om, at disse forpligtelser og
sanktionsbestemmelser kan revurderes, såfremt udviklingen på mediemarkedet mv. giver grundlag
herfor.
Aftalepartierne bag nærværende aftale er ligeledes enige om at sikre, at TV 2/DANMARK A/S også
efter udløbet af den gældende tilladelsesperiode udøver public service-programvirksomhed i henhold til
nærmere fastlagte krav hertil.

Styrkelse af det private produktionsmiljø
Begrænsning af de regionale TV 2-virksomheders adgang til at udøve anden virksomhed
De regionale TV 2-virksomheders mulighed for at udøve anden virksomhed begrænses til udnyttelse af
ledig kapacitet (udstyr, medarbejdere, lokaler og lign.). Der kan således ikke anskaffes udstyr mv. alene
med henblik på anden virksomhed.
Udlægning af produktion til de uafhængige produktionsselskaber fra DR
Udlægningen omfatter følgende elementer:
• Udlægning af DRs produktion til det private produktionsmiljø øges fra de nuværende 110 mio.
kr. årligt til 150 mio.kr. årligt. Øgningen gennemføres gradvist i løbet af aftaleperioden. Hertil
kommer de midler, der årligt anvendes til engagement i dansk filmproduktion
• udlægningen skal omfatte såvel tv som radio og multimedieprodukter, og der skal udlægges
produktion inden for en bred vifte af program-/tjeneste-kategorier
• udlicitering af produktionsfaciliteter og lignende kan indgå i udlægningen
• såfremt DR og Producentforeningen finder det hensigtsmæssigt, kan der indgås aftale om, at
udlægningen gøres op i udsendelsesomfang i stedet for i penge, alternativt i en kombination
heraf.
Etablering af en Public Service Pulje
Der forventes et licens-merprovenu i hvert af årene 2005 og 2006 på ca. 75 mio.kr., i alt ca. 150 mio.kr.
Heraf anvendes de 75 mio.kr. til etablering af en Public Service Pulje, hvis formål er at støtte
produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer. Midlerne administreres af
Det Danske Filminstitut.
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Fastsættelsen af retningslinier for puljens fordeling finder sted efter drøftelse med aftalepartierne.
De støttede tv-programmer skal udsendes i prime-time, dvs. kl. 18.30 – 23.00
Desuden vil det blive fastsat, at der ikke kan ydes støtte hverken til licensfinansierede public serviceforetagender eller til ikke-kommercielle lokale tv-stationer. Alle andre tv-programforetagender kan
modtage støtte, forudsat at programvirksomheden retter sig mod Danmark, og at programmerne er med
dansk tale, samt at den pågældende kanal når mindst 50 pct. af de danske husstande. Der kan ikke
ydes støtte til tv-programmer, der udsendes på ”high-pay”-betalingskanaler, f.eks. dyre filmkanaler.
Public Service Puljen skal evalueres i det tredje år af aftaleperioden. Puljen må ikke være til hinder for
DR’s varetagelse af de pålagte forpligtelser.
Evt. tilskud fra puljen til TV 2/DANMARK A/S kan ikke anvendes til opfyldelse af de programmæssige
forpligtelser, der i øvrigt er pålagt selskabet for så vidt angår tv-drama og tv-dokumentar på public
service-kanalen TV 2.
EU-Kommissionens godkendelse af støtteordningen skal indhentes.

Den fjerde, landsdækkende radiokanal
Aftalepartierne tager stilling til anvendelsen af den fjerde, landsdækkende radiokanal, når DRs
nuværende tilladelse udløber pr. 31. marts 2009.

Pirateri
Aftalepartierne er enige om, at Kulturministeriet retter henvendelse til Justitsministeriet med henblik
på at få effektueret bemærkningerne fra et flertal i Kulturudvalget i betænkningen over forslag til lov
om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven (L 38) vedrørende
straffebestemmelserne for pirateri.

Den fremtidige mediestøtte
Kulturministeriet iværksætter et udredningsprojekt, hvor én eller flere uafhængige forskere får til
opgave at udarbejde en rapport om den fremtidige offentlige støtte til medier (radio, tv, den trykte
presse, nye medier m.v.). med henblik på at skabe større sammenhæng i denne støtte. Kommissoriet for
udredningsprojektet fastsættes efter drøftelse med partierne bag medieaftalen.

Økonomi
Med henblik på at sikre en teknologineutral licens og dermed fremtidssikre
licensfinansieringen af DR og de regionale TV 2-virksomheder afskaffes den nuværende
farve-tv-licens og sort/hvid-tv-licens fra 1. januar 2007 og erstattes af en medielicens. Den
nuværende radiolicens bevares.
Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage billedprogrammer og -tjenester,
herunder pc’er og visse mobiltelefoner. Medielicensen dækker for husstande alle licenspligtige
apparater i den pågældende husstand.
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Medielicensen holdes i perioden 2007-2010 på 2.090 kr. årligt i faste priser, hvilket svarer til den
nuværende farve-tv-licens. Licensen vil således som udgangspunkt alene stige, svarende til den
forventede pris- og lønstigning i perioden. Dog vil licensen herudover stige med 1,0 pct. fra 2006 til
2007.
Radiolicensen vil for alle år blive fastsat, svarende til den nuværende radiolicens.
Den nuværende adgang til licensnedsættelse og -fritagelse for særlige grupper (økonomisk dårligt
stillede pensionister samt blinde og stærkt svagtseende personer mv.) ændres ikke.
Medielicensen vil blive opkrævet efter det ”tilmeldingsprincip”, som gælder for den nuværende
licensordning. Den nuværende indberetningspligt for forhandlere forudsættes opretholdt og udvidet til
også at omfatte de nye typer af licenspligtige apparater.
For erhvervet vil overgangen til en medielicens blive gennemført på en sådan måde, at erhvervets
samlede licensbetaling i faste priser holdes på 2006-niveauet. Den nærmere udformning af en ny
erhvervslicensordning fastlægges på baggrund af forslag udarbejdet af DR og repræsentanter for
erhvervet i fællesskab.
Den nye licensordning evalueres efter to år blandt andet med henblik på vurdering af konsekvenserne
for licensprovenuet.
De nye licenssatser og fordeling af licensprovenu mv. fremgår af det økonomiske bilag til aftalen
Afskaffelse af gebyrer
De økonomiske byrder for radio- og tv-foretagenderne lettes gennem afskaffelse af de gebyrer, der hidtil
er blevet opkrævet for tilladelse til/registrering af programvirksomhed med henblik på medfinansiering
af Radio- og tv-nævnet.
Øget hensyntagen til faktisk lytning og sening ved fastlæggelse af radio-/tv-foretagendernes
betaling af vederlag til KODA/Gramex
Ophavsretsloven bør til stadighed sikre en balance mellem hensynet til rettighedshaverne, herunder
komponister, sangskrivere, musikere og pladeselskaber, og hensynet til de brugere, herunder radio- og
tv-stationer, der i vekslende grad er afhængige af at kunne få adgang til at benytte ophavsretsbeskyttet
materiale uden at blive pålagt urimeligt høje udgifter.
Størrelsen af vederlag for brug af ophavsrettigheder - og kriterierne for beregning af vederlaget fastsættes bedst ved aftale mellem brugerne og rettighedshaverne. Dette er også tilfældet, når der
spilles musik i radio og tv. Her er der en mangeårig tradition for, at vederlaget fastsættes i aftaler
mellem de enkelte radio- og tv-stationer på den ene side og KODA og Gramex på den anden; enes
parterne ikke om en aftale, kan tvisten afgøres af det uafhængige Ophavsretslicensnævn og i sidste
ende af domstolene. Sådan bør det fortsat være.
Et af de mulige beregningskriterier for vederlaget er antallet af faktiske lyttere og seere, dvs. det
faktiske forbrug af musik som for de kommercielle stationers vedkommende indirekte også afspejles i
radio-/tv-stationens omsætning. Anvendelsen af et sådant beregningskriterium sikrer for eksempel, at
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nye DAB- og internetradiokanaler med en begrænset lytterskare ikke udløser samme vederlagskrav
som kanaler med mange lyttere, uanset om antallet af potentielle lyttere er det samme. Det er rimeligt
at lægge vægt på omsætning og antallet af faktiske lyttere og seere, når vederlaget til KODA og
Gramex skal beregnes. Der bør derfor udarbejdes skriftlige aftaler, hvori KODA og Gramex anerkender,
at der ved beregningen af vederlaget for udsendelse af musik i radio og tv i ikke uvæsentligt omfang
skal tages højde for omsætning og antallet af faktiske lyttere og seere, og at disse kriterier – sammen
med andre kriterier - skal indgå i fremtidige tariffer på området.

Aftalepartierne forventer, at parterne selv opnår enighed om principperne for beregning af vederlag til
KODA og Gramex. Partierne skal ved udgangen af 2007 vurdere, hvorvidt aftaler, som nævnt ovenfor,
indgået efter juli 2006 i tilstrækkelig grad tilgodeser disse principper og på den baggrund drøfte,
hvorvidt der er behov for politiske initiativer, herunder muligheden for lovgivning.

Andet
De nødvendige ændringer af radio- og fjernsynsloven gennemføres i folketingssamlingen 2006/2007.
Aftalen gælder for perioden den 6. juni 2006 til den 31. december 2010.
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Økonomisk bilag til mediepolitisk aftale for perioden 2007-2010
Medielicensen holdes i perioden 2007-2010 på 2.090 kr. årligt i faste priser, hvilket svarer til den
nuværende farve-tv-licens. Licensen vil således som udgangspunkt alene stige, svarende til den
forventede pris- og lønstigning i perioden. Denne forventes at være 2,0 pct. i 2006 og 1,6 pct. i 2007. For
årene 2008 og 2009 forudsættes pris- og lønstigningen at være 1,6 pct. årligt. Dog vil licensen herudover
stige med 1,0 pct. fra 2006 til 2007. Denne stigning skyldes, at en reduktion i licenstilførslen til TV
2/DANMARK i 2004 på 80 mio.kr., der var første trin i aftrapningen af licenstilførsel til selskabet, af
administrative hensyn ikke kom licensbetalerne til gode i form af en licensnedsættelse i 2004, men
derimod i form af en ekstraordinær nedsættelse på ca. 1 pct. i årene 2005 og 2006.
Radiolicensen vil for alle år blive fastsat, svarende til den nuværende radiolicens på 320 kr. årligt.
Licenssatserne fastsættes på den baggrund i aftaleperioden som angivet nedenfor (2006 medtaget som
reference):
Kr., incl. moms
Farve-tv
S/h tv
Radio
Medielicens
Radiolicens

2006
1.045
670
160

2007

2008

2009

2010

1.075
160

1.095
160

1.110
160

1.130
160

Note: De anførte beløb udgør halvårlig afgift for husstande.

I faste 2006-priser svarer medielicensen for 2007-2010 til ca. 1.055 kr.
Den nuværende adgang til licensnedsættelse og -fritagelse for særlige grupper (økonomisk dårligt
stillede pensionister samt blinde og stærkt svagtseende personer mv.) ændres ikke.
Medielicensen vil blive opkrævet efter det ”tilmeldingsprincip”, som gælder for den nuværende
licensordning. Den nuværende indberetningspligt for forhandlere forudsættes opretholdt og udvidet til
også at omfatte de nye typer af licenspligtige apparater.
For erhvervet vil overgangen til en medielicens blive gennemført på en sådan måde, at erhvervets
samlede licensbetaling i faste priser holdes på 2006-niveauet. Den nærmere udformning af en ny
erhvervslicensordning fastlægges på baggrund af forslag udarbejdet af DR og repræsentanter for
erhvervet i fællesskab.
Den nye licensordning evalueres efter to år blandt andet med henblik på vurdering af konsekvenserne
for licensprovenuet.
Det forventede samlede licensprovenu til fordeling fordeles på følgende måde (2006 medtaget som
reference):
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Mio.kr. (årets priser,excl. moms) 2006
2007
2008
2009
2010
Samlet licensprovenu 1)
3.515,0 3.750,0 3.830,0 3.910,0 3.980,0
Fordeling:
DR 2)
3.085,0 3.268,1 3.332,7 3.407,0 3.490,3
Regionale TV 2-virksomheder 3)
390,0
408,5
415,0
421,7
428,4
Lokal radio og tv
32,8
50,8
50,8
50,8
50,8
Mediesekretariatet 4)
2,2
5,2
4,2
4,2
4,2
Mediestatistikprojekt
0,8
0,7
0,7
0,7
Udredning om fremtidig mediestøtte
1,0
1,0
Analogt stop, information mv.
10,0
20,0
20,0
Station Next
5,0
5,6
5,6
5,6
5,6
1)

Baseret på DR’s skøn over udviklingen i antal licenser. For 2006 er der tale om provenuskøn i henhold til seneste

2)

Fsva 2006 er der tale om licenstilførsel ifølge seneste licensaktstykke. I aktstykket indgik en ”teknisk fremrykning” af i alt

licensaktstykke.
80 mio.kr. i licenstilførsel fra 2005 og 2006 til 2004 (fordelt med 40 mio.kr. hvert år). Tages der højde for denne tekniske
fremrykning tilføres DR i 2006 reelt 3.125 mio.kr. i licens.
3)

Beløbet fordeles ligeligt mellem de regionale TV 2-virksomheder, idet TV 2/BORNHOLM dog får 1,5 mio.kr. (2006-niv.)
mindre end de øvrige regionale virksomheder. Af beløbet forudsættes 1,5 mio.kr. årligt anvendt til regional digital
udsendelsesvirksomhed udenfor TV 2-hovedkanalen.

4)

Øgning som følge af bortfald af gebyrindtægter (2,0 mio.kr. årligt) samt en et-årig særbevilling (1,0 mio.kr. i 2007).

Et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede licensprovenu vil blive fordelt af kulturministeren,
jf. radio- og fjernsynslovens § 69, stk. 1, efter drøftelse med aftaleparterne. Et eventuelt mindreprovenu
vil indebære en reduktion af licenstilførslen til DR.
DR og de regionale TV 2-virksomheder vil i kommende public service-kontrakter for perioden 2007-2010
få fastlagt de forpligtelser, der forudsættes finansieret ved ovenstående tilførsel af licensmidler.
Et eventuelt provenu fra udbud af sendemuligheder i aftaleperioden anvendes til afdrag på
statsgælden.

