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Tilladelse og tilskud til ikkekommercielt tv i MUX 1
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 21. februar 2014 truffet afgørelse om fordeling af tilladelser og tilskud til ikkekommercielt tv i
MUX 1. Nævnet har besluttet ikke at udstede tilladelse eller yde tilskud
til Aabenraa Lokal TV med CVR.nr. 31914124.
Det fremgår af § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar
2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, at nævnet ved behandling af
ansøgninger om tilladelser skal søge at sikre den enkelte region en
samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis
emner, målgrupper og geografisk spredning indenfor tilladelsesområdet.
Udover alsidighedskriteriet i bekendtgørelsens § 21, stk. 1, skal nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelse til programvirksomhed
i de enkelte regioner prioritere ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende følgende i prioriteret rækkefølge, jf. § 22, stk. 1, i
bekendtgørelsen:
1. Lokalt indhold udover minimumskravet, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen
2. Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v.
indenfor tv-drift eller lignende
3. Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet
fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder øvrige borgere adgang til
at producere og udsende programmer på tv-stationen
4. Udsendelse af programvirksomheden som live streaming eller
tilrådighedsstillelse on demand
5. Ansøgers aktiviteter med det formål at øge seertallet, herunder
for seere i yngre dele af befolkningen og anvendelse af aktuelle
sociale medier m.v.
Radio- og tv-nævnet har i region Syd modtaget flere ansøgninger om
tilladelse end det maksimale antal, der er til rådighed. Nævnet har
derfor foretaget en prioritering, der har medført, at Aabenraa Lokal TV
meddeles afslag på ansøgningen om tilladelse og tilskud til ikkekommercielt tv i MUX 1.
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Afslaget er begrundet med, at den beskrevne planlagte programvirksomhed er fundet mindre til alsidig i konkurrence med de øvrige ansøgere i regionen i relation til emner, målgruppe og geografisk spredning. Endvidere har nævnet lagt vægt på Aabenraa Lokal TV’s planlagte antal årlige timer public access, som sammen med en anden ansøger i region Syd er det laveste antal timers public access, der bliver
tilbudt i region Syd.
Radio- og tv-nævnets afgørelse kan i henhold til § 40, stk. 1, 2. pkt., i
lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188
af 23. september 2013 som ændret ved lov nr. 1626 af 26. december
2013, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
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