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Side 2 

Spørgsmål nr. S 4010 

Stillet den 4. april 2007 

 

 

Svar til folketingsmedlem Per Clausen (EL) fra kulturministeren. 

 

Spørgsmål: 

 

"Vil ministeren bekræfte, at borgerne ikke har nogen som helst forpligtelse til at ind-

sende en underskreven erklæring om, at der ingen licenspligtige apparater er i hus-

standen, og oplyse, om ministeren mener, det er acceptabelt, at licenskontoret undlader 

at oplyse dette i et brev, man har udsendt til husstande, hvor der ikke betales licens, 

sådan at disse borgere må få det indtryk, at de har pligt til at udfylde, underskrive og 

indsende en sådan erklæring?" 

 

 

Svar: 

Jeg har i anledning af det stillede spørgsmål anmodet DR om bidrag til besvarelsen af 

spørgsmålet. DR har oplyst følgende: 

 

”DR kan bekræfte, at en borger ikke er forpligtet til at indsende en erklæring om, at der 

ingen licenspligtige apparater er i husstanden. 

 

DR kan oplyse, at baggrunden for DRs anmodning om en sådan erklæring primært er et 

hensyn til de borgere, der ikke har licenspligtige apparater i husstanden. En erklæring 

herom medfører, at DRs kampagneaktiviteter, herunder kampagnebreve, ikke målret-

tes direkte mod denne gruppe af borgere i en periode på ca. 1-2 år. DR finder, at dette er 

i de pågældende borgeres interesse. Baggrunden for anmodningen er således også et 

udtrykt ønske fra den pågældende gruppe af borgere om at blive undtaget fra DRs 

kampagneaktiviteter.   

 

Tilsvarende medfører det en administrativ lettelse for DR Licens, at fremtidige kam-

pagneindsatser kan planlægges mere målrettet mod de relevante målgrupper.” 

 

Det er DR, der varetager opgaven med opkrævning af licens, jf. licensbekendtgørelsens 

§ 1, stk. 1,  og DR har i den forbindelse iværksat en licens-kampagne med henblik på 

oplysning om den nye medielicens.  

 

Det er beklageligt, hvis opfordringen i DRs kampagnebrev af nogle er blevet opfattet 

som en forpligtelse. Men i lyset af opfordringens hensigt ser jeg intet uacceptabelt i 

måden, hvorpå DR anmoder om den ovennævnte erklæring. 

 


