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Folketingsmedlem Anders Samuelsen (LA) har den 27. marts 2015 stillet mig følgende 

spørgsmål, nr. S 977, som jeg hermed skal besvare. 

 

 

Spørgsmål: 

 

Mener ministeren, at det er i orden, at borgere mod deres vilje tilmeldes DR-licens, 

trods det at de aktivt har frameldt licensen på DR's hjemmeside, eller over for en 

licensinspektør har meddelt, at de ikke ejer licenspligtige apparater? 

 

 

Svar: 

 

Ja, det mener jeg. Det er således helt i overensstemmelse med § 69 b. i den gældende 

radio- og fjernesynslov, hvorefter DR’s licensinspektører i forbindelse med kontrolbesøg 

kan tilmelde en husstand som licenspligtig, hvis licensinspektøren konstaterer, at 

husstanden er indehaver eller bruger af et licenspligtigt apparat.  

 

Bestemmelsen blev indført ved en ændring af loven i 2009 som opfølgning på den i 

Medieaftale 2007-2010 besluttede midtvejsevaluering af medielicensordningen. 

Lovændringen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, herunder Liberal Alliance.  

 

De nærmere regler for licensinspektørernes adgang til at tilmelde husstande licens blev 

detaljeret beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget og blev efter vedtagelsen af 

lovforslaget indarbejdet i licensbekendtgørelsen, jf. § 26 i den gældende 

licensbekendtgørelse. 

 

Det fremgår bl.a. heraf, at konstateringen af et licenspligtigt apparat enten kan ske 

ved, at licensinspektøren ved kontrolbesøget på forespørgsel får oplyst, at der er 

opstillet et licenspligtigt apparat i husstanden, eller ved at licensinspektøren ved 
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besøget observerer et licenspligtigt apparat. Observationen af et licenspligtigt apparat 

kan ske ved, at inspektøren observerer et apparat gennem vinduer synlige fra den 

offentligt tilgængelige adgangsvej til husstanden eller fra indgangsdøren til 

ejendommen. Herudover kan et licenspligtigt apparat observeres ved, at 

licensinspektøren fra indgangsdøren til ejendommen kan høre tydelig lyd fra en 

udsendelse, hvis indhold og udsendelsestidspunkt efterfølgende kan verificeres. 

Licensinspektørens konstatering skal forelægges en myndig person i husstanden, for at 

tilmelding kan finde sted.  

 

Konstatering af licenspligt kan således godt ske, selv om en husstand har frameldt sig 

licens på DR’s hjemmeside eller meddelt, at de ikke ejer licenspligtige apparater. Det er 

efter loven op til husstanden at dokumentere, at man ikke er indehaver eller bruger af 

et licenspligtigt apparat. Kravene til sådan dokumentation, der skal foreligge senest 14 

dage efter licensinspektørens besøg, er nærmere beskrevet i licensbekendtgørelsen.  

 

Med mindre der foreligger en sådan dokumentation, træder de gældende regler for 

inddrivelse af den skyldige licens i kraft, jf. nærmere licensbekendtgørelsens kapitel 3. 

Heraf fremgår bl.a., at DR efter en rykkerprocedure kan overlade inddrivelse af det 

skyldige beløb til SKAT eller sende kravet til retlig inkasso. 

  

Jeg skal afslutningsvis bemærke, at de gældende regler er fastlagt af hensyn til at 

begrænse mulighederne for at omgå pligtig licensbetaling. 
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