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Folketingets Kulturudvalg har den 13. november 2015, efter ønske fra Mette Bock (LA), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 29 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

Kan ministeren oplyse, hvorfor DR’s udrulning på Apple TV og Sony Playstation, 

som omtaltes i Mediawatch-artiklen ”Tv-aktører retter hård kritik mod nye DR-tiltag” 

fra den 12. november 2015 

(http://mediawatch.dk/secure/Medienyt/TV/article8203283.ece), ikke er blevet udsat for 

værditest, da formålet med værditesten netop er at vurdere nye tjenesters negative 

effekt for kommercielle aktører? 

 

Svar: 

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

af spørgsmålet. DR har oplyst følgende: 

 

”Gennemførelse af en værditest kræver, at der iværksættes en ny tjeneste, eller 

foretages en væsentlig ændring af en allerede eksisterende tjeneste. Formålet med en 

værditest er dermed tilvejebringelse af et mandat til at gennemføre en given aktivitet 

som public service, som DR ikke allerede er pålagt i medfør af public service-

kontrakten.  

 

DR er af den opfattelse, at der med DRs TV apps til Apple TV og Sony Playstation 3 og 

4 ikke er tale om nye tjenester, eller om en væsentlig ændring af en eksisterende 

tjeneste. Det er endvidere DRs opfattelse, at disse aktiviteter allerede er omfattet af 

mandatet i DRs public service-kontrakt.  

 

DRs indhold skal, som det fremgår af Radio- og fjernsynslovens § 10, samt DRs public 

service kontrakt - distribueres via bl.a. internettet. Dette sker på dr.dk/tv, som giver 

seerne mulighed for at se DRs tv-kanaler live (simulcast) og for at gense visse 

udsendelser (catch-up). Radio- og tv-nævnet har i en afgørelse af 9. september 2014 

fastslået, at DRs netdistribution via dr.dk/tv er omfattet af DRs public service 

forpligtelser.   
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Side 2 

 

DR er derudover i public service-kontrakten pålagt, at  

 

”tilbyde public service-indhold på teknologineutralt grundlag og understøtte danskernes 

brug af internettet. DR skal således stille public service-indhold til rådighed via 

internettet med henblik på modtagelse ved hjælp af forskelligt forbrugerrelevant 

modtageudstyr, herunder f.eks. pc, fladskærme, forskellige typer af portable og 

integrerede terminaler/apparater såsom smartphones m.m. Som en del heraf driver DR 

hjemmesiden www.dr.dk.” 

 

DRs apps til både Apple TV og Sony Playstation 3 og 4 er alene tekniske versioneringer 

af DRs allerede eksisterende TV apps. Disse apps giver seerne mulighed for direkte at 

tilgå tv-indholdet på dr.dk/tv, men har derudover ingen selvstændig betydning. Det 

drejer sig om samme indhold (dr.dk/tv), der tilgængeliggøres på samme platform, 

nemlig internettet. På den baggrund er det DRs opfattelse, at der ikke er tale om en ny 

tjeneste eller om en væsentlig ændring af en eksisterende tjeneste. 

 

DR har modtaget en anmodning fra Radio- og tv-nævnet om at bidrage med de 

relevante oplysninger til brug for nævnets afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres 

en værditest af DRs distribution af indhold gennem Apple TV og den kommende 

distribution af DRs kanaler gennem Sony Playstation 3 og 4. DR bidrager med disse 

oplysninger og afventer herefter nævnets afgørelse.”  

 

Det er Radio- og tv-nævnet, der har kompetencen til at vurdere om konkrete tjenester 

fra DR eller de regionale TV 2-virksomheder udgør tjenester, der er omfattet af 

værditestordningen, jf. reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de 

regionale TV 2-virksomheders nye tjenester. Jeg kan således ikke som kulturminister 

tage stilling til, hvorvidt konkrete tjenester fra DR eller de regionale TV 2-

virksomheder udgør tjenester, som skal værditestes. 

  

 

Bertel Haarder 


