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Tak for Kulturudvalgets henvendelse fra den 23. september, hvori udvalget gør 

opmærksom på, at DR og TV2 kræver betaling for klip fra deres arkiver med offentlige 

taler, når fx Danske Taler ønsker at bruge materialet. Udvalget bemærker derudover, 

at der bør sikres gratis adgang til ikke-kommercielt brug af den type materiale ud over 

eventuelle omkostninger ved fremskaffelsen af materialet. Endelig foreslår udvalget, at 

spørgsmålet håndteres i de kommende medieforhandlinger 

 

Jeg drøfter gerne emnet i medieforhandlingerne, men jeg vil imidlertid gøre 

opmærksom på, at salg af DR og TV2’s arkivklip er reguleret af ”bekendtgørelse om 

regnskabsmæssig adskillelse mellem DR’s, TV 2 DANMARK A/S’ og de regionale TV 2-

virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed”. Af bekendtgørelsen 

følger, at salg af arkivklip er defineret som anden virksomhed og dermed ikke en del af 

stationernes public service-opgave. Dermed er det ikke muligt for, hverken DR eller 

TV2 at give gratis adgang til deres arkivmateriale.  

 

Såfremt tilrådighedsstillelse af arkivklip til andre aktører skal gøres til en del af DR og 

TV 2’s public service-opgave, og således ikke ville skulle henregnes til anden 

virksomhed, vil det kræve en ændring af ovenævnte bekendtgørelse En ændring vil 

muligvis ville kræve godkendelse af EU-kommissionen, da der kan være tale om 

statsstøtte, og da ændringen ville udgøre en konkurrencebegrænsning med potentiel 

samhandelspåvirkning på et fungerende marked. 

 

Jeg finder for så vidt Danske Talers ønske om gratis adgang til offentlige taler fra 

arkiverne sympatisk, men jeg mener omvendt, at der ligger nogle væsentlige principper 

til grund for ovennævnte bekendtgørelse.  

 

Som jeg redegjorde for i mit svar på KUU spm. 409 har Copydan AVU Medier indgået 

aftaler med bl.a. museerne, bibliotekerne og på undervisningsområdet omkring brug af 

blandt andre DR og TV2’s arkivmateriale og betaling herfor. 
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