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Abstract 

Danish Broadcasting Corporation (DR) is the oldest radio and television public service provider in 

Denmark. The corporation is owned by the government, and was founded back in 1925. Danish 

Broadcasting Corporation is funded by a media license, which is charged to all Danish households, 

with a television, computer, mobile phone or tablet with access to the internet. 

Danish Broadcasting Corporation is funded in a way which could contradict with the prohibition of 

state aid. The treaty’s article 107 (1) contains a general rule, which contain a prohibition of state 

aid. The article state, that a subsidy is prohibited, unless it can be justified, by one of the 

exemptions, as for example the case Altmark Trans C-280/00. The thesis concludes that all the 

conditions in article 107 (1) is fulfilled. This is among other things, because the four conditions in 

the Altmark case are not fulfilled and because of that, Danish Broadcasting Corporation does 

receive an advantage. In the end of the analysis the thesis concludes, that the subsidy can be 

justified, because of the democratic, social and cultural needs and the need to preserve media 

pluralism, which is stated in Protocol 29. 

After stating that the Danish Broadcasting Corporation receives state aid, the thesis analyzes how 

the Danish Broadcasting Corporation affects the society. In the analysis, the advantages and the 

disadvantages for the consumers, for Denmark and for the European Union are clarified. On the 

one hand, the consumers receive knowledge, information, and news, historical and cultural 

programs and are Enlighted in the democracy. On the other hand, they have to pay an imposed 

license. In regard of the fact, that not all consumers value the Danish Broadcasting Corporation 

and furthermore, not all of them are actually paying the license, the thesis concludes, that the way 

Danish Broadcasting Corporation is funded, by imposing a license, is not efficient to the society. 

In the end of the thesis certain alternative solutions of funding Danish Broadcasting Corporation is 

suggested and weighted against each other. The thesis ends up, by concluding, that the solution 

which brings the highest efficiency to the society, is for Danish Broadcasting Corporation to 

continue as a public service provider, but change the way of imposing the license, so that the 

license is imposed the citizenship, and not the households with devices subjects to a license 

requirement.  
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Kapitel 1 

Indledning 

Danmarks Radio er den største danske public-service radio- og tv-udbyder1. Danmarks Radio blev 

grundlagt i 19252 og har siden da forsynet de danske borgere med nyhedsformidling og 

programmer - først via radio, sidenhen også via tv, og i dag så også via deres internetside og på 

diverse platforme.3 Danmarks Radio skal være en kilde til information og oplysning. De skal 

samtidig bidrage med kulturelle og sociale indslag og hertil formidle viden om vores demokrati4. 

Danmarks Radio er statsfinansieret og skal ifølge lovgivningen modtage licensindtægter fra alle 

danske husstande med et licenspligtigt apparat5. Danmarks Radio står selv for opkrævning af 

medielicens og fungerer som en selvstændig offentlig virksomhed6. Befolkningens holdning til 

Danmarks Radio er ikke ensartet7. Nogle undersøgelser har vist, at der generelt er en bred 

opbakning til Danmarks Radio,8 mens andre har vist at det modsatte9. 

Danmarks Radio er som den største radio- og tv-udbyder i Danmark også en stor udbyder i 

europæisk sammenhæng. Som medlem af den Europæiske Union er Danmark forpligtet til at 

overholde gældende EU-regler om statsstøtte. Ved statsstøtte menes al støtte der: ”ydes ved 

hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig 

med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne”.10  

Det er i den forbindelse relevant at undersøge, om Danmarks Radio modtager statsstøtte samt 

hvad gældende ret er på dette område. Efterfølgende er det interessant at undersøge, hvilken 

indvirkning Danmarks Radio har på det danske samfund og ligeledes på Den Europæiske Union. Ud 

                                                           
1 http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=65006 
2 https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-historie-1925-1950 
3 Public service kontrakten, s. 6 
4 Public service kontrakten s. 3 
5 Jf. Bekendtgørelse om medielicens § 1. 
6 Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 1. 
7 http://ekstrabladet.dk/nationen/vanvittig-afstemning-70000-danskere-vil-afskaffe-licens/6412386 
8 Rapport, ”Danskerne, DR og licensen” 
9 http://www.dr.dk/nyheder/kultur/drs-laesere-afskaf-licens 
10 TEUF art. 107, stk. 1 
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fra ovenstående undersøgelsers konklusion kan det afslutningsvis vurderes, om det er muligt at 

opstille alternativer til den omdiskuterede finansieringsform, og om disse vil være mere efficiente 

for samfundet eller ej. 

Problemafgrænsning  

Selvom Danmarks Radio (i det følgende DR) både leverer public service via radiokanaler, tv-kanaler 

og i dag også via diverse internet sider11, afgrænses afhandlingen til kun at omhandle tv-

virksomheden. Afgrænsningen begrundes i, at den EU-retslige vinkel er vigtig for den juridiske 

analyse, og desuden en interessant vinkel at inddrage i den økonomiske og integrerede analyse. 

Det er interessant fordi, Danmark er en del af Den Europæiske Union og derfor er forpligtet til ikke 

at opstille handelsbarrierer12 eller tildele virksomheder markedsforvridende fordele.13 Danmark 

skal derimod bidrage til det samlede fællesskab,14 og derfor er EU’s holdninger og bevæggrunde 

for public service tv relevant. 

Problemformulering  

DR skal modtage licensbetaling fra alle licenspligtige husstande. Licensen er pålagt, hvis man er 

over 18 år, har et licenspligtigt apparat og ikke er dækket af sin ægtefælles, kærestes eller sine 

forældres licens på samme folkeregisteradresse. Dette giver anledning til følgende 

problemstillinger:  

1. DR modtager 2.492 kr. årligt fra hver licenspligtig husstand – hvad er gældende ret i den 

forbindelse? 

2. Hvilken betydning har DR - og hvad er henholdsvis fordelene og ulemperne herved?  

3. Findes der alternative løsninger til den nuværende finansieringsform af DR– og hvilken af 

disse er samfundsmæssigt mest efficient? 

                                                           
11 https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/dr-i-korte-traek 
12 TEUF art. 26, stk. 2 
13 TEUF art. 106, stk. 2 
14 TEU art. 3 
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Synsvinkel  

Problemstillingen bliver besvaret ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Synsvinklen er begrundet 

i, at DR som public service udbyder har til formål at formidle viden og information til borgerne. 

Ligeledes i, at det er borgerne, der ”udgør” samfundet. 

Afhandlingen har til formål at redegøre for de danske samfundsmæssige konsekvenser af en 

statsfinansieret public service udbyder som DR, og den vil ligeledes redegøre for de EU- 

markedsretlige konsekvenser. Det EU-markedsretlige perspektiv er relevant i den sammenhæng, 

at Danmark som medlemsland har forpligtet sig til at deltage og bidrage positivt ud fra EU’s 

grundtanke om det indre marked. Danmark har forpligtet sig til en EU-konform fortolkning, og 

alene af den grund vil en besvarelse af problemstillingen, uden at forholde sig til gældende EU ret, 

ikke være en retvisende besvarelse af problemstillingen. For Den Europæiske Union er hensynet til 

det indre marked og fællesskabet altovervejende, mens Danmark, som nationalstat, i særdeleshed 

vægter hensynet til den danske befolkning og det danske samfund. De forskellig-artede hensyn, er 

det, der danner grundlag for mange af overvejelserne og betragtningerne i denne afhandling. 

Struktur  

Afhandlingen er bygget op af 5 kapitler. I kapitel 1 præsenteres afhandlingens emne, som 

efterfølgende bliver afgrænset, hvorefter problemformuleringen fremkommer. Herefter opstilles 

og forklares de anvendte teorier og metoder. 

I kapitel 2 præsenteres først statsstøttebegrebet. Efterfølgende præsenteres sammenhængen 

mellem DR og statsstøttereglerne. Herefter analyseres, hvorvidt DR modtager statsstøtte og 

efterfølgende om støtten kan undtages fra forbuddet.   

I kapitel 3 præsenteres baggrunden for, hvorfor det statsfinansierede marked blev til. Herefter 

præsenteres henholdsvis fordele og ulemper ved DR for forbrugerne, Danmark og Den Europæiske 

Union vha. en Cost-benefit analyse. 

I kapitel 4 præsenteres et spil-scenarie mellem Borgerne, Regeringen og Private Medier. Spillet 

præsenterer alternative løsningsforslag til den måde, hvorpå DR er finansieret. Af spillet 



Side 9 af 105 
 

fremkommer en Nash-ligevægt, og det vurderes efterfølgende, om denne er samfunds-optimal, 

eller om der er finder alternative løsninger 

I kapitel 5 præsenteres afhandlingens samlede konklusion. 

Anvendte metoder 

I det følgende præsenteres de metoder og teorier, der er anvendt i afhandlingens kapitler. 

Afhandlingen benytter sig både af kvantitative og kvalitative data15. De kvantitative data er bl.a. 

statistikker og grafer fra anbefalinger til Kulturministeriet vedrørende DR og Danmarks fremtidige 

finansiering af public service radio of tv. De kvalitative data er bl.a.: Traktaten om Den Europæiske 

Unions Funktionsmåde, Kommissionens fortolkningsmeddeleles, som indgår i Alumia pakken, 

andre relevante meddelelser fra Kommissionen samt Bekendtgørelse om vedtægt for DR og Lov 

om Radio- og Fjernsynsvirksomhed. 

Alle udregninger i opgaven er afrundet til 2 decimaler for læsevenlighedens skyld. I bilag 2 er 

vadlagt, regnearket som er brugt til udregninger med de fulde decimaler. 

Afhandlingen anvender både den deskriptive og normative undersøgelsesmetode. Afhandlingen 

forholder sig først til, hvordan public service kontrakten er i dag, og anvender således den 

deskriptive metode, og efterfølgende kommer afhandlingen med en anbefaling, og anvender 

således den præskriptive/normative metodelære16.  

Afhandlingen er en vidensproduktion og bearbejder viden om finansieringen af DR17. 

Finansieringen af DR vil blive anskuet ud fra problemformuleringen, og der anvendes således jura, 

økonomi og en integration af begge fag. 

Juridisk metode 

Afhandlingen anvender, hvad der i art. 38 i statuetten for Den Internationale Domstol, tilsvarende 

bestemmes, at domstolen skal dømme efter. Artiklen nævner: traktater, folkeretlige sædvaner, 

                                                           
15 Den skinbarlige virkelighed; By Ib Andersen - s. 25 
16 Den skinbarlige virkelighed; By Ib Andersen - s. 18-23 
17 Den skinbarlige virkelighed; By Ib Andersen - s. 18 
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almindelige grundsætninger, som anerkendes af civiliserede nationer og retsafgørelser samt 

eventuelt anerkendte forfatteres meninger og hjælpemidler til at afgøre, hvad der er gældende 

ret18. 

Når et faktum skal undersøges ud fra gældende EU-ret, anvendes først og fremmest traktatens 

bestemmelser. I EU retten fortolkes der ikke efter forholdets natur, men der henvises i stedet til 

almindelige retsprincipper, grundlæggende rettigheder, fundamentale principper og lignende.19 

EU retten er dynamisk. Domstolen anlægger en dynamisk formålsfortolkning, hvorefter ordlyden 

af de enkelte traktatbestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med det formål og den 

målsætning, der ligger bag bestemmelsen, og EU-rettens udviklingstrin på det tidspunkt, hvor den 

pågældende bestemmelse skal anvendes.20 Ofte er traktat-bestemmelsen en generel regel, eller et 

forbud, som det er nødvendigt at supplere med fortolkningsmateriale, for konkret at forstå, 

hvordan reglen skal anvendes. Traktatens bestemmelser fortolkes derfor ud fra Kommissionens 

bemærkninger, meddelelser og afgørelser og særligt efter domstolens afgørelser. 

Den retsdogmatiske analyse af gældende ret – de lege lata 

For at besvare det juridiske spørgsmål vil opgaven gennemgå en retsdogmatisk analyse.21 En 

retsdogmatisk analyse er en systematisk gennemgang af alle for spørgsmålet relevante retskilder. 

Da spørgsmålet til besvarelse af den juridiske problemstilling, er et EU-retligt spørgsmål, vil der i 

den retsdogmatiske analyse blive anvendt EU-retslig regulering. 

Den retsdogmatiske analyse vil analysere retskilderne i følgende rækkefølge: først gennemgås de 

relevante retskilder i primærretten (EU’s traktats grundlag, grundlæggende rettigheder og 

almindelige retsprincipper), herefter bindende sekundærregulering (afledt ret; forordninger, 

direktiver, afgørelser mv.), soft law (ikke-bindende regulering) og praksis (EU-domstolens praksis 

og juridisk forskningspraksis).22  

                                                           
18 Retskilder og retsteorier; By Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen - s. 225 
19 Retskilder og Retsteorier; By Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen - s. 216 
20 sag-283/81 - CILFIT-dommen 
21 Om ret og retfærdighed; By Alf Ross - s. 65-69 
22 Retskilder og Retsteorier; By Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen - s. 119 
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Primær lovgivning 

TEUF art. 107, stk. 1 

Art. 107, stk. 1 opstiller et generelt forbud mod statsstøtte som lyder: ”Bortset fra de i traktaterne 

hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver 

tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige 

visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den 

påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne23”. Ifølge forbuddet er al statsstøtte, samt statslig 

intervention, uforenelig med EU og det indre marked. 

I afhandlingen inddeles bestemmelsen i 7 betingelser. Den første betingelse vedrører, om 

støttemodtageren reelt er en virksomhed. Den anden og tredje betingelse handler overordnet om, 

om støtten er ydet ved hjælp af statsmidler. I Stardust Marine-dommen klarlagde domstolen, at 

spørgsmålet ”om støtten er ydet ved hjælp af statsmidler” består af to led.24 Domstolen henviste 

til tidligere retspraksis (bl.a. C-379/98 PreussenElektra præmis 58) og fastslog, at betingelsen for 

om en fordel kan anses for støtte, for det første er, at disse ydes direkte eller indirekte ved hjælp af 

statsmidler og for det andet at de kan tilregnes staten. I afhandlingen behandles de to led, som 

henholdsvis betingelse 2 og betingelse 3. Den fjerde betingelse vedrører, om støtten begunstiger 

en virksomhed, sagt med andre ord: om virksomheden modtager en fordel. Den femte betingelse 

omhandler, om fordelen gives til visse virksomheder eller produktioner, altså om der forelægger 

selektivitet. Den sjette betingelse: om fordelen truer med at fordreje konkurrencen på markedet 

og den syvende betingelse: om fordelen er egnet til at påvirke samhandlen. 

Ifølge domstolen skal der altid foretages en undersøgelse efter art. 107, stk. 1 til vurdering af, om 

der forelægger statsstøtte25. Bestemmelsen er derfor uundgåelig til at vurdere, om DR modtager 

statsstøtte. Alle betingelserne i art. 107, stk. 1 er kumulative betingelser.  

Hvis det kan konkluderes at der er tale om statsstøtte, er der herefter mulighed for at anvende en 

af traktatens undtagelsesbestemmelser i TEUF art. 106, stk. 2, art. 107, stk. 2, art. 107, stk. 3 eller 

                                                           
23 TEUF art. 107, stk. 1. 
24 C-482/99 Stardust Marine - præmis 24 
25 C-280/00 Altmark dommen - præmis 74 
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art.  108, stk. 2, 3 pkt. Undtagelserne finder på grund af deres beskyttelsesværdige formål, 

alligevel at kunne begrunde, at en given statsstøtte er foreneligt med fællesmarkedet. 

Art. 107, stk. 2 skal fortolkes indskrænkende26 og hjemler at støtte er foreneligt med det indre 

marked, hvis den er: ”af social karakter til enkelte forbrugere, hvis formål er at råde bod på skader, 

der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder, 

støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områder”.27 

Art. 107, stk. 3 

Art 107, stk. 3 er den i praksis mest anvendte bestemmelse. For at støtte skal kunne godkendes 

under art. 107, stk. 3 skal den: ”forsøge at råde bod på en konstateret markedsfejl eller foranledige 

virksomheder til at foretage handlinger, som virksomhederne normalt ikke ville foretage. Støtte 

skal være nødvendig i den forstand, at statsstøtte i den konkrete situation er et velbegrundet 

middel til at afhjælpe markedsfejlen, der ellers ikke ville blive overvundet.”28 

Art. 107, stk. 3, litra d  

Art. 107, stk. 3 opregner fem forhold, hvortil statsstøtte kan betragtes foreneligt med det indre 

marked. Relevant for afhandlingen er litra d. med følgende ordlyd ” støtte til fremme af kulturen 

og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer samhandels og konkurrencevilkårene i Unionen i 

et omfang, der strider mod de fælles interesser.” 

Kommissionen forbinder public service radio og tv direkte med de demokratiske, sociale og 

kulturelle behov samt mediepluralisme i de enkelte medlemsstater. Traktaten om den Europæiske 

Unions funktionsmåde griber ikke ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansierer public service 

radio- og tv-virksomhed, så længe denne public service opgave er pålagt, defineret og tilrettelagt 

på en gennemsigtig og ikke konkurrenceforvridende måde.29 

                                                           
26 Statsstøtte håndbogen s. 74 
27 TEUF art. 107, stk. 2 
28 Statsstøtte håndbogen - s. 76 
29 2009/C 257/01 - præmis 11 
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Art. 106, stk. 2 

For at afhandlingen kan støtte ret på art. 106, stk. 2, skal public servicen kontrakten mellem DR og 

Kulturministeriet, kunne klassificeres som en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. 

Hvad er en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse? 

Begrebet tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse anvendes i traktatens artikel 14, artikel 

106, stk. 2. samt tilhørende protokol nr. 26, men hverken i bestemmelserne eller andetsteds 

findes der nogen klar definition på begrebet. I dommen C-179/90, Merci convenzionali porto di 

Genova fastslog domstolen, at tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse er 

tjenesteydelser, der har særlige karakteristika30. Hvilke specifikke tjenesteydelser begrebet 

dækker over kan varier fra medlemsstat til medlemsstat. Der er i EU retten ikke indlagt nogen 

forpligtigelse overfor medlemsstaterne til nærmere at definere, hvilke opgaver der skal fortolkes i 

overensstemmelse med en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse, udover særtilfælde 

som f.eks. forsyningspligten indenfor posttjenester og telekommunikation31.   

Med en manglende EU retlig definition af begrebet, kan medlemsstaterne inden for rammerne i 

traktaten og relevante fortolkningsmeddelelser fra Kommissionen (2009/C 257/01, 2012/C 8/02 

og 2012/C 8/03) selv definere, hvordan begrebet nationalt skal forstås. Dette begrundes i 

nærhedsprincippet og i en betragtning om, at medlemsstaterne har individuelle behov.  

TEUF art. 14 indrammer EU’s værdier og formål med tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse. Tjenesteydelserne indtager en vigtig rolle i Unionens værdinormer, og de er samtidig 

tænkt at skulle fremme social og territorial samhørighed. Bestemmelsen er baggrunden for TEUF 

art. 106, stk. 2, der hjemler, at traktatens bestemmelser, herunder konkurrencereglerne, finder 

anvendelse på virksomheder, der får overdraget at udføre en tjenesteydelse af almindelig 

økonomisk interesse. Sidste led i art. 106 stk. 2 præciserer, at opfyldelse af tjenesteydelsen ikke 

må hindre udviklingen af unionens samhandel, da det ellers vil stride imod unionens interesser og 

det overordnede formål med tjenesteydelser i TEUF art. 14’s forstand. 

                                                           
30 C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova, Sml. 991 I, s. 5889 - præmis 27 
31 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE - Vejledning i anvendelsen af EU`s regler om 
statsstøtte, offentlige indkøb og indre marked på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, især sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, Bruxelles, den 29.4.2013 SWD (2013) 53 final/2 
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Art. 106, stk. 2 TEUF 

Artiklen bestemmer, at virksomheder, som har fået overdraget at udføre en tjenesteydelse af 

almindelig økonomisk interesse, skal overholde traktatens øvrige bestemmelser, herunder særligt 

konkurrencereglerne, medmindre at disse retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige 

opgaver, som er betroet dem32. Den særlige betroede opgave må ikke blive udført på bekostning 

af udviklingen af samhandlen, da det strider mod EU’s interesser. 

EU Kommissionen har i art. 106, stk. 3 fået beføjelse til at sikre, at art. 106, stk. 2 bliver 

overholdt33. De har også fået pligt til at anlægge sag om tilbagesøgning af uforenelig eller ulovlig 

støtte.  Kommissionen skal sikre en effektiv kontrol med statsstøttereglerne.  

Sekundær lovgivning 

Kommissionens meddelelser og afgørelser 

Nedenfor vil de relevante Kommissionsafgørelser blive gennemgået. Afgørelserne vil blive anvendt 

som fortolkningsredskab i den juridiske analyse.  

Postbus, beslutning nr. 2009/845/EF 

Afgørelsen var en traktatbrudssag mod Østrig. Sagen omhandlede statsstøtte ydet til den 

offentligt-ejede konkurrent Postbus AG. Den 1. januar 2002 blev der indgået en kontrakt mellem 

Verkehrsverbund Tirol og Postbus AG. Kontrakten skulle have tilbagevirkende kraft, og blev 

indgået på ubestemt tid. Kontrakten kunne opsiges af begge parter med et varsel på 6 måneder. 

Kommissionens vurdering af sagen angik, om der var indgået en kontrakt mellem Verkehrsverbund 

Tirol og Postbus AG og om ALTMARK-kriterierne var opfyldt.34 Kommissionen fandt at Postbus var 

blevet pålagt at udføre opgaven af Verkehrsverbund Tirol.35  

                                                           
32 TEUF art. 106, stk. 2. 
33 TEUF art. 106, stk. 3 
34 2009/845/EF Postbus - præmis 23 
35 2009/845/EF Postbus - præmis 71 
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Chronopost, C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P 

Appel af sagen Ufex m.fl. mod Kommissionen T-613/97, hvor Retten delvist annullerede 

Kommissionens beslutning 98/365/EF af 1. oktober 1997, som angik statsstøtte ydet af Frankrig til 

SFMI-Chronopost. Det for vores afhandling væsentlige er, at Chronopost var den eneste udbyder 

på markedet, og det var derfor vanskeligt at fastsætte kompensationen.36 Sagen vedrørte 

Kommissionens manglende stillingtagen til begrebet ”statsstøtte”. Kommissionen undlod at tage 

hensyn til de normale markedsvilkår.37 Det blev udledt af dommen, at selvom der ikke findes 

sammenlignelige monopollignende markedsvilkår, kan det i visse tilfælde være nødvendigt at 

sammenligne med tilsvarende markedsvilkår på et ikke monopoliseret marked.38  

2011/1/EU Spanien mod kommissionen 

Annullations-søgsmål mod Spanien. Sagen angik finansiering af Corporación de Radio y Televisión 

Española (RTVE) gennem indførsel af en skat på elektronisk kommunikation. Den nye 

finansieringsløsning af RTVE ville medføre en direkte tildeling af offentlige midler. Midler som 

RTVE’s konkurrenter ikke ville have adgang til.39  Selvom RTVE kun opererer på det spanske 

marked, anses samhandlen fordrejet, da RTVE handler med køb og salg senderettigheder.40  

EU-domstolens praksis 

Altmark sag C-280/00 

Som led i art. 107, stk. 1, 4. betingelse anvendes Altmark-dommens fire betingelser. Altmark 

dommen udgør et fortolkningsbidrag til Domstolens definition af en fordel og angår hvornår 

tildeling af en fordel er i strid med art. 107, stk. 1 (tidligere Rom-traktatens art. 92). 

Fordelskriteriet relaterer sig til de fire sidste betingelser i art. 107, stk. 1, når art. 107, stk. 1 er 

inddelt som i denne afhandling.  

                                                           
36 Chronopost, FORENEDE SAGER C-83/01 P, C-93/01 P OG C-94/01 P - Præmis 3 punkt 19 + 20 
37 Chronopost, FORENEDE SAGER C-83/01 P, C-93/01 P OG C-94/01 P - Præmis 6 
38 Chronopost, FORENEDE SAGER C-83/01 P, C-93/01 P OG C-94/01 P - Præmis 28 
39 2011/1/EU Spanien mod Kommissionen - præmis 41 
40 2011/1/EU Spanien mod Kommissionen - præmis 43 + 44 
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Altmark-dommens tre første betingelser drager paralleller til art. 106, stk. 2. Både Altmark 

dommen og art. 106, stk. 2 kan undtage statsstøtte fra konkurrencereglernes anvendelsesområde. 

Altmark dommens fire betingelser vil blive gennemgået nedenfor. Er alle de fire betingelser 

opfyldt, er der ikke tale om, at den pågældende virksomhed modtager en fordel og dermed er de 

kumulative betingelser i art. 107, stk. 1 ikke opfyldt. 

Betingelse nr. 1:  Den pågældende virksomhed skal faktisk være pålagt at opfylde 

forpligtelser til offentlig tjeneste og disse forpligtigelser skal være klart 

defineret41. 

Betingelse nr. 2: Grundlaget for beregningen af kompensationen skal være fastlagt på 

forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde for at undgå, at 

kompensationen indebærer en økonomisk fordel, der kan begunstige 

den pågældende virksomhed i forhold til de konkurrerende 

virksomheder42. 

Betingelse nr. 3: Kompensationen må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt 

eller delvis at dække de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af 

forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der skal tages hensyn til de 

hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved 

opfyldelsen af forpligtelserne43. 

Denne betingelse kan yderligere deles op i 2 underkriterier:  

1) kompensationens størrelse og 2) bestemmelsens ufravigelighed.  

Betingelse nr. 4: opstiller to løsningsmodeller: 

1. At udvælge den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til 

offentlig tjeneste på baggrund af et udbud, som giver mulighed for at 

udvælge den ansøger, der kan levere de pågældende ydelser til de 

laveste omkostninger for samfundet. 

                                                           
41 C-280/00 Altmark dommen - præmis 89 
42 C-280/00 Altmark dommen - præmis 90 
43 C-280/00 Altmark dommen - præmis 92 
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2. At størrelsen på den nødvendige kompensation fastlægges på 

grundlag af en analyse af de omkostninger, som en 

gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig udstyret med 

transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige 

tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne, idet der skal tages 

hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste 

ved opfyldelsen af forpligtelserne44. 

Den tredje betingelse fastsætter rammerne for kompensationens størrelse, heri er indlagt en 

proportionalitetstest. Proportionalitetstesten hænger sammen med testen, som er indbygget i art. 

106, stk. 2. Afhandlingen vil derfor anvende både art. 106, stk. 2 og art. 107, stk. 3, litra d. hvis ikke 

Altmark-dommens fire kumulative betingelser er opfyldt.  

Høfner og Eiser C-41/90 

En præjudiciel afgørelse omkring fortolkning af bl.a. art. 106 TEUF (tidligere art. 86). For at 

traktatens bestemmelser finder anvendelse, skal der være tale om en virksomhed i traktatens 

forstand.45 Hertil udtaler Domstolen: ”Herved bemærkes, at inden for konkurrenceretten omfatter 

begrebet virksomhed enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds 

retlige status og dens finansieringsmåde, og at arbejdsanvisning, er en økonomisk virksomhed.”46 

For afgørelsen var det således ikke afgørende, at arbejdsformidlingsvirksomhed normalt har 

karakter af en offentlig virksomhed.47  

Steinicke og Weinig sag 78/76 

Begreberne ”virksomhed” og visse ”produktioner” som anvendes i artikel 107, stk. 1 TEUF (før art. 

92 TEUF) er uafhængige af virksomhedens retlige form.48 Begreberne er afgørende for, om en 

virksomhed forfølger et økonomisk mål, hvilket offentlige institutioner også kan gøre. Sagen 

anvendes analogt i forhold til om støtten er ydet/finansieret ved hjælp af statsmidler. I relation 

                                                           
44 C-280/00 Altmark dommen - præmis 94 
45 C-49/90 Høfner og Eiser - præmis 20 
46 C-49/90 Høfner og Eiser - præmis 21 
47 C-49/90 Høfner og Eiser - præmis 22 
48 Sag 78/76, Steinicke og Weinig - s. 600 Spørgsmål B  
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hertil udtalte domstolen i afgørelsen: ”det er ikke afgørende for kriteriet om statsmidlerne helt 

eller delvist opkræves af det offentlige, men hvem der i sidste ende har den afgørende kontrol”.49  

Stardust marine sag C-482/99 

Stardust Marine angik en stats ejet virksomhed, der gav lån og garantier til Stardust Marine. I 

Stardust Marine sagen var der tale om et ”mellemled”. Dommens grundlæggende overvejelser vil 

blive anvendt analogt på indeværende sag. I Stardust Marine var det afgørende, at de offentlige 

myndigheders kontrol med administrationen af virksomheden var opretholdt.50 Dermed kan det 

ikke godtgøres, at der ikke er tale om statsmidler, blot fordi betalingerne ikke opkræves direkte af 

staten.51 

Viasat Broadcasting UK LTD v Europe Commission C-660/15 P 

Sagen var en appel af annullations-søgsmål.  Sagen angik en delvist public-service finansieret tv- 

station i Danmark. Tv-stationen (TV2) oppebar både licensmidler og reklameindtægter. I dommen 

kom de frem til, at protokollen, i overensstemmelse med art. 106, stk. 2, kan anvendes ved tv-

stationer, som er underlagt at tilvejebringe en ”bred programflade”, herunder at tilgodese de 

demokratiske, sociale og kulturelle behov i samfundet og garantere medie-pluralisme, herunder 

kulturel og sproglig mangfoldighed.52  

Ikke-bindende EU-ret - Soft law mv.  

Specielt på det konkurrenceretlige område udsender EU-kommissionen meddelelser. Disse 

meddelelser anses ikke for bindende og er derfor uforpligtende i alle henseender.53 Afhandlingen 

har valgt at tillægge Kommissionens meddelelser retlige betydning, da disse inden for public-

service radio og tv udgør et behørigt fortolkningsbidrag.  

ALUMIA pakken  

                                                           
49 Sag 78/76 Steinicke og Weinig - s. 612 præmis 21 + 22 
50 C-482/99 Stardust Marine - præmis 56 
51 C-482/99 Stardust Marine - præmis 57 
52 C-660/15 P Viasat Broadcasting UK Ltd V Europe Commission - præmis 171 
53 Retskilder og Retsteorier; By Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen - s. 144 



Side 19 af 105 
 

ALUMIA pakken indeholder fire instrumenter fra Kommissionen, angående kompensation til 

private virksomheder, som udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Pakken 

afklarer en række vigtige elementer, der er opstået siden ALTMARK-dommen i 2003.  

ALUMIA pakken indeholder følgende: 1) en fortolkningsmeddelelse om retlige begreber og 

principper 2012/C 8/0354, 2) en de minimis forordning55, 3) en afgørelse om ikke 

anmeldelsespligtig kompensation56 og 4) rammebestemmelser for statsstøtte i form af 

kompensation for offentlig tjeneste.57 

Afhandlingen gør alene brug af Kommissionens meddelelse 2012/C 8/02 om anvendelse af Den 

Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig 

økonomisk interesse. Meddelelsen bliver anvendt, da den redegør for nogle helt generelle 

principper omkring en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse.  

Den Europæiske Unions rammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig 

tjeneste, finder ikke anvendelse på kompensation for offentlig tjeneste inden for public-service 

radio- og tv. Dette er omfattet af Kommissionens meddelelse 2009/C 257/01 om 

statsstøttereglernes anvendelse på public-service radio og tv.58 

Kommissionens meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public-service radio- og tv-

virksomhed 2009/C 257/01 

Kommissionen er kommet med en meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public-

service radio og tv. Meddelelsen kom på baggrund af, at den audio-visuelle sektor siden 1970’erne 

har gennemgået en økonomisk og teknologisk udvikling59. I takt med udviklingen, liberaliserede 

medlemsstaterne det audio-visuelle marked. Alligevel mente medlemsstaterne, at det var 

                                                           
54 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelse af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for 
levering af tjenesteydelser af almindelig økonomiske interesse 
55 2012/L 114/08 - Kommissionens forordning (EU) Nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse  
56 2012/L 7/03 - Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 
2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste 
ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
57 2012/C 8/03 
58 2012/C 8/03 - præmis 8 
59 2009/C 257/01 - præmis 2 
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nødvendigt at beholde public-service-udbydere for at sikre dækningen i visse områder samt at 

tilgodese almene behov og interesser.60 

Meddelelsen klarlægger statsstøttereglernes anvendelse på den audio-visuelle sektor, og ligeledes 

hvordan de fire ALTMARK-betingelser skal anvendes61. Meddelelsen skal ses i lyset af, at 

udøvelsen af public-service radio- og tv-virksomhed har klar økonomisk relevans.62  

Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig fra andre konkurrenceregler end forbuddet mod statsstøtte i TEUF art. 

107, stk. 1. Afgrænsningen gælder for alle nationale konkurrenceregler samt de traktatfæstede 

regler og domme inden for samme afgrænsningsområde. 

De minimis-reglerne er ej heller anvendelige på problemstillingen, hvorfor der afgrænses fra en 

redegørelse heraf. Tillige afgrænses afhandlingen fra anden regulering og retspraksis fra andre 

EU’s medlemsstater. 

Afhandlingen afgrænses ligeledes fra dansk lovgivning, med undtagelse af regulering, som direkte 

vedrører DR’s virksomhed: Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed63, 

Bekendtgørelse om vedtægt for DR64, Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse 

mellem DR's TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public-service-virksomhed 

og anden virksomhed65. Afhandlingen afgrænses fra dansk lovgivning, anden regulering og 

retspraksis, fordi problemstillingen løses ud fra EU-retten.  

Art. 107, stk. 2 kan ej heller finde anvendelse. Det samme gør sig gældende for art. 107, stk. 3, litra 

a), b), c) og e) samt derudover relevante domstolsskabte undtagelser.   

                                                           
60 2009/C 257/01 - præmis 2 
61 2009/C 257/01 - præmis 23 
62 2009/C 257/01 - præmis 9 
63 LBK nr. 255 af 20/03/2014 - Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - 
Bekendtgørelse om vedtægt for DR, Bekendtgørelse om vedtægt for DR’s, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-
virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed 
64 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR 
65 BEK nr. 62 af 11/11/2016 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR, Bekendtgørelse om vedtægt for DR’s, TV 2 
DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed 
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Reglerne om anmeldelsespligt berøres ikke. Licensfinansieringen af DR anses for at være en 

allerede eksisterende støtte, da DR har modtaget støtte siden 1925, altså fra før Danmarks 

indtræden i Den Europæiske Union den 1. januar 1973.66 

Økonomisk metode 

Cost-benefit analyse 

Metoden for afhandlingens økonomiske kapitel, er en cost-benefit analyse, hvori der inddrages 

anden relevant økonomisk teori.   

Analyseformen anvendes til vurdering af, om et påtænkt projekt kan betale sig. Man opvejer 

projektets fordele og ulemper og opgør gerne disse i tal. Afhandlingens cost-benefit analyse vil 

ikke udelukkende blive baseret på af tal. En stærk antagelse må være, at hvis man gjorde dette, 

ville konklusionen blive, at finansieringen af DR ikke kan betale sig. Ikke desto mindre er der 

fordele ved en statsligt finansieret radio- og tv-udbyder som det kan være vanskeligt - eller rettere 

umuligt - at gøre op i penge. Derfor baseres analysen både på tal og på anden information, der 

omhandler statsfinansieret radio og tv. Dette giver bedre mulighed for en opstilling af fordele og 

ulemper og i forbindelse hermed en mere nuanceret analyse af, om foranstaltningen er en gevinst 

eller et tab for samfundet. 

Cost-benefit analysen kan anvendes til at klarlægge, om der finder en optimal allokering af 

ressourcer sted i samfundet.  

Afhandlingens økonomiske analyse har til formål, at analysere de økonomiske rationaler bag et 

statsfinansieret DR. Det skal bemærkes, at analysen af den statslige finansiering, og analysen af 

kontrol med den statslige finansiering ikke er det samme. Analysen af kontrollen med den statslige 

finansiering er ex post, hvorimod analysen af udøvelse af den statslige finansiering er ex ante. 

Afvejningen af statslig finansiering skal derfor støttes på efficiensen af den finansiering, som ydes. 

Hvis denne finansiering er efficient, er den statslige finansiering dermed også efficient67.  

                                                           
66 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmark-i-ef-1973-1993/ 
67 David Spector, State Adis: Economis Analysis and Pratice in the European Union, side 176-177 
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Til at udføre cost-benefit analysen, anvendes metoder og fremgangsmåder fra mikroøkonomisk- 

og velfærdsøkonomisk teori. Retsøkonomi, som er en viderebygning på den mikroøkonomiske 

terminologi, benyttes til at analysere efficiensen af den statslige finansiering af DR. 

Retsøkonomien anvendes som et redskab til at give en bedre forståelse af det komplekse 

samfundsmæssige problem ved den selektive finansiering til DR og ikke til den audiovisuelle sektor 

i sin helhed. Retsøkonomien gør på den måde mikroøkonomien mere realistisk, samtidig med at 

denne er med til at raffinere og systematisere. 

Efficiens vil blive anvendt som en målestok sammen med Pareto, Kaldor Hicks og Coase 

teoremerne analyse.68 Betragtninger, som disse, lægges ofte til grund for juridiske regler69, og i 

afhandlingen her er de med til at gøre den økonomiske analyse mere anvendelig på afhandlingens 

juridiske og integrerede analyse.70  Forskellen mellem retsøkonomi og retsdogmatik er, at 

retsøkonomien analyserer retsreglernes virkning og hvordan samfundet indretter sig efter dem. 

Retsdogmatikken analyserer retsreglernes indhold for at finde lovgivers juridiske rammer af en 

retsregel71.  

I afhandlingen benyttes grundlæggende antagelser fra mikroøkonomien omkring rationalitet, 

ufuldstændig information og monopolistisk konkurrence. Aktørerne på markedet har fuld 

information, og de vil altid egen-optimere. Når markedsaktørerne egen-optimerer, er det på 

baggrund af en rationalitetsbetragtning. Når markedsaktørerne egen-optimer deres nytte, er det 

samtidig nytte-maksimerende for samfundet72. For at samfundsoptimere nytten, er det 

nødvendigt, at alle parter egen-optimerer.  

Derudover anvendes principal- og agentteori til at analysere forholdet mellem Kulturministeriet og 

DR. Principal- og agent-teorien benyttes til at analyserer de forskellige incitamenter, kontrakten 

frembringer for DR. 

Principalen har ikke fuldkommen information om agentens præferencer og indsats, hverken før 

eller efter kontraktens indgåelse. Dette betyder, at de modsatrettede interesser hos parterne kan 

                                                           
68 Retsøkonomi; By Thomas Riis s. 147-148 
69 Retsøkonomi; By Thomas Riis s. 147-148 
70 Retsøkonomi; By Thomas Riis s. 147-148 
71 Retsøkonomi; By Eide & Stavang – s. 49 
72 Dette betyder i denne opgave, at en hver ligevægts løsning i perfekt konkurrence modellen er Pareto-optimal 
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medføre ’adverse selection’ og ’moral hazard’ problemer.73 Problemerne kan føre til in-efficiens, 

som må løses med kontrol- og sanktionsmekanismer, som måske kan skabe incitament for 

agenten til at opfylde kontrakten, som principalen ønsker det. Det antages, at agenten (DR) er 

risiko-averse og foretrækker en fast indtægt. Den optimale kontrakt mellem parterne eksisterer, 

når risiko-omkostningerne er lig med gevinsten ved den udførte opgave. Altså vil agenten (DR) 

udføre kontrakten så længe, at gevinsten er større eller lig med risiko-omkostningerne ved at 

opfylde kontrakten.  

Coase-teoremet benyttes til at analysere effektivt ressourcebrug samt fremkomsten af en Pareto-

optimal kontrakt. Coase teoremet siger, at: ”hvis private aktører kan forhandle uden 

omkostninger, så vil markedet selv løse problemet med eksternaliteter, således at 

markedsløsningen bliver efficient. Uanset den initiale fordeling af rettigheder kan de involverede 

parter løse problemet selv og opnå en efficient løsning”. Coase teoremet bestemmer, at hvis 

rettighederne er veldefineret og transaktionsomkostningerne er små, eller ikke eksisterende, så vil 

parterne selv indgå en Pareto-optimal kontrakt.  Teoremet indebærer således, at indtægter skal 

overføres til den, som værdsætter dem mest. Til den praktiske anvendelse kan Coase teoremet 

kritiseres, da der vil eksistere transaktionsomkostninger ved kontraktindgåelser, og dermed holder 

theoremet ikke i praksis. Var det muligt at fjerne alle transaktionsomkostninger, ville parterne 

bruge alle ressourcer på effektiv kontrakts-handling74.  

Afhandlingen anvender Pareto som en målestok for efficiens. Pareto-optimalitet foreligger, når 

ingen parter kan stilles bedre, uden at nogen part stilles værre. Foreligger der ikke Pareto-

optimalitet, vil markedet kunne opnå en Pareto-forbedring. En Pareto-forbedring er karakteriseret 

ved, at mindst een part kan stilles bedre, uden at andre parter stille værre. Afhandlingen 

forudsætter, at når der foreligger Pareto-optimalitet, så har parterne maksimeret deres egen 

nytte75.  

Hvis et marked er i perfekt ligevægt, er det Pareto-optimalt. Velfærdsteorien sætter automatisk 

lighedstegn mellem Pareto-optimalitet og markedsudøvelse. Dermed forudsættes det, at det som 

                                                           
73 Stragegies and Games: Theory and Practice, Prajit K. Dutta s. 293 
74 Retsøkonomi, Eide & Stavan side 137-139 
75Retsøkonomi, Eide & Stavan side 35-36 
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efterspørges på markedet, bliver produceret og udbudt76. Den manglende Pareto-optimalitet, som 

gør, at et marked ikke er i ligevægt, skyldes ”det virkelige liv”. I det virkelige liv er der ufuldstændig 

information, købekraften afhænger af skattetrykket, forbrugerne er ikke 100 % rationelle og 

dermed efterkommer de ikke den forventede efterspørgsel, som der udbydes. Forbrugernes 

købekraft afspejles af deres lyst. 

Økonomisk afgrænsning 

Afhandlingens økonomiske analyse afgrænser sig til at anvende mikroøkonomi og retsøkonomi 

som er en afledt gren heraf. Analysen vil redegøre for fordel og ulemper ved finansieringen af DR 

og eventuelt komme med alternativer hertil. Den økonomiske analyse relaterer sig ikke alene til 

hvordan det danske samfund er, men også hvordan det danske samfund bør være77. Den 

økonomiske analyse, af det danske audio-visuelle marked, forholder sig alene til de danske 

borgere og dermed ikke Unionens borgere. Dette er på trods af, at den økonomiske analyse og 

inddrager et afsnit om Den Europæiske Unions generelle holdning til statsfinansiering af public 

service. EU’s holdning udgør et vigtigt element, da Danmark, som medlem af EU, skal overholde 

den gældende EU regulering på området for statsfinansieret public service radio- og tv.  

Analysen tager udgangspunkt i efficiens betragtninger, hvormed det skal forstås at den forsøger at 

afklare hvor efficient den danske audio-visuelle sektor er i dag, og hvordan det er ønskeligt at den 

burde være. Afhandlingens økonomiske afsnit, lægger op til den integrerede analyse, hvor der 

gives et bud på hvordan en efficient finansiering af DR kan udformes.   

Integreret metode 

Opgavens sidste del er en analyse som udarbejdes ved hjælp af den integrerede metode. Metoden 

består i at sammenholde de juridiske og de retsøkonomiske konklusioner fra de foregående 

kapitler, og på baggrund af dem vurdere, om der er en mere efficient måde at drive DR på, og i 

den forbindelse at vurdere, om der er behov for at komme med en anbefaling til lovgiver, om hvad 

gældende ret bør være. Afhandlingen afsluttes med en retspolitisk analyse. En retspolitisk analyse 

er en overvejelse af, hvordan gældende ret bør være. Det er et forslag til lovgiver om, hvorvidt en 

                                                           
76 The anatomy of market failure, side 353 
77 Retsøkonomi; By Erling Eide og Endre Stavans - s. 24 
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lov eller en regel bør ændres, eller hvordan en lov bør udformes78. Det er samtidig en af de helt 

store forskelle på den retsdogmatiske metode og den retspolitiske metode. Mens den 

retsdogmatiske metode har til hensigt at analysere, hvad gældende ret ér og dermed er en 

deskriptiv metodeform, så har den retspolitiske metode til hensigt at anvende en normativ 

analyse79. For at kunne komme med en retspolitisk analyse, er det relevant med en målestok for, 

hvad samfundet er bedst tjent med. Hertil anvendes et af de centrale begreber i retsøkonomien: 

velfærdsbegrebet. Ofte er det relevant at se på, hvordan en given retsregel eller anden regulering 

øger eller reducerer den samfundsmæssige velfærd. Udfordringen er, hvordan man i praksis måler 

den samfundsmæssige velfærd. Thomas Riis forklarer, at man som udgangspunkt kan sige, at 

”samfundsmæssig velfærd maksimeres, når ressourcerne bliver allokeret derhen, hvor de tillægges 

størst vægt. Det vil f.eks. sige, at naturressourcer bør allokeres til dem, der er i stand til at få mest 

ud af dem, at kapital skal allokeres derhen, hvor den har den højeste forrentning, og at 

arbejdskraft skal bruges således, at det giver størst udbytte osv.”80 Ikke desto mindre er det 

nødvendigt med et kriterium, der kan være målestok for, hvornår ressourcerne er allokeret 

derhen, hvor de tillægges størst værdi, og til dette opereres der med et efficiens-kriterium. Der 

findes forskellige af slagsen, men særligt to kriterier bruges ofte: Kaldor-Hicks-efficiens og Pareto-

efficiens. 

Pareto-kriteriet tager udgangspunkt i en antagelse om, at en ændring fører til en omfordeling af 

ressourcer81. Kriteriet bruges mange gange til at vurdere, om en ændring af en retstilstand vil være 

efficient eller ej. Retstilstanden anses for at være Pareto-optimal, hvis det ikke er muligt at ændre 

retstilstanden, uden at nogle i økonomien stilles dårligere. En ændring af retstilstanden kan 

således støtte ret på Pareto-kriteriet, hvis den medfører, at nogle parter stilles bedre uden at 

nogle stilles dårligere – da har man nemlig opnået en Pareto-forbedring. 

                                                           
78 Retskilder og retsteorier, 4 reviderede udgave, skrevet af Christina D Tvarnø og Ruth Nielsen 
79 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 18-23 
80 Retsøkonomi af Thomas Riis, s. 1155. (http://jura.ku.dk/njm/35/35_58.pdf) 
81 Retsøkonomi af Thomas Riis, s. 1155. (http://jura.ku.dk/njm/35/35_58.pdf) 
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En velfærdsforøgelse efter Kaldor Hicks kriteriet er, når vinderne ved en omfordeling af 

ressourcerne får så stor en gevinst, at de kan kompensere taberne. En Kaldor Hicks efficient 

tilstand er altså, når omfordelingen resulterer i, at vindernes gevinst er større end tabernes tab82. 

Kapitel 2 

Introduktion til statsstøttebegrebet 

Traktaten om den europæiske unions funktionsområde opstiller et generelt forbud mod, at staten 

giver støtte til virksomheder. Med støtte menes, at staten tildeler en virksomhed eller en gruppe 

af virksomheder en fordel, som andre virksomheder på markedet ikke får. Fordelen er ikke 

nødvendigvis karakteriseret af en pengeoverførsel, men kan være alt fra en skattelettelse83 til en 

garantistillelse for gæld til tredjemand84. 

Statsstøtte har alle dage, siden fællesskabet blev etableret, været debatteret. Overordnet er alle 

former for foranstaltninger, der kan have en negativ indvirkning på samarbejdet mellem Unionens 

deltagere, misbilliget af hensyn til det indre handelsmarked85. Samtidig er det dog en væsentlig del 

af medlemsstaternes suverænitet, at de selv har kompetence til at indrette deres medlemsstat86. 

Disse to modstridende hensyn har givet anledning til en del uenigheder og efterfølgende 

afgørelser fra EU domstolen.  

Den europæiske union har opstillet et generelt forbud mod al støtte, der kan betegnes som 

statsstøtte. Reglen findes i TEUF art. 107, stk. 1, men som EU retten foreskriver, så anvendes 

traktatens bestemmelser ikke alene, men altid sammen med domstolens retspraksis, 

bemærkninger, beslutninger eller andre relevante fortolkningsbidrag. En af de mest skelsættende 

og banebrydende domme, der er blevet afsagt på statsstøtte-området, er Altmark Trans C-280/00. 

Dommen blev af sagt i 2003 og har lige siden været flittigt anvendt sammen med art. 107, stk. 1. 

Altmark-dommen er ikke en egentlig undtagelse til statsstøttereglen i art. 107, stk. 1, men 

                                                           
82 Retsøkonomi, Eide & Stavan side 36-37 
83 C-106/09 P og 107/09 P - Gibraltar 
84 2000/C 71/07 - Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens art. 87 og 88 angående statsstøtte i 
form af garantier 
85 Art. 26, stk. 2 TEUF 
86 Art. 345 TEUF 
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fungerer snarere som en udbygning af en af betingelserne, som skal være opfyldt for, at der er tale 

om statsstøtte. Altmark-dommen og art. 107, stk. 1 er derfor uløseligt forbundet. I Altmark- 

dommen opstillede domstolen fire betingelser, der forholder sig til, om en virksomhed modtager 

en fordel. Fordelsbegrebet er en del af art. 107, stk. 1. 

Efter at Altmark dommen var blevet afsagt, ønskede Kommissionen at gøre statsstøtte-begrebet 

og de mange regler herom mere overskuelige for medlemsstaterne, og de vedtog derfor i 2005 

det, der blev kaldt ”den første pakke” om tjenesteydelser af almen økonomisk interesse – også 

kendt som ”Monti-Kroes pakken”87. Pakken fastlagde betingelserne for, hvornår statsstøtte i form 

af public service godtgørelser er forenelig med traktaten. I 2012 vedtog Kommissionen en ny 

pakke, Alumia-pakken, der indeholder retningslinjer om nogle af de centrale spørgsmål, der siden 

Altmark-dommen har givet anledning til usikkerhed og tvivl. Med Alumia-pakken har 

Kommissionen blandt andet forsøgt 1) at afgrænse SGEI-begrebet, 2) at afklare forholdet mellem 

statsstøttereglerne og udbudsreglerne og 3) at opregne principperne for beregning af 

kompensationen og en rimelig fortjeneste til virksomhederne. 

Selvom Alumia-pakken er en ny meddelelse, skal den ikke kun anvendes på nyetablerede 

støtteforanstaltninger. Medlemsstaterne har pligt til at tilpasse deres allerede eksisterende 

foranstaltninger, så de lever op til de nye fortolkningsbidrag fra Kommissionen. En eksisterende 

støtte er dog forenelig, indtil Kommissionen kommer med en anden udmelding88 

Sammenhængen mellem DR og statsstøttebegrebet 

DR’s hovedindtægt kommer fra licensopkrævninger, som er obligatorisk for alle, der har et 

licenspligtigt apparat89. DR opererer derfor ikke på lige fod med andre TV udbydere og driver altså 

ikke virksomhed på almindelige kommercielle markedsvilkår. 

DR’s virksomhed har en markedsandel på 36,6 % og fungerer som den største TV-udbyder i 

Danmark.90 Virksomheder med store markedsandele risikerer lettere at komme på kant med 

konkurrencereglerne - særligt i forhold til spørgsmålet om misbrug af en dominerende stilling. 

                                                           
87 Vedtaget af Kommissionen den 13. juli 20015 
88 Sag C-44/93 - Namur-Les assurances du crédit, Saml. 1994 s. I-3829. 
89 LBK nr. 255 af 20/02/2014 - Bekendtgørelse af lov om Radio og fjernsynsvirksomhed § 69 
90 http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=65006 (De tal som TV-nyt benytter er givet fra TNS Gallup) 
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Dette spørgsmål behandles ikke yderligere i afhandlingen (se under afgrænsning,) men 

spørgsmålet om konkurrenceforvridning bliver særdeles relevant ved afgørelse af, om licensen kan 

betegnes som statsstøtte. 

DR har haft beføjelse til at opkræve licenspenge siden 1925 (dengang som Statsradiofonien)91. 

Licensstøtten er derfor en ”allerede eksisterende” støtte, og reglerne om forudgående 

markedsanalyser er derfor ikke relevante. Når der er tale om eksisterende støtte (støtte der 

eksisterede før Rom 1 forordningen eller før medlemskab af EU), er denne som udgangspunkt 

lovlig, indtil Kommissionen siger det modsatte. 

Afhandlingens kapitel 2 vil klarlægge, hvad gældende ret er i forhold til den til DR tildelte støtte-

foranstaltning. Mere konkret om licensopkrævningerne udgør statsstøtte og om denne er 

forenelig eller uforenelig.  

Artikel 107, stk. 1 – er DR’s licens statsstøtte? 

For at der kan blive tale om at anvende statsstøtteforbuddet i artikel 107, stk. 1 kræver det, at den 

omtalte støtte overhovedet kan kategoriseres som statsstøtte. Artikel 107, stk. 1 definerer støtte 

som ”statsstøtte og støtte der ydes ved hjælp af statsmidler”. Af art. 107 stk. 1 kan udledes 7 

kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt for, at der er tale om statsstøtte, og dermed at 

man kan anvende forbuddet i bestemmelsen92. Helt overordnet skal der foreligge støtte til en 

virksomhed. Der skal altså 1. være tale om en virksomhed, 2. den skal være finansieret via 

statsmidler og 3. foranstaltningen skal kunne tilregnes staten. For det 4. skal der være indrømmet 

en fordel, for det 5. skal foranstaltningen være selektiv, for det 6. skal fordelen true med at 

fordreje konkurrencevilkårene inden for fællesmarkedet og for det. 7. skal støtten være egnet til at 

påvirke samhandlen. De første tre betingelser er afgørende for, om en støtteordning kan 

kategoriseres som statsstøtte, mens de fire sidste betingelser er afgørende for om støtten er 

uforenelig med fællesmarkedet i statsstøtteretlig forstand. Betingelser vil blive analyseret 

nedenfor i relation til kapitlets problemstilling.  

                                                           
91 http://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-historie-1925-1950 
92 http://www.horten.dk/~/media/Ret%20og%20Indsigt/032016/Hvad-er-statsst%C3%B8tte.pdf 
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Betingelse 1 – er der tale om en virksomhed? 

For at statsstøttereglerne finder anvendelse skal modtageren af støtten være en virksomhed jf. 

art. 107, stk. 1. Domstolen har defineret en virksomhed som en enhed, der udøver økonomisk 

aktivitet, uanset dennes retlige form eller finansieringsmåde. Det komparative kriterium, som har 

været medvirkende til en bred definition af begrebet ”virksomhed”, anvendte domstolen første 

gang i Høfner og Eiser-sagen. Domstolen fastslog, at en aktivitet kan siges at have økonomisk 

karakter, hvis den pågældende virksomhed ”ikke altid har været” og ” ikke nødvendigvis bliver” 

udøvet af offentlig enheder. Radio og fjernsynsvirksomhed har ikke altid været og bliver ikke 

nødvendigvis udøvet af offentlige enheder og er derfor omfattet af den brede definition af 

virksomhedsbegrebet. 

I dommen Steinike og Weinig mod Tyskland klarlagde domstolen endnu engang begrebet og 

sagde, at det er uden betydning, at den pågældende virksomhed er en del af den offentlige 

forvaltning, eller er en non-profit virksomhed. Det afgørende er, at aktiviteten udøves i 

konkurrence med andre virksomheder – markedsdeltagere93. DR udøver den samme tjeneste, 

radio og fjernsynsvirksomhed, som andre markedsdeltagere, og der forestår derfor et 

konkurrenceelement – DR’s virksomhed er således omfattet af virksomhedsbegrebet.  

Betingelse 2 – er støtten ydet/finansieret ved hjælp af statsmidler?  

Om støtten bliver ydet direkte eller indirekte ved hjælp at statsmidler skal besvares ud fra en 

vurdering af, om licenskroner der opkræves direkte af DR94 (hvor pengene altså ikke opkræves af 

staten, for derefter at blive tildelt DR - eller blot tildeles DR), skal anses for at være ydet ved hjælp 

af statsmidler. 

Til at besvare spørgsmålet anvendes bl.a. Steinike og Weinlig. Faktum er ikke tilsvarende det, der 

gør sig gældende i DR’s tilfælde, men domstolens overvejelser er relevante at anvende i 

indestående sag. Om støtten til DR er finansieret ved hjælp af statsmidler skal afgøres på baggrund 

                                                           
93 Sag 78/76 - Steinike og Weinig mod Tyskland. 
94 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR, § 30, stk. 4. 
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af: 1) hvem der har givet hjemmel til at opkræve licensen, samt 2) hvem der i sidste ende har den 

endelige kontrol over, hvordan midlerne bliver brugt. 

DR er en selvstændig offentlig institution, hvis vedtægt fastsættes af Kulturministeren95 , som 

ligeledes har givet DR hjemmel til at opkræve licens96. Det faktum, at DR er en selvstændig 

institution, der egenhændigt står for at opkræve det licensbeløb, som Kulturministeriet har 

besluttet skal udgøre støttebeløbet, kan ikke godtgøre, at der ikke er tale om statsmidler. 

Domstolen skulle tage stilling til den omvendte problematik i Steinike og Weinlig- sagen.97 Her 

kom de frem til at: ” Forbuddet i Artikel 92, stk. 1 (107) omfatter enhver statsstøtte eller støtte, 

som ydes ved hjælp af statsmidler, uden at der er anledning til at sondre mellem, om støtten ydes 

direkte af staten eller gennem offentlige eller private organer, som staten opretter eller udpeger til 

at forvalte støtten...” 98 Dommen omhandler det scenarie, hvor staten opretter et organ til at 

forvalte støtten (tildele den/videregive den). Dommens præmis kan anvendes analogt, og det 

vurderes derfor, at det ikke gør nogen forskel om støtten ydes direkte af staten til et offentligt 

organ, eller om støtten ”inddrives” gennem et offentligt organ, som staten opretter eller udpeger 

til at forvalte støtten, - der er tale om statsmidler i begge scenarier.  

Et andet argument for at det er staten der yder/finansierer støtten til DR er, at Kulturministeriet 

(som er et statsligt organ) har stor indflydelse på, hvordan pengene skal forvaltes. 

Kulturministeren beskikker 11 af medlemmerne i DR’s bestyrelse99. Kulturministeren udpeger 3 

medlemmer (herunder formanden), Folketinget udpeger 6 medlemmer, og de fastansatte 

medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter herfor. Tilmed beskikker 

Kulturministeren næstformanden blandt de 6 medlemmer, som folketinget udpeger. Det er altså 

direkte Kulturministeren, der bestemmer, hvem der skal forvalte licensmidlerne, og den 

overordnede kontrol over, hvordan pengene skal forvaltes, er en indikation på, at det i realiteten 

er Kulturministeren / staten, der yder støtten.  

                                                           
95 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 1. 
96 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 30, stk. 4. 
97 C-78/76 - Steinike og Weinlig  
98 C-78/76 - Steinike og Weinlig præmis 21. 
99 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 12 
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Det er heller ikke hele licens-beløbet der går til DR. 67% af licensen går til DR, mens de resterende 

33% går til andre formål100. I Medieaftalen101 , der indgås af regerings-parterne hvert 4 år, er det 

fastsat, hvordan licenskronerne fordeles mellem henholdsvis DR og de øvrige modtagere 

(herunder TV 2-regionerne, Radio24Syv samt lokalradio og tv rundt omkring i landet). Det er altså 

Regeringen/Kulturministeriet, der har den overordnede kontrol med, hvordan licensmidlerne 

bruges og jf. Stardust Marine - dommens præmis 37 er det netop kontrollen over midlerne, der er 

det afgørende parameter for, om der er tale om statsmidler. 

I public service kontrakten mellem DR og Kulturministeriet er der lavet et estimat over, hvordan 

DR, for at opfylde kontrakten, skal bruge licensmidlerne102. I rapporten er således både en 

estimeret driftsoversigt samt en estimeret programoversigt103. Det er besluttet, hvor stor en del af 

midlerne der skal bruges på programudgifter (3.105.000.000 kr.), licensadministration 

(297.000.000 kr.) osv. Den estimerede programoversigt giver et billede af, at man ønsker en 

nogenlunde ligelig fordeling mellem nyheder og andre kultur- og aktuelle programmer, og at man 

ønsker, at der skal tilbydes tv-programmer for alle befolkningsgrupper (f.eks. ældre, børn, 

hørehæmmede) = alsidighed. Lov om radio og fjernsynsvirksomhed § 5 siger ligeledes, at over 

halvdelen af den tid, der ikke går til nyheder, sport, konkurrencer mm, skal afsættes til europæiske 

programmer. Der er altså helt klare rammer for, hvilke forpligtelser DR skal overholde m.h.t. 

emne-områder, programfordeling samt befolkningsgrupper/publikum. Dette taler for, at det er 

Kulturministeriet, der allerede ved kontraktens indgåelse har besluttet, hvordan midlerne 

overordnet skal anvendes - og at det kun er den mere faglige vurdering af, hvordan man rent tv-

program-opsætningsmæssigt samt internt i virksomheden anvender pengene, der er overladt DR. 

Der kan derfor med baggrund i 1) at Kulturministeren udnævner den bestyrelse, der forvalter 

midlerne, 2) at Regeringen/Kulturministeriet har den overordnede kontrol med fordelingen af 

                                                           
100 https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-gaar-medielicensen-til 
101 Medieaftale, indgået d. 26.juni.2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 
102 DR Public service kontrakt - ”Estimeret fordeling af udgifter på formål og kanaler. 
103 DR Public service kontrakt - ”Estimeret fordeling af udgifter på formål og kanaler, figur 1 og 2. 
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midlerne, samt 3) med baggrund analogt i Steinike og Weinlig104- sagen fastslås, at der er tale om 

statsmidler. 

Betingelse 3 – Foranstaltningen skal kunne tilregnes staten? 

Problematikken er her, hvorvidt en foranstaltning kan tilregnes staten, hvis en - helt eller delvist - 

statsfinansieret virksomhed yder støtte til en anden virksomhed, der ikke er godkendt til at 

modtage statsstøtte. I indeværende sag bliver problematikken behandlet omvendt. Her er 

spørgsmålet: når en statsfinansieret virksomhed selv opkræver pengene - kan pengene så stadig 

siges at tilregnes staten? - eller er det ikke tilfældet, når pengene aldrig har været rundt om 

finansministeriet? 

Betingelsen om hvorvidt overførslen af støttemidlerne (licens kronerne) kan tilregnes staten går 

steppet dybere end betingelse 2, da det her ikke er tilstrækkeligt, at staten har muligheden for at 

kontrollere og udøve en dominerende indflydelse. Dette blev fastslået i Stardust Marine-dommens 

præmis 52105 hvor domstolen sagde: ”Selv om staten nemlig er i stand til at kontrollere en offentlig 

virksomhed og udøve en dominerende indflydelse på dennes transaktioner, er der ikke uden videre 

formodning for, at den faktisk udøver denne kontrol i et konkret tilfælde”. Domstolen sagde 

efterfølgende, at den omstændighed at en offentlig virksomhed er undergivet statslig kontrol, ikke 

i sig selv er tilstrækkeligt til at tilregne staten overførslen af støttemidlerne. Domstolen sagde 

endvidere i dommens præmis 55, at hvorvidt overførslen af midlerne kan tilregnes staten, må bero 

på en konkret vurdering af sagens omstændigheder106. Stardust Marine- dommen er tilsvarende 

Steinike og Weinlig en dom med omvendt faktum af, hvordan det forholder sig i DR sagen. 

Stardust Marine sagen var angående statsejede virksomheder, der gav lån og garantier til Stardust 

Marine. I DR’s tilfælde findes således ikke det ”mellemled”, der besværliggør afgørelsen af, om 

”midlerne kan tilregnes staten”, som er tilfældet i Stardust Marine - sagen. Nogle af dommens 

grundlæggende overvejelser vil blive anvendt (analogt) på indeværende sag. 

Dommens præmis 56 opregner en del formodningsregler: ”Også andre omstændigheder kan have 

betydning for, om en stat kan tilregnes en støtteforanstaltning, der er truffet af en offentlig 
                                                           
104 C-78/76 - Steinike og Weinlig præmis 21. 
105 C-482/99 - Stardust Marine Præmis 52 
106 C-482/99 - Stardust Marine Præmis 55 
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virksomhed, nemlig navnlig om denne er integreret i den offentlige forvaltning, karakteren af dens 

aktiviteter og om disse udøves på markedet under normale konkurrencevilkår med deltagelse fra 

private erhvervsdrivende, virksomhedens juridiske status - det være sig, om den henhører under 

den offentlige ret eller privatrettens regler for selskaber - udstrækningen af de offentlige 

myndigheders kontrol med administrationen af virksomheden eller enhver anden omstændighed, 

som i det konkrete tilfælde indicerer, at de offentlige myndigheder er impliceret deri, eller som 

tværtimod sandsynliggør, at de ikke er impliceret i vedtagelsen af en foranstaltning, når endvidere 

henses til dennes rækkevidde, indhold eller hermed forbundne betingelser.” Eftersom at DR er 

oprettet ved lov107, står under tilsyn fra Kulturministeriet (skal indgive redegørelser for budgetter, 

mm108), er stiftet med det formål at udbyde public service virksomhed, så alle folkegrupper i alle 

landsdele kan se tv, DR’s virke er reguleret i bestemmelser i love og lov- bemærkninger109, og at 

DR’s generaldirektør og øvrige medlemmer af bestyrelsen bliver udnævnt af Kulturministeriet110, 

så taler det for, at DR’s adfærd må tilregnes staten. Sammenholdes ovenstående argumenter med 

generaladvokatens udtalelse til dommen: ”Jeg mener, at det vil være tilstrækkeligt, hvis det på 

grundlag af en gennemgang af sagens kendsgerninger og omstændigheder kan fastslås, at den 

pågældende virksomhed ikke kunne træffe den pågældende beslutning »uden at tage hensyn til 

det offentliges krav”, kan det konkluderes at overførslen af midlerne kan tilregnes staten111”, så 

kan det klargøres, at DR’s ”inddrivelse” af licensmidler må tilregnes staten. Det konkluderes ud fra 

ovenstående argumenter i Stardust Marine-sagen anvendt analogt, at DR ikke er bemyndiget til at 

træffe nogen form for beslutning omkring licensen og ingen beslutning i det hele taget ”uden at 

tage hensyn til det offentliges krav”, samt at når der er tale om penge, som Kulturministeriet har 

givet en selvstændig offentlig institution beføjelse til at opkræve for derefter at drive virksomhed 

for pengene, så er der tale om en foranstaltning, der kan tilregnes staten. 

                                                           
107 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 1. 
108 BEK nr. 62 af 11/11/2016 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR, Bekendtgørelse om vedtægt for DR’s, TV 2 
DANMARK A/S' og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed 
109 LBK nr. 255 af 20/03/2014 - Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - 
Bekendtgørelse om vedtægt for DR, Bekendtgørelse om vedtægt for DR’s, TV 2 DANMARK A/S' og de regionale TV 2-
virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed 
110 BEK nr. 1288 af 18/11/2015  - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 12 
111 C-482/99 (Forslag til afgørelse) - Frankrig mod kommissionen (Stardust Marine) Præmis 66 
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Betingelse 4 – begunstiger/giver støtten en fordel? 

Formålet med at finansiere DR udelukkende gennem licensopkrævninger er at undgå at 

virksomheder, interesseorganisationer, politikere og andre indflydelsesrige personer påvirker DR 

til at anlægge en bestemt synsvinkel. Ideen med en statsfinansieret tjenesteudbyder er at sikre, at 

DR arbejder uafhængigt og anlægger en objektiv, upartisk synsvinkel. DR’s public service 

virksomhed finansieres hovedsageligt gennem DR’s andel af licensprovenuet. Deres øvrige 

finansiering stammer fra indtægter ved salg af programmer og andre ydelser, tilskud, udbytte, 

overskudsandele mm112. Ifølge public service kontrakten opkræver DR et licensbeløb, der stort set 

svarer til de omkostninger, de afholder113. Formålet er derfor ikke i sig selv at give DR en 

markedsfordel. 

DR modtager finansielle ressourcer (licenspenge), og så længe de agerer inden for rammerne i 

”Public service kontrakten”, kan de anvende pengene, som bestyrelsen finder det mest 

hensigtsmæssigt. I Altmark- dommen blev det fastslået, at det relevante for om denne betingelse 

er opfyldt er, om den pågældende virksomhed modtager en økonomisk fordel. Domstolen sagde: 

Et offentligt tilskud, der kun udligner de udgifter, der er forbundet med at opfylde de pålagte 

forpligtelser til offentlig tjeneste, giver ikke den tilskudsmodtagende virksomhed nogen reel fordel. 

I dette tilfælde er konkurrencen i øvrigt ikke fordrejet…” Altmark-dommen er som tidligere nævnt 

en ”udvidelse” af, eller måske snarere et fortolkningsbidrag til at vurdere, om fordels-kriteriet er 

opfyldt. Altmark- dommen og dens fire betingelser vil derfor danne grundlag for analysen af art. 

107, stk. 1’s, 4. betingelse - om støtten giver en fordel? 

Altmark- dommen C-280/00 

Når de 4 kumulative betingelser i Altmark- dommen er opfyldt, anses kompensationen for 

offentlig tjeneste ikke at udgøre statsstøtte. Dette fordi kompensationen ikke anses for 

overkompensation og derfor ikke giver virksomheden en fordel, og den tredje betingelse i art. 107 

således ikke er opfyldt. Den 8 betingelse i art. 107 siger, at betingelserne i 107 er kumulative, og 

derfor finder bestemmelserne i TEUF art. 107 og 108 ikke anvendelse. 

                                                           
112 DR public service kontrakt - s. 14 
113 DR public service kontrakt - s. 14, tabel 3. 
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Altmark dommens 1. betingelse 

For at opfylde dommens første betingelse skal den pågældende virksomhed faktisk være pålagt 

at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart defineret114. 

I bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 1115 fremgår det hvem, (bl.a. DR) der 

har ret til at udøve programvirksomhed, som omfattet i lovens § 2.  § 1 i loven er grundlæggende 

en bestemmelse, som er videreført fra den første radiolov fra 1926116, hvor der stod skrevet, at 

Statsradiofonien skulle udsende radiofoni, som skulle gavne almenheden, og at programmerne 

skulle være af ”alsidig, kulturel og oplysende art”117. Statsradiofonien skiftede i 1959 navn til 

Danmarks Radio, og DR er altså med hjemmel i bekendtgørelsen118 blevet pålagt at opfylde 

forpligtelserne til offentlig interesse. Den dag i dag fremgår forpligtelsen af § 3 i bekendtgørelse 

om vedtægt for DR samt i public service kontrakten.119 

Kriterierne for, hvordan DR skal opfylde public service forpligtelserne, fastsættes i public service 

kontrakten mellem DR og Kulturministeriet120. Af loven fremgår det, at DR er en selvstændig 

offentlig institution121 og som beskrevet i public service kontrakten, skal DR sikre et bredt udbud af 

programmer og tjenester til hele befolkningen. DR’s udbud skal omfatte nyhedsformidling, 

oplysning, debat, undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning. DR skal i 

sine public service udbud tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen 

skal der lægges afgørende vægt på hensynet til information og til ytringsfriheden. Ved 

informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed122. Ovenstående er en 

klar definition af, hvilke forpligtelser DR skal opfylde, og for at sikre overholdelse af samtlige 

forpligtelser kræves det, at DR hvert år udarbejder en redegørelse for, hvordan public service 

forpligtelserne er blevet opfyldt det foregående kalenderår123. 

                                                           
114 C-280/00 - Altmark dommen præmis 89. 
115 LBK nr. 255 af 20/03/2014 - Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
116 Lov nr. 45 af 13/03/1926 - om radiospredning 
117 http://smu.imv.au.dk/soendergaard/1.html 
118 Lov nr. 45 af 13/03/1926 - om radiospredning 
119 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR 
120 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 3, stk. 2 
121 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 1. 
122 Public service kontrakt - side 3 
123 Public service kontrakt - artikel 13, side. 18 



Side 36 af 105 
 

I Kommissionens beslutning om statsstøtte, som Østrig havde ydet til fordel for virksomheden 

Postbus i Lienz-distriktet, sagde Kommissionen: ”Det følger derfor af kontrakten mellem Postbus 

og Verkehrsverbund Tirol, at Postbus rent faktisk har fået pålagt en offentlig transporttjeneste i 

Lienz-distriktet”124. Det må af denne afgørelse lægges til grund, at kravet for hvornår en 

virksomhed kan siges faktisk at være pålagt at opfylde en opgave er, når dette klart fremgår af en 

kontrakt. 

Med baggrund i public service kontrakten er DR altså blevet pålagt at opfylde forpligtigelserne, og 

disse er klart defineret.  Altmark- dommens 1. betingelse er derfor opfyldt. 

Altmark dommens 2. betingelse 

Den anden betingelse der skal være opfyldt foreskriver, at de kriterier, der er grundlaget for 

beregningen af kompensationen, skal være fastlagt på forhånd på en objektiv og gennemsigtig 

måde for at undgå, at kompensationen indebærer en økonomisk fordel, der kan begunstige den 

pågældende virksomhed i forhold til de konkurrerende virksomheder125. 

Kompensationen skal være forudbestemt på en klar og gennemsigtig måde med det formål, at 

Kommissionen har mulighed for løbende at føre kontrol. Løbende kontrol er i tilfælde, hvor 

støtten har været undtaget den generelle anmeldelsespligt efter art. 108, stk. 3 TEUF. 

Kompensationens præcise størrelse behøver ikke at være fastlagt på forhånd, der forventes alene 

en objektiv og gennemsigtig metode til udregning heraf126. 

Af § 4 i direktiv 2006/111/EF fremgår det, at der er krav om, at medlemsstaterne skal sikre 

gennemsigtigheden i forbindelse med, at en virksomhed får indrømmet særlige eller eksklusive 

rettigheder eller får overdraget udførelsen af en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. 

Kravene, der skal overholdes for at sikre gennemsigtighed, er 1) at de interne regnskaber for de 

forskellige aktiviteter, dvs. public service aktiviteter og andre aktiviteter, skal holdes adskilte, 2) at 

der foretages en korrekt allokering af alle omkostninger og indtægter på grundlag af konsekvent 

                                                           
124 C 16/2007 - Kommissionens beslutning af 26. november 2008 om statsstøtte som Østrig har ydet til fordel for 
virksomheden Postbus i Lienz-distriktet 
125 C-280/00 - Altmark dommen 
126 C-280/00 - Altmark dommen præmis 90. 
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anvendte og objektivt begrundede omkostningsregnskabsprincipper, og 3) at det klart fremgår, 

efter hvilke omkostningsregnskabsprincipper de adskilte regnskaber føres127. 

Kulturministeriet har ved lov fastslået, at DR skal offentliggøre særskilte regnskaber for public 

service virksomheden og deres anden virksomhed.128 Det er ligeledes bestemt i bekendtgørelsen 

om regnskabsmæssig adskillelse 129, at DR til enhver tid skal kunne dokumentere, hvilke konkrete 

aktiviteter, der henregnes som public service, og hvilke, der henregnes som anden virksomhed. DR 

skal endvidere, til enhver tid, kunne dokumentere, hvilke principper de anvender til 

omkostningsfordeling og prisfastsættelse130. I public service kontrakten fremgår det endvidere, at 

hvis DR i kontraktperioden oppebærer ekstraordinære indtægter i forhold til, hvad der er 

budgetteret med, vil disse indgå i den regnskabsmæssige opgørelse af nettoomkostningerne ved 

public service virksomheden. Det kunne f.eks. være indtægt hidrørende salg af sende- eller 

programrettigheder. I tilfælde af sådanne indtægter skal DR: ”snarest muligt orientere 

Kulturministeriet med henblik på stillingtagen til eventuelle konsekvenser heraf for licenstilførslen 

til DR i kontraktperioden”131. 

Kompensationen til DR er altså fastsat på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde, der både 

medregner budgetterede indtægter og i tilfælde heraf, uforudsete indtægter. Kulturministeriet 

har således også sikret, at de kriterier der danner grundlag for beregningen af kompensationen til 

DR, overholder gennemsigtighedsprincippet. 

Altmark dommens 3. betingelse 

Den tredje betingelse fastsætter rammerne for kompensationen. Jf. Altmark-dommens præmis 92 

må kompensationen ikke: ”overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at dække de 

udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der skal tages 

hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af 

                                                           
127 2009/C 257/01 - Præmis 62 
128 BEK nr. 62 af 11/11/2016 - Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' 
og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed § 2. 
129 BEK nr. 62 af 11/11/2016 - Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' 
og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed § 11 
130 BEK nr. 62 af 11/11/2016 - Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR's, TV 2 DANMARK A/S' 
og de regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed og anden virksomhed § 11, stk. 2. 
131 Public service kontrakt - afsnit III punkt 11 
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forpligtelserne.” Betingelsens 1. led forholder sig således til kompensationens størrelse, mens 

andet led: ”Overholdelsen af denne betingelse er ufravigelig med henblik på at sikre, at den 

begunstigede virksomhed ikke opnår en fordel, som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at styrke virksomhedens konkurrencemæssige stilling”, slår fast at 

bestemmelsen er ufravigelig - for at undgå en fordelstildeling som er konkurrenceforvridende. 

 
Første led af betingelsen foreskriver, at kompensation ikke må overstige, hvad der er nødvendigt 

for at dække DR’s nettoomkostninger, hvor der tages hensyn til de med afholdelsen forbundne 

indtægter og til en rimelig fortjeneste.  

I public service kontrakten er der redegjort for, hvilke omkostninger Danmark Radio vil komme til 

at afholde ved opfyldelse af aftalen. Kontraktens tabel 2 viser nettoomkostningerne fordelt på 

hver af kontraktens gældende år132. Tabellen understøttes af figur 1, der viser 

nettoomkostningerne fordelt på de specifikke forpligtelser, og figur 3, der viser fordelingen per 

distribuerings-kanal133. Af tabel 4 sammenholdt med tabel 3 fremgår det, at licensindtægter ikke 

er tilstrækkeligt til at dække alle DR’s nettoomkostninger. Den viser, at DR siden 2007 i daværende 

kontraktperioder samt i nuværende kontraktperiode (2015-2018) har opnået et akkumuleret 

resultat -145 mio. kr.134 Den modtagne støtte skal således regnes i forhold til DR’s 

nettoomkostninger per år jf. tabel 3, hvilket også er i overensstemmelse med Kommissionens 

meddelelse 2009/C 257/01 præmis 71. 

Generelt mener Kommissionen, at en virksomhed, der har fået til opgave at udføre en public 

service opgave, normalt gerne må opnå et rimeligt overskud / en rimelig fortjeneste. Overskuddet 

består af en forrentning af egenkapitalen, som indregner den risiko, som virksomheden løber - 

eller mangel på samme135. Radio og tv-sektoren er dog undtaget for ovenstående betragtning og 

Kommissionen siger hertil: ”I radio- og tv-sektoren udføres public service opgaven ofte af 

selskaber, der ikke er overskudsdrevne eller ikke er nødt til at forrente den indsatte kapital, og som 

ikke udøver nogen anden aktivitet end public service aktiviteten. Kommissionen mener ikke, at det i 

sådanne situationer er rimeligt at indregne et overskudselement i den kompensation, der ydes for 

                                                           
132 Public service kontrakt - afsnit III, punkt 11, s. 15 
133 Public service kontrakt - afsnit III, punkt 12, s. 16 og 17. 
134 Public service kontrakt - afsnit III, punkt 12, s. 15 
135 2009/C 257/01 - præmis 72 



Side 39 af 105 
 

varetagelse af public service opgaven”.136 DR operer i den audiovisuelle sektor (med 

Kommissionens ord radio- og tv-sektoren) og selvom DR også udøver ”anden aktivitet”, er det 

stadig ikke en overskudsgivende virksomhed. Man kan derfor med støtte i Kommissionens 

udtalelse argumentere for, at det ikke er rimeligt at indregne et overskudselement i 

kompensationen til DR. Det er altså kun ”de udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af 

forpligtelserne til offentlig tjeneste… samt ”de hermed forbundne indtægter”, der er relevante for, 

om der sker en overkompensation. 

  

                                                           
136 2009/C 257/01 - præmis 72 
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Skal op til 10 % overkompensation anses for at være overkompensation? 

Kommissionen har præciseret, at der for public service radio- og tv-selskaber gælder, at en årlig 

overkompensation, der går ud over nettoomkostningerne, kan godtgøres, hvis det er nødvendigt 

for at sikre finansieringen af deres public service forpligtigelse.137 Kommissionen mener, at et 

beløb på op til 10 % af de årlige budgetterede udgifter kan være nødvendigt for at modvirke 

udsving i omkostninger og indtægter, og skriver således i Kommissionens meddelelse 2009/C 

257/01 præmis 73, 2. + 3. pkt.: Generelt mener Kommissionen, at et beløb på op til 10 % af de 

årlige, budgetterede udgifter ved public service opgaven kan anses for nødvendigt for at modvirke 

udsving i omkostninger og indtægter. Overkompensation over denne grænse skal normalt 

tilbagebetales uden unødig forsinkelse.138  

I kontrakten mellem Kulturministeriet og DR er indført en bestemmelse svarende til 

Kommissionens, hvor grænsen for den tilladte overkompensation ikke må overstige 10 % af DR’s 

nettoomkostninger, og ligeledes at ”Et eventuelt akkumuleret overskud ved indeværende 

kontraktperiodes udløb, der ligger ud over de 10 pct., skal som udgangspunkt tilbagebetales uden 

ophør”. 139 Dette er således i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. 

Derudover står der i public service kontrakten: ”Realiserede akkumulerede overskud ved 

indeværende kontraktperiodes udløb (opgjort fra og med 2007), der ligger inden for 10 pct. af 

udgifterne ved public service virksomheden i 2018, indgår i opgørelsen af DR’s akkumulerede 

overskud i den efterliggende kontraktperiode”. Relevant i denne sammenhæng er, om man kan 

argumentere for, at nødvendighedskriteriet samt proportionalitetskriteriet ikke opfyldes, når 

tjenesteyderen kan modtage overkompensationen i løbende 4 år, så længe den ved udgangen af 

kontraktperioden ikke overstiger 10 % af nettoomkostningerne? Reglen er lavet, så der er plads til 

at regulere for udsving i indtægter og udgifter – men kan man argumentere for, at det burde være 

muligt at lave en mere præcis beregning af henholdsvis indtægter og udgifter? Indtægt igennem 

licensopkrævning kan beregnes ud fra bl.a. antal husstande i Danmark, og med erfaring fra 

forudgående år kan virksomheden lave en kalkulering over forventede udgifter, hvilket støtter 

argumentet om, at overkompensation ikke burde være nødvendigt. 
                                                           
137 2009/C 257/01 - præmis 73 
138 2009/C 257/01 - præmis 73 
139 Public service kontrakt - afsnit III, punkt 11, s. 15 
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Formålet med DR er: ”at udøve radio- og fjernsynsvirksomhed samt on-line-virksomhed”140. Der 

står intet i formålsbeskrivelsen om, at DR driver virksomhed med vinding for øje, hvilket ellers 

kunne have godtgjort, at man i nogle år tog en anden mere økonomisk efficient beslutning, der 

ville have indflydelse på omkostningsniveauet. 

Der skal være proportionalitet mellem den støtte, der modtages, og den modydelse, der 

præsteres.141 Kompensationen skal være proportional med, hvad det kræves af DR for at opfylde 

forpligtigelsen, og kompensationen skal ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at opfylde 

forpligtigelsen. Hvis man ikke på forhånd kan klarlægge hvilken kompensation, der er nødvendig 

for opfyldelse af kontrakten, kan man så med sikkerhed sige, at støtten er proportional med 

modydelsen? Kommissionen har i beslutning 2005/842/EF uddybet spørgsmålet: ”For at give 

virksomhederne og medlemsstaterne et vist spillerum, bør det dog, hvis overkompensationen ikke 

overstiger 10 % af den årlige kompensation, være muligt at fremføre denne overkompensation til 

den efterfølgende periode og fratrække den i den kompensation, der ellers skulle være ydet”. 

Kommissionen har altså valgt at lave en grænse (10 % af nettoomkostningerne), hvortil de mener, 

at alt under grænsen kan siges at være proportionalt og nødvendigt for at lette administration og 

give spillerum i den pågældende kontraktperiode. Domstolen har tilmed udtalt sig om reglen og 

har hertil sagt: ” at reglen ikke har til formål at fritage medlemsstaterne deres permanente 

tilbagebetalingsforpligtigelse”142. Så længe Kulturministeriet og DR overholder 

tilbagebetalingsforpligtigelsen eller modregningsforpligtigelsen i tilfælde af overkompensation i en 

kontraktperiode, så opfylder den danske public service kontrakt proportionalitetskriteriet og 

nødvendighedskriteriet. 

Betingelsens andet led foreskriver at betingelsen er ufravigelig – den begunstigede virksomhed 

må ikke opnå en fordel, der truer med at fordreje konkurrencevilkårene og unionens ønske om det 

frie marked. 

Statsstøtte skal, for at være forenelig med EU, være så lidt indgribende som muligt for at bevirke 

en så lille konkurrencefordrejende effekt som muligt. At bestemmelsens andet led gør 

bestemmelsen ufravigelig, kan begrundes i Unionens overordnede formål om det indre 
                                                           
140 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR § 2 
141 C-280/00 (forslag til afgørelse) - Altmark præmis 37 og 40 
142 FORENEDE SAGER T-231/06 OG T-237/06 (DOM AF 16.12.2010) - præmis 266 
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handelsmarked. Det centrale i EU er sikring af det indre marked jf. art.  26 TEUF. Et af de 

konkurrenceforvridende elementer, man med EU retten forsøger at korrigere, er netop 

statsstøtte, hvis den udøves konkurrenceforvridende. Forbuddet mod konkurrenceforvridende 

støtte - altså overkompensation - der tildeler virksomheden en fordel, er derfor ufravigeligt. 

Altmark dommens 4. betingelse 

Altmark dommens fjerde betingelse opstiller to løsningsmodeller der kan opfylde kriteriet. 

1) At udvælge den virksomhed, der skal overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste på 

baggrund af et udbud, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de 

pågældende ydelser til de laveste omkostninger for samfundet. 

2) At størrelsen på den nødvendige kompensation fastlægges på grundlag af en analyse af de 

omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig udstyret 

med transportmidler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, ville 

have ved at opfylde forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne 

indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. 

Den første løsningsmodel omhandler situationer, hvor kompensationen gives efter, at der har 

fundet et offentligt udbud sted, der giver mulighed for at vælge den leverandør, der kan levere de 

pågældende ydelser til de lavest mulige omkostninger for samfundet. Hvis denne model anvendes 

vil det medføre, at ydelsen tildeles den, der kan levere til de laveste omkostninger, ydelsen vil ikke 

give den modtagende virksomhed en fordel, og støtten kan dermed ikke betegnes som statsstøtte. 

Den mest enkle måde, hvorpå offentlige myndigheder kan sikre sig at de opfylde Altmark- 

dommens 4. betingelse er ved at gennemføre en åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende 

udbudsprocedure i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/24/EU143. 

Den anden løsning opstiller et minimumskriterie, hvor kompensationen ikke må være større end, 

hvad en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig udstyret, ville have ved at 

opfylde forpligtelserne, idet der skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en 

                                                           
1432014/24/EU - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. februar 2014 om offentlig udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF 
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rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. Ifølge Kommissionen skal denne vurdering 

som udgangspunkt ske på baggrund af en Benchmark- analyse144. Kommissionen siger hertil: ”Når 

der findes en generelt accepteret godtgørelse på markedet for en given tjeneste, er denne 

markedsgodtgørelse den bedste referenceværdi med henblik på at fastsætte kompensationen i 

mangel af udbud”. Når referenceomkostningerne er pålidelige, og hvor man med rette kan sige, at 

de svarer til markedsværdien, kan det anses for at svare til ”en veldrevet og tilstrækkeligt udstyret 

virksomheds omkostninger” i henhold til det fjerde Altmark-kriterium. Formålet hermed er at 

sikre, at det ikke er en ineffektiv virksomheds høje omkostninger, der anvendes som 

referenceværdi145. I tilfælde hvor der ikke forligger en sådan generelt accepteret godtgørelse på 

markedet, skal analysen fortages på baggrund af objektive kriterier, som skal være repræsentative 

for en tilfredsstillende drift. Kommissionen har i sin meddelelse 2012/C 8/02 opstillet flere 

punkter, som kan forklare, hvordan en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig 

udstyret og opnår en rimelig fortjeneste, skal forstås. 

Konklusionen på ovenstående er altså, at den virksomhed, der skal være genstand for analysen, 

skal opfylde to kriterier : den skal være gennemsnitlig, udregnet på baggrund af hypotetiske 

markedsvilkår og den skal være veldrevet. Af relevans for en mere dybdegående analyse af de to 

begreber fandt domstolen i dommen Posthus Lienz, at disse to kriterier ikke dækker over det 

samme. De kom frem til, at der godt kunne være tale om, at en virksomhed kan have 

omkostninger svarende til en gennemsnitlig virksomhed uden, at den har omkostninger svarende 

til en veldrevet virksomhed på et markedet, hvor der historisk set har været begrænset 

konkurrence på det pågældende marked146. 

Da DR’s public service opgave ikke er udbudt, og da der ej heller foreligger ”en generelt accepteret 

godtgørelse på markedet for den givne tjeneste” skal de 4 begreber; gennemsnitlig virksomhed, 

veldrevet virksomhed, tilstrækkeligt udstyret virksomhed og rimelig fortjeneste, danne grundlag for 

den nærmere analyse, der skal klarlægge, om DR modtager mere i støtte end de bør - altså om de 

modtager overkompensation og dermed en fordel. 

                                                           
144 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse betragtning 69 
145 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
146 2009/845/EF - Kommissionens beslutning af 26 november 2008, Postbus betragtning 85 
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En gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkelig udstyret og opnår en rimelig 
fortjeneste - i relation til DR 

Kommissionen har udtalt at begrebet gennemsnitsvirksomhed henviser til, at der findes et 

”tilstrækkeligt antal” virksomheder, hvis omkostninger kan tages i betragtning. Det er muligt, at 

disse sammenlignelige virksomheder kan være beliggende i den samme medlemsstat eller i andre 

medlemsstater, så længe der ikke sammenlignes med en virksomhed, der har monopolstatus eller 

modtager uforenelig kompensation. I begge tilfælde kan omkostningerne være unormalt høje, og 

det vil give et misvisende billede 147. De omkostninger, der mere præcist skal tages i betragtning, 

er alle omkostninger, der direkte er nødvendige for at levere tjenesteydelsen af almindelig 

økonomisk interesse og et passende bidrag til de indirekte omkostninger til levering af ydelsen 

samt andre aktiviteter148. 

Det svære i denne sammenhæng er, hvordan begrebet i praksis skal forstås. I dommen 

Chronopost udvidede domstolen Altmark-dommens 4. betingelse. Dommen omhandlede La Poste, 

som fik til opgave at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse i den forstand 

som nævnt i TEUF art. 106, stk. 2. La Poste skulle sørge for al indsamling, befordring og omdeling 

af post til ensartede takster og ensartede kvalitetskrav til alle områder i medlemsstaten149. I 

dommen blev det fastslået, at det i det konkrete eksempel ikke var muligt at foretage en 

sammenligning mellem La Poste og en virksomhed på et ikke monopoliseret marked. Domstolen 

udtalte: ”Under disse omstændigheder bemærkes, at da det ikke er muligt at sammenligne La 

Postes situation med den situation, som en privat koncern på et ikke-monopoliseret område 

befinder sig i, skal de »sædvanlige markedsbetingelser, som nødvendigvis er hypotetiske, 

bedømmes i forhold til de tilgængelige objektive oplysninger, der kan efterprøves.” Domstolen kom 

her frem til, at det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at sammenligne med hypotetiske 

markedsvilkår – hvilket i praksis kan gøre det til en udfordring at finde ud af om Altmark- 

dommens 4. betingelse er opfyldt. 

                                                           
147 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse præmis 74 
148 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse præmis 74 
149 Forenede sager C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P - Chronopost, Saml. 2003 præmis 34 
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 DR er situationen er til dels den samme som i tilfældet La Poste. Det er ikke praktik muligt at 

sammenligne DR’s situation med den situation, som en privat koncern på ikke-monopoliset 

område befinder sig i. DR er underlagt en masse hensyn og er tilmed forpligtet til at efterkomme 

efterspørgsel, som ikke er rentabelt at efterkomme. Uden tilstrækkelig efterspørgsel og følgende 

rentabilitet ville en privat koncern ikke vælge at dække den del af markedet. Det er det essentielle 

med public service - at man fra lovgivers side ønsker at dække også de dele af markedet, hvor det 

muligvis ikke er rentabelt at dække efterspørgslen. Public service skal være tilgængeligt for alle 

uanset geografisk placering og indkomst. 

I Kommissionens beslutning om Postbus i Lienz blev spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden var 

en gennemsnitsvirksomhed, ligeledes behandlet. Kommissionen sagde: ”I den forbindelse skal det 

for det første bemærkes, at i forbindelse med kontrolberegningerne har Østrig baseret sig på 

konstaterede gennemsnitlige standardparametre i den pågældende sektor. De kan derfor anses for 

at afspejle gennemsnittet i den pågældende sektor”. I dommen kom domstolen frem til at 

gennemsnitlige standardparametre i den pågældende sektor anses for at afspejle gennemsnittet. 

Det er vanskeligt at finde gennemsnitlige standardparametre i den danske TV sektor, som man 

ville kunne sammenligne DR med – primært fordi, at DR ikke kan sammenlignes med nogen anden 

dansk tv udbyder, da DR´s hovedformål er public service, hvor det for private tv udbydere er 

overskuddet, der er det væsentlige.  

Man kan muligvis sammenligne DR med en udenlandske public service radio og tv-udbyder, som er 

i overensstemmelse med Kommissionens lovgivning, så længe denne ikke har monopollignende 

status. Problemet her er, at public service virksomheder i forskellige medlemsstater kan forfølge 

vidt forskellige formål og agere på vidt forskellige aftalevilkår. 

På baggrund af at der ikke foreligger nogen officiel sammenligning mellem omkostninger afholdt 

af DR og en udenlandsk public service udbyder, antages det, at det ikke har været muligt at opstille 

en sådan. Da der heller ikke findes en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt 

udstyret med midler til at kunne opfylde de stillede krav til den offentlige tjeneste, har det heller 

ikke været muligt at sammenligne omkostninger med en sådan. Der findes altså ikke en 

virksomhed, der er sammenlignelig med DR, og Altmark-dommens 4. betingelse er således ikke 

opfyldt. 
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Der vil kort blive redegjort for betingelsens 3 næst-følgende begreber. Der vil ikke blive foretaget 

en egentlig analyse af dem, da det jf. ovenfor er fastslået, at den 4. betingelse ikke er opfyldt.  

Begrebet ”veldrevet virksomhed” skal defineres på baggrund af objektive kriterier, der i 

økonomisk henseende er repræsentative for en tilfredsstillende drift150. Kommissionen har udtalt, 

at man ikke kan sætte lighedstegn mellem en overskudsgivende og en veldrevet virksomhed. Der 

skal tages hensyn til, at en virksomheds markedsstyrke samt de gældende regler i en bestemt 

sektor vil have signifikant indflydelse på virksomhedens økonomiske resultater, særligt på et 

marked primært berørt af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse151. Kommissionen 

mener, at en veldrevet virksomhed er ensbetydende med, at de gældende nationale, europæiske 

eller internationale regnskabsstandarder er opfyldt. En medlemsstat skal fastsætte kvalitative 

kriterier, og Kommissionen foreslår, at den gør dette på baggrund af analytiske nøgletal, som bl.a. 

kan vise produktiviteten eller kvaliteten af den udbudte tjeneste set i forhold til 

brugerforventninger. Opfylder en virksomhed ikke disse kvalitative kriterier (fastsat af den 

omhandlede medlemsstat), er det ikke en veldrevet virksomhed, selv om den har lave 

omkostninger. 

Når domstolen referer til en ”virksomhed, der er tilstrækkelig udstyret med materielle midler”, 

skal der forstås en virksomhed, der råder over de nødvendige ressourcer til umiddelbart at kunne 

opfylde de forpligtelser, som virksomheden måtte have for at kunne opfylde den offentlige 

tjeneste. Denne del at betingelsen opfylder Kulturministeriet ved i public service kontrakten at 

indskrive: ”Af demokratiske, sociale og kulturelle grunde skal DR have de nødvendige ressourcer til 

rådighed samt ret og pligt til at tilbyde public service indhold på alle relevante platforme til hele 

befolkningen. DR skal anvende ressourcerne, hvor de giver mest værdi for danskerne i den samlede 

programplanlægning”152. På den måde kan Kulturministeriet sikre, at DR i overensstemmelse med 

hvad der står i betingelsen, bliver udstyret med ressourcer, der er nødvendige for at kunne løfte 

forpligtigelsen. 

                                                           
150 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse præmis 71 
151 2012/C 8/02 - Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på 
kompensation for levering af tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse præmis 71 
 
152 Public service kontrakt - s. 15 
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Med udtrykket ”rimelig fortjeneste” henviser Kommissionen til den forrentning af kapitalen (den 

interne rente af den investerede kapital, som virksomheden tjener i projektets løbetid), som en 

gennemsnitlig virksomhed ville betinge sig, uanset om denne skal levere den givne tjenesteydelse i 

hele perioden, under hensyntagen til risikoniveauet. For at imødekomme denne del af betingelsen 

har Kulturministeriet valgt at indføre den tidligere i opgaven nævnte 10% bestemmelse. Som 

anført i public service kontrakten: ”Med henblik på en effektiv og smidig drift af DR kan 

licensindtægterne overstige nettoomkostningerne – akkumuleret – med op til 10 pct. af de årlige 

budgetterede udgifter ved public service virksomheden…)”153. Reglen er altså lavet for at lette 

organiseringen af DR´s funktion. Kommissionen har i meddelelse EØS 2009/C 257/01, som public 

service kontrakten også referer til, sagt, at de generelt mener, at et beløb på op til 10% af de årlige 

budgetterede udgifter kan anses for værende nødvendigt til at modvirke udsving i omkostningerne 

og indtægterne. Hertil gælder at overkompensation udover de 10% som udgangspunkt skal 

tilbagebetales154, hvilket også er vedtaget i public service kontrakten155. Kulturministeriet sikrer på 

denne måde at overholde Kommissionens retningslinjer.  

Sammenfatning på Altmark -dommen samt afrunding af art. 107, stk. 1, 4. betingelse 

Konklusionen på ovenstående er, at der ikke findes en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet 

og tilstrækkeligt udstyret med midler, hvis omkostninger er sammenlignelig med DR’s 

omkostninger – Altmark-dommens 4. betingelse er således ikke opfyldt. 

Konklusionen på art. 107, stk. 1, 4. betingelse bliver derfor, at DR får tildelt en fordel. Det er derfor 

aktuelt at gå videre i gennemgangen af de 7 betingelser i art. 107, stk. 1, der skal fastslå om DR 

modtager statsstøtte. 

Betingelse 5 - gives fordelen til visse virksomheder/produktioner (om selektivitet) 

De finansielle ressourcer, som tildeles DR (som de opkræver), er en indirekte overførsel af statslige 

midler til én konkret virksomhed – ressourcer som konkurrenterne på markedet ikke har adgang 

                                                           
153 Public service kontrakt - s. 15 
154 EØS 2009/C 257/01 - EU-Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2009 om statsstøttereglernes anvendelse på 
public service-radio og -tv-virksomhed præmis 73 
155 Public service kontrakt - s. 15 
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til. Hverken TV2 (som dog modtager langt mindre beløb), TV3, Viasat eller andre konkurrenter på 

det danske marked modtager denne fordel og DR nyder derfor godt af en selektiv fordel. 

Betingelse 6 – truer fordelen med at fordreje konkurrencen? 

DR opererer til en vis grad på de internationale markeder (salg af tv-serier). DR var en af med- 

stifterne af European Broadcasting Union156 og udveksler herigennem DR tv-programmer og 

deltager i Eurovision samarbejdet157. DR konkurrerer endvidere med kommercielle radio og tv 

stationer, der både er aktive på det nationale og internationale marked i forbindelse med køb og 

salg af senderettigheder. Da DR både konkurrerer om sendetider, programrettigheder og seertal 

med andre nationale såvel som internationale udbydere, opererer de på et marked med andre 

udbydere, der ikke alle er statsfinansierede. DR besidder den største markedsandel på det danske 

marked, og når de samtidig modtager en fordel, truer dette med at fordreje konkurrencen158. 

Støtten til DR eller rettere, finansieringen af DR’s virksomhed truer derfor med at fordreje 

konkurrencevilkårene. 

Betingelse 7 - er fordelen egnet til at påvirke samhandlen? 

Spørgsmålet om samhandlens påvirkning skal besvares med baggrund bl.a. i Spanien mod 

Kommissionens-dommen159. I dommens præmis 42 siger domstole: ”Når en offentlig finansiel 

støtte styrker en virksomheds stilling i forhold til andre virksomheder, som konkurrerer med denne 

om handel inden for EU, bør det dog vurderes, at de berøres af støtten, også selv om den 

begunstigede virksomhed ikke er aktiv på eksportområdet…” Som udgangspunkt er DR ikke aktiv 

på eksportområdet, da deres hovedformål er at udbyde tv til den danske befolkning160. Man kan 

dog argumentere for, at DR alligevel er aktiv på eksportområdet, da de får en (lille) del af deres 

indtægter fra salg af serier til udlandet. Uanset om DR er aktiv på transportområdet eller ej, slår 

domstolen fast i præmis 42, at andre virksomheder bliver berørt af støtten. 

                                                           
156 https://www.ebu.ch/about/members 
157 https://www.dr.dk/sporten/sublicensiering-af-sportsrettigheder 
158 http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=65006 (De tal som TV-nyt benytter er givet fra TNS Gallup) 
159 2011/1/EU - Spanien mod Kommissionen 
160 Public service kontrakt - ”Estimeret fordeling af udgifter på formål og kanaler s. 3 
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Domstolen nævner endvidere i præmis 43161 (som også påpeges i Kommissionens meddelelse fra 

2001 og 2009 om anvendelse af statsstøtte på offentlige radio- og tv-virksomheder): ”Statslig 

finansiering af public service-radio- og tv-selskaber kan normalt også anses for at påvirke 

samhandelen mellem medlemsstaterne. … Det er oplagt tilfældet, når der er tale om erhvervelse 

og salg af programrettigheder, som ofte finder sted på internationalt plan. … Endvidere kan 

kommercielle radio- og tv-selskabers ejerstruktur række ud over én medlemsstat”. Her bliver det 

endnu engang slået fast, at statslig finansiering af public service radio og tv selskaber anses for at 

påvirke samhandelen, og betingelse 7 er derfor opfyldt. 

Opsamling på art. 107, stk. 1 og Altmark-dommen 

Efter at have analyseret alle 7 kumulative betingelser i art. 107, stk. 1 og udfra dette kunne fastslå, 

at alle betingelserne er opfyldt, kan det konkluderes, at DR modtager statsstøtte. Altmark- 

dommen blev inddraget i analysens 4. betingelse. I Altmark- dommen opstillede domstolen 4 

betingelser, som skal klarlægge, om fordels-kriteriet er opfyldt. Hvis de 4 betingelser i Altmark er 

opfyldt, modtager den omhandlede virksomhed ikke en fordel. Ved endt gennemgang af Altmarks 

betingelser kan det konkluderes, at den sidste betingelse ikke er opfyldt. DR modtager således en 

fordel, og som nævnt ovenfor bidrog denne konklusion til den samlede konklusion: at støtten til 

DR er statsstøtte. 

Det relevante bliver efterfølgende at fastslå, om støtten er uforenelige eller forenelig – altså : om 

støtten kan undtages fra forbuddet mod statsstøtte i art. 107, stk. 1 eller ej. 

TEUF art. 106, stk. 2 

Art. 106, stk. 2 TEUF er den undtagelsesbestemmelse der kan anvendes, når en virksomhed er 

blevet pålagt af en medlemsstat at udføre en tjenesteydelse af almindelig økonomiske interesse. 

For at finansieringen af DR kan undtages efter denne bestemmelse, kræver det bl.a., at 

samhandlen ikke påvirkes i sådan en grad, at det strider imod Fællesskabets interesse, jf. art. 106, 

stk. 2, 2. pkt. 

                                                           
161 C 38/09 - Kommissionens afgørelse af 20. juli 2010 om statsstøtteordning som Spanien påtænker at gennemfører til 
fordel for Coporación de Radio y Televisión Española (RTVE) 
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Art. 106, stk. 2 indeholder 3 kumulative betingelser, som vil blive anvendt nedenfor til at 

analysere, om DR kan undtages fra forbuddet mod statsstøtte.  

1. Den omhandlede tjeneste skal være en tjeneste af almindelig økonomisk interesse og være klart 

defineret af medlemsstaten (definition) 

Kulturministeriet har defineret aftalen med DR som en ”public service forpligtelse”. Det er derfor 

kort værd at redegøre for, hvorfor public service forpligtigelsen mellem Kulturministeriet og DR 

kan betegnes som en tjenesteydelse af almindelig økonomiske interesse i traktatens forstand. 

Hvad angår definitionen af public service i radio- og tv-sektoren er Kommissionens beføjelse 

begrænset til at kontrollere, om der er åbenlyse fejl. Det er således ikke Kommissionens opgave at 

vurdere hverken arten eller kvaliteten af et givent produkt162. Kommissionen har hertil meldt ud, 

at det ville være en åbenlys fejl i definitionen af public service opgaven, hvis den omfattede 

aktiviteter, som ikke med rimelighed kan anses for at være i overensstemmelse med protokollens 

bestemmelse om opfyldelse af de demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund. 

I henhold til Kommissionens kvalitetsramme er: ” tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse økonomiske aktiviteter, der tjener et almennyttigt formål, og som ikke ville blive 

gennemført (eller ville blive gennemført på andre vilkår hvad angår kvalitet, sikkerhed, rimelig pris, 

ligebehandling og universel adgang) via markedet, hvis ikke det offentlige greb ind”163. 

Karakteristisk for en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse er altså, at den skal dække 

et område af markedet, der ellers ikke ville blive dækket, og at den ikke udbydes på almindelige 

kommercielle vilkår.164. Public service kontrakten er tildelt DR, og opgaven udbydes således ikke på 

almindelige kommercielle vilkår. 

Forpligtelsen til at udføre denne tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse skal være pålagt 

leverandøren ved en overdragelsesakt, og opgaven skal være klart defineret og prissat på 

                                                           
162 EØS 2009/C 257/01 - EU-Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2009 om statsstøttereglernes anvendelse på 
public service-radio og -tv-virksomhed præmis 48 
163 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE - Vejledning i anvendelsen af EU`s regler om 
statsstøtte, offentlige indkøb og indre marked på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, især sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, Bruxelles, den 29.4.2013 SWD (2013) 53 final/2 
164 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html  
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objektive kriterier165. Public Service forpligtigelsen er pålagt DR at udføre jf. Bekendtgørelsen om 

vedtægt for DR’s § 3, og de nærmere kriterier og udførelsen af serviceforpligtigelsen er udpenslet i 

henholdsvis bekendtgørelsen166 og public service kontrakten. I henhold til disse har DR blandt 

andet til opgave at sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen. 

Udbuddet skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, debat, undervisning, kunst og underholdning 

og DR skal i sit udbud tilstræbe kvalitet, alsidighed, mangfoldighed, saglighed og upartiskhed.167 

Hensynet til information og ytringsfriheden er et af de bærende argumenter for tildeling af public 

serviceopgaven til DR (jf. nærmere i kapitel 4). Særligt opgaven omkring nyhedsformidling, 

oplysning, undervisning, kunst og underholdning skal udføres objektivt og uden at afspejle 

udbyders egne interesser og holdninger168. Programmerne skal derimod opfodre seerne til at 

reflektere og selv vælge standpunkt.  

Af ovenstående kan udledes, at public service kontrakten mellem Kulturministeriet og DR opfylder 

betingelsen om, at forpligtigelsen skal være klar og tydeligt defineret, og der er derfor tale om, at 

DR udfører en tjenesteydelse af almindelig økonomisk interesse. Det var relevant at klarlægge, at 

DR’s public service ydelse rent faktisk kan kategoriseres som en tjenesteydelse af almindelig 

økonomisk interesse, da ordlyden i art. 106, stk. 2 siger, at bestemmelsen kun finder anvendelse 

på sådanne. 

2. Den omhandlede virksomhed skal udtrykkeligt af medlemsstaterne have fået overdraget at 

udføre tjenesten (mandat)   

Med reference til konklusionerne i ovenstående analyse ”Altmark-dommens 1. betingelse” har DR 

fået overdraget at udøve programvirksomhed jf. § 3 i bekendtgørelse om vedtægt for DR samt 

public service kontrakten.169  

                                                           
165 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE - Vejledning i anvendelsen af EU`s regler om 
statsstøtte, offentlige indkøb og indre marked på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, især sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, Bruxelles, den 29.4.2013 SWD (2013) 53 final/2 
166 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR 
167 Public service kontrakt - afsnit I punkt. 3 
168 LBK nr. 255 af 20/03/2014 - Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 10 
169 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR 
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3. Traktatens konkurrenceregler finder anvendelse i det omfang udøvelsen af disse ikke retligt eller 

faktisk hindrer opfyldelsen af tjenesteydelsen. Udviklingen af samhandlen må ikke påvirkes, så det 

strider mod Unionens interesse. 

Undtagelsen i 106, stk. 2 foreskriver, at forbuddet mod statsstøtte ikke finder anvendelse, hvis det 

hindrer udførelsen af opgaven. Hvis DR ikke modtog støtte, ville de ikke kunne udbyde den 

offentlige forpligtigelse, som beskrevet i kontrakten. Danskerne pålægges derfor at betale licens 

for at sikre en bred programflade, som afspejler det danske samfunds almindelige generelle 

interesse170. 

Spørgsmålet er derfor, om det er proportionalt at pålægge danskerne en tvungen licensbetaling 

(mere præcist om statsstøtte kan godtgøres), for at sikre danskerne en objektiv, uafhængig 

synsvinkel med et bredt udbud af sociale og kulturelle programmer. Eller set med liberalistens 

øjne; om det er rimeligt, at hensynet til de demokratiske, sociale og kulturelle behov vejer tungere 

end hensynet til udviklingen af samhandlen? 

Som også anført ovenfor i afsnit; 107, stk. 1, Betingelse 7, er en økonomisk støtte, som den DR 

modtager, egnet til at påvirke samhandlen. Dette blev også fastslået i GEMO C-126/01, hvor 

domstolen sagde: ”når en økonomisk støtte, som ydes af en stat, styrker en virksomheds stilling i 

forhold til andre virksomheder, som den konkurrerer med i samhandelen inden for Fællesskabet, 

må det antages, at denne samhandel påvirkes af støtten”. DR operer i den audiovisuelle sektor, 

hvor der er mange andre udbydere end DR, danske såvel som udenlandske, og udbyderne 

konkurrerer alle om seernes tv-tid. DR er i konkurrence med udenlandske virksomheder, og endnu 

engang kan det fastslås, at der er samhandelspåvirkning.   

Hensynet til de demokratiske, sociale og kulturelle behov skal altså veje op for, at der rent faktisk 

er en samhandelspåvirkning. Den audiovisuelle sektor afspejler i dag en stor vifte af forskellige 

programmer til forskellige behov: reality-programmer, videnskabelige programmer og natur-

programmer. Det er derfor muligt, at den audiovisuelle sektor i dag afspejler det faktum, at 

almenheden har vidt forskellige præferencer. På de fleste andre markeder, vil udbuddet afspejle 

forbrugernes ønsker. Kan der derfor være tale om, at det ikke er proportionalt at pålægge 

                                                           
170 http://www.dr.dk/om-dr/licens/hvorfor-betaler-vi-medielicens 
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forbrugerne en tvungen licensbetaling, frem for at lade markedet tilpasse sig forbrugernes behov, 

og lade DR operere på almindelige kommercielle markedsvilkår? 

Hvis formålet med DR’s programudbud var at afspejle det danske samfunds generelle interesse, så 

ville DR tilpasse deres udbud efter forbrugernes ønsker, forbrugerne ville vælge DR frem for andre 

udbydere, og der ville således ikke være behov for et tildele støtte. Kommissionens generelle 

holdning til statsstøtte er, at der ikke skal ydes støtte til virksomheder der ikke kan fungere på 

almindelige kommercielle markedsvilkår171, hvorfor er det anderledes i dette tilfælde? 

Hvis der ikke er efterspørgslen på DR’s udbud på almindelige vilkår, er DR så overhovedet 

nødvendig? Kunne det tænkes, at det danske samfunds almindelige generelle interesse allerede 

dækkes ved de andre eksisterende udbydere? Eller omvendt: er det muligt, at der ikke længere er 

behov for statslig intervention for at få dækket almenhedens generelle interesse? DR’s seertal er 

fra 2013 til 2014 steget fra 55,2 % til 57,9 %.172 Seertallet viser dermed, at 57,9 % af seerne vælger 

DR’s programmer frem for andre. Når DR´s programmer har så stor tilslutning, kan finansieringen 

af DR så ikke ske på en mindre indgribende måde, f.eks. ved frivilligt tilvalg (brugerbetaling) 

Hvis vi tager udgangspunkt i den støtte DR modtager i dag, hvoraf de 73,34 % af beløbet går til at 

dække DR’s udgifter til tv,173 hvilken pris ville DR så kunne udbyde deres service for på almindelige 

kommercielle vilkår (udgangspunkt i 2017 tal)? 

o Det beløb DR modtager i dag per husstand ved tvungen licensbetaling174:   2.492 ∗ 67100  ∗ 73,34100 = 1.224,56 ≈ 102,05   .     å    

o Hvis DR skulle modtage det samme fulde finansierede beløb, som de opnår gennem 

tvungen licensbetaling, men beløbet i stedet skulle opnås gennem frivillig brugerbetaling 

(altså gennem færre betalere), ville hver husstand skulle betale175:    3.677.000.000 ∗ 73,34100   2.621.249 ∗ 0,579 = 1.776,90 ≈ 148,07   .     å    

                                                           
171 Statsstøttehåndbogen - s. 47 
172 Bilag 1 - hvor mange foretrækker public service tv 
173 Public service kontrakt - afsnit III figur 3 
174 Bilag 2 - Udregning 
175 Bilag 2 - Udregning 
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Er det proportionalt, at DR er statsfinansieret, når man tager i betragtning, at der alene er 46,03 

kr. til forskel per husstand på finansiering gennem tvungen licensbetaling og brugerbetaling? Er 

det ikke urimeligt, at også husstande, der ikke ønsker en ydelse, skal betale for den? 

Man kan argumentere for, det ikke ville være muligt at udbyde samme brede programflade alene 

gennem brugerbetaling. Med reference til hvor stor en del af den danske befolkning, der ser DR i 

dag, viser ovenstående beregning, at DR kun vil opnå brugerbetaling fra 57,9 % af de danske 

husstande. Den samlede finansiering kommer derfor til at udgøre 1.606.086.567,76 kr. og ikke 

2.696.802.465,75 kr. årligt, som DR modtager nu. Målet om en bred og alsidig programflade, som 

opnås igennem tvungen licens, ville således sandsynligvis ikke kunne opnås i samme grad gennem 

brugerbetaling. 

Svaret på alle ovenstående overvejelser skal findes i formålet med public service: hvis DR havde 

haft til formål at udbyde programmer, der skulle afspejle almenhedens generelle præferencer, ville 

markedet kunne regulere udbuddet selv, kan anfægtes af selve formålet med public service. 

Formålet er nemlig ikke at udbyde programmer, som borgerne umiddelbart ville ”vælge af sig selv” 

-  formålet er netop af udbyde programmer som: ” styrker borgernes handleevne i et demokratisk 

samfund, samler Danmark, stimulerer kultur og sprog, og fremmer viden og forståelse176. Kort sagt 

formål der refererer til de demokratiske, sociale og kulturelle behov. 

I dommen C-660/15 P177 tog domstolen stilling til tilnærmelsesvis det samme spørgsmål, som der 

redegøres for i dette afsnit. Domstolen forklarede, at art. 106, stk. 2 TEUF er præciseret i 

Kommissionens i protokol nr. 29 i Kommissionens meddelelse C-83/312, hvoraf det fremgår: 

”Traktaternes bestemmelser griber ikke ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansiere public 

service radio- og tv-virksomhed, for så vidt finansieringen ydes til radio- og fjernsynsforetagender, 

så disse kan opfylde deres public service-opgaver, som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de 

enkelte medlemsstater, og denne finansiering ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i 

Unionen i et omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages hensyn til opfyldelsen af 

disse public service-opgaver178. Ifølge ordlyden at art. 106, stk. 2 skal denne ikke fortolkes alene, og 

der er derfor pligt til at tage protokol 29 i betragtning. Ifølge protokollen må finansieringen ikke 
                                                           
176 Public service kontrakt – 3, afsnit i punkt 3 s. 3 
177 C-660/15 P (Appel) - Viasat Broadcasting UK Ltd v European Commission, (TV2 dommen) 
178 C 83/312 protokol 29 - OM OFFENTLIG RADIO- OG TV-VIRKSOMHED I MEDLEMSSTATERNE 
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ændre handels- og konkurrencevilkårene, idet der skal tages hensyn til opfyldelsen af public 

service opgaven. Set i lyset af protokollens første led, der siger: ”SOM TAGER I BETRAGTNING, at 

offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne hænger direkte sammen med de 

demokratiske, sociale og kulturelle behov i de enkelte samfund og med nødvendigheden af at 

bevare mediepluralisme,” må hensynet til de demokratiske, sociale og kulturelle behov veje 

tungest. Til støtte for denne påstand kan inddrages art. 107, stk. 3, litra d, der hjemler støtte til at 

fremme kulturen og bevarelse af kulturarven. Finansieringen af DR er således ikke i strid med EU’s 

forbud mod statsstøtte, da den kan undtages efter art. 106, stk. 2, med tilhørende protokol 29, 

samt art. 107, stk.3, litra d. 

Delkonklusion 

Art. 107, stk. 1 og Altmark-dommen blev først i kapitlet anvendt til at klarlægge, at DR licens er 

statsstøtte. Opgavens kapitel blev af hensigtsmæssige årsager bygget op på den måde at art. 107. 

stk. 1 blev inddelt i 7 betingelser, hvoraf den 4. betingelse bestod af en analyse af Altmark- 

dommens 4 betingelser. 

Den første betingelse i art. 107, stk. 1 fastslår, at DR er en virksomhed og derfor er omfattet af 

bestemmelsens anvendelsesområde. Det afgørende for om der er tale om en virksomhed er, at 

aktiviteten udøves i konkurrence med andre markedsdeltagere - virksomheder.179 Betingelsen er 

opfyldt med begrundelsen om, at DR er i konkurrence med andre tv-udbydere således, at der  

består et konkurrenceelement.  

I den anden betingelse konkluderes det, at støtten er ydet ved hjælp af statsmidler. 

Kulturministeren udnævner den bestyrelse, der forvalter midlerne, regeringen har den 

overordnede kontrol med fordelingen af midlerne, og med støtte i analog anvendelse af Steinike 

og Weinlig sagen180 er betingelsen opfyldt. 

I den tredje betingelse udledes, at licensmidlerne kan tilregnes staten. DR er ikke bemyndiget til at 

træffe nogen form for beslutning omkring licensen – eller nogen beslutning i øvrigt, ”uden at tage 

hensyn til det offentliges krav”, og når faktum tilmed omhandler penge, som Kulturministeriet har 
                                                           
179 C-78/76 - Steinike og Weinig 
180 C-78/76 - Steinike og Weinlig præmis 21. 
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givet en selvstændig offentlig institution beføjelse til at opkræve for derefter at drive virksomhed 

for pengene, er der tale om midler, der kan tilregnes staten. 

Til den fjerde betingelse anvendes Altmark-dommen som analyseredskab. Analysen af Altmark- 

dommens fire betingelser ender med at kunne konstatere, at de tre første betingelser er opfyldt, 

men da der ikke findes en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med 

midler, hvis omkostninger er sammenlignelige med DR’s omkostninger - er Altmark- dommens 4. 

betingelse er ikke opfyldt. Når Altmark-dommens fire betingelser ikke er opfyldt, er art. 107, stk. 1, 

4. betingelse derimod opfyldt, og DR modtager således en fordel. 

Den femte betingelse konkluderer, at da ingen andre konkurrenter på det danske marked 

modtager en fordel svarende den, som DR får, nyder DR godt af en selektiv fordel. 

 

Af den sjette betingelse udledes, at støtten til DR eller rettere, finansieringen af DR’s virksomhed, 

er egnet at fordreje konkurrencevilkårene.  

Slutteligt konkluderer betingelse syv, at den statslige finansiering af public service radio- og tv- 

selskaber anses for at påvirke samhandlen, og DR’s fordel er derfor egnet til at påvirke 

samhandlen på fællesmarkedet. 

DR modtager altså en fordel, og nærmere bestemt bliver DR tildelt statsstøtte. I den forbindelse 

anvendes art. 106, stk. 2 til at finde ud af, om støtten kan erklæres forenelig med fællesmarkedet  

- altså om støtten kan undtages fra forbuddet i art. 107, stk. 1. 

Det fastslås først, at public service kontrakten mellem Kulturministeriet og DR er en tjenesteydelse 

af almindelig økonomisk interesse. Kontrakten opfylder betingelsen om, at forpligtigelsen skal 

være klar og tydeligt defineret. Dette var relevant, da ordlyden i art. 106, stk. 2 siger, at 

bestemmelsen kun finder anvendelse på tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 

Efterfølgende konkluderes det, at DR er blevet pålagt at udføre tjenesteydelsen - dette med 

hjemmel i § 3 i bekendtgørelse om vedtægt for DR samt public service kontrakten.181 

                                                           
181 BEK nr. 1288 af 18/11/2015 - Bekendtgørelse om vedtægt for DR 
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Afslutningsvis diskuteres den sidste del af art. 106, stk. 2, der siger, at konkurrencereglerne 

(forbuddet mod statsstøtte) ikke finder anvendelse, hvis det faktisk hindrer opfyldelsen af 

tjenesteydelsen. Her anvendes TV2 dommen, hvori domstolen forklarede, at art. 106, stk. 2 TEUF, i 

relation til public service radio og tv, er præciseret i Kommissionens protokol nr. 29 i meddelelse 

C-83/312, hvoraf det fremgår: ”Traktaternes bestemmelser griber ikke ind i medlemsstaternes 

beføjelse til at finansiere public service radio- og tv-virksomhed, for så vidt finansieringen ydes til 

radio- og fjernsynsforetagender, så disse kan opfylde deres public service-opgaver som pålagt dem, 

defineret og tilrettelagt af de enkelte medlemsstater, og denne finansiering ikke ændrer handels- 

og konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der strider mod de fælles interesser, idet der tages 

hensyn til opfyldelsen af disse public service-opgaver182. Protokol 29 skal således tages betragtning. 

Ifølge protokollen må finansieringen ikke ændre handels- og konkurrencevilkårene, men set i lyset 

af protokollens første led som: tager i betragtning, at ”offentlig radio- og tv-virksomhed i 

medlemsstaterne hænger direkte sammen med de demokratiske, sociale og kulturelle behov i de 

enkelte samfund og med nødvendigheden af at bevare mediepluralisme,” må hensynet til de 

demokratiske, sociale og kulturelle behov, i dette tilfælde, veje tungere end hensynet til handels- 

og konkurrencevilkårene. Til støtte for denne påstand kan inddrages art. 107, stk. 3, litra d, der 

hjemler, at støtte til at fremme kulturen og bevarelse af kulturarven er foreneligt. 

Det kan hermed konkluderes, at DR modtager statsstøtte jf. art. 107, stk. 1 samt Altmark-

dommens 4 betingelser, men at støtten kan undtages forbuddet og er forenelig med fællesskabet 

jf. art. 106, stk. 2, med tilhørende protokol 29, samt art. 107, stk.3, litra d.  

  

                                                           
182C 83/312 protokol 29 - OM OFFENTLIG RADIO- OG TV-VIRKSOMHED I MEDLEMSSTATERNE 
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Kapitel 3 

Indledning 

EU Kommissionen siger følgende om det audiovisuelle marked: ”Selv om public service radio- og 

tv-virksomhed har en klar økonomisk relevans, kan det ikke sammenlignes med public service i 

nogen anden økonomisk sektor. Der er ingen anden service, der på samme tid henvender sig til så 

stor en del af befolkningen, forsyner den med så stort et antal informationer og indholdstjenester 

og derved formidler og påvirker både den individuelle og den offentlige mening”.183 

Kommissionens udtalelse vidner om, at public service radio og tv er en helt speciel form for public 

service.184 I det indestående økonomiske afsnit vil afhandlingen forsøge at afdække de fordele og 

ulemper, der fremkommer ved en public service udbyder som DR. 

Hvorfor det statsfinansierede radio- og tv-marked blev til 

Den ældste definition af public service begrebet går tilbage til 20érne, hvor begrebet blev opfattet 

som et teknisk og økonomisk begreb, der indebar en bestemt finansieringsform og 

organisationsform. Datidens definition bygger på grundtanken om, at radio og tv er et offentligt 

gode, en begrænset ressource, som skal forvaltes på en måde, så den kommer alle i samfundet til 

gode185. Dengang bar definitionen præg af, at der ikke var selvstændige tv-stationer, der 

producerede radio og tv, og staten var derfor nødt til at tilbyde det som en ”public service”. 

Friedman karakteriserer nutidens globalisering som et internationalt globalt system – et system, 

som afløste den kolde krig186. Konkurrencen på det internationale marked er øget, landenes 

nationale økonomier er blevet mere og mere sammenfaldende, og som et resultat er markedet 

blevet defineret globalt i stedet for nationalt187. I den forbindelse opstår spørgsmålet også, om der 

stadig er det samme behov for statens støtte til den audiovisuelle sektor - eller om radio og tv i 

større grad skal følge med globaliseringen og overlade udbuddet til det frie marked. 

                                                           
183 2009/C 257/01 - præmis 9 
184 Jf. kapitel 2, konklusion 
185 http://smu.imv.au.dk/soendergaard/1.html 
186 Handbook of Media Management and Economics; by Alan B. Albarran - Sylvia M. Chan-Olmsted and Michael O. 
Wirth, page 683. 
187 Handbook of Media Management and Economics; by Alan B. Albarran - Sylvia M. Chan-Olmsted and Micheal O. 
Wirth, page 283. 
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Tv-stationer har ofte påstået, at de er tilstrækkeligt opmærksomme på at levere ”public service til, 

at regeringens indblanding i markedet godt kan undværes188. Forskere har også udtalt, at 

markedet burde liberaliseres. De begrunder det med, at baggrunden for definitionen af public 

service radio og tv ikke længere er den samme189. I definitionens tilblivelse blev den opstillet på 

baggrund af, at radio var en begrænset ressource. Dette mener forskerne ikke er tilfældet i dag, 

hvor antallet af tv-kanaler er steget, og forbrugerne har større mulighed for selv at vælge190. Man 

kan altså ikke længere begrunde statslig finansiering af public-service radio og tv med, at 

foranstaltningen er nødvendig på grund af det begrænsede udbud af tv-kanaler. 

Modsat ovenstående argumenter har der i flere andre sammenhænge været andre forskere og 

regeringer, der har argumenteret for, at public service radio og tv ikke kan undværes. Ronald 

Bishop og Ernest A. Hakanen har skrevet om det amerikanske tv-marked og argumenterer for, at 

efter det amerikanske tv-marked blev dereguleret, og regeringens public service forpligtigelser 

blev mindre, så blev de private tv-stationers public service præstation mindre.191 De argumenterer 

for, at hvis regeringen nedsætter sit udbud af public service tv, så vil tv-stationerne ikke agere som 

håbet – og altså producere mere og bedre public service tv - men tværtimod sænke kvaliteten 

heraf. 

The Federal Communications Commission (FCC) formand Newton Minows holdt i 1961 sin første 

store tale “Television and the Public Interest”, efter at han var blevet udnævnt som formand for 

FFC192. Med ordene “Vast Wasterland” blev talen en af de mest berømte I USA – Newton 

forklarede efterfølgende, at han havde håbet, at det var ordene ”public interest” folk havde husket 

fra talen193. I sin tale pointerede Newton: “…when television is bad, nothing is worse. I invite each 

of you to sit down in front of your television set when your station goes on the air and stay there, 

for a day, without a book, without a magazine, without a newspaper, without a profit and loss 

                                                           
188 National Association of broadcasters, 2000 and 2002 
http://www.aoh.dk/artikel/licens-og-mediesttte-br-afskaffes  
189 National Association of broadcasters, 2000 and 2002 
http://www.aoh.dk/artikel/licens-og-mediesttte-br-afskaffes 
190 Handbook of Media Management and Economics; By Alan B. Albarran - Sylvia M. Chan-Olmsted and Micheal O. 
Wirth, page 682. 
191 In the Public Interest? The State of Local Television Programming Fifteen Years after Deregulation; By Ronald 
Bishop and Ernest A. Hakanen, 2002. 
192 http://www.americanrhetoric.com/speeches/newtonminow.htm 
193 https://en.wikipedia.org/wiki/Television_and_the_Public_Interest 
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sheet or a rating book to distract you. Keep your eyes glued to that set until the station signs off. I 

can assure you that what you will observe is a vast wasteland”.194 Newton mente, at tv skulle være 

oplysende, lærende, og videns-skabende. Han mente, at regeringen ikke kun er forpligtet til at 

sende de fjernsynsprogrammer, som meningsmålingerne viser, har det største seertal, men også 

programmer, som kan have en positiv indvirkning på befolkningen: “If parents, teachers, and 

ministers conducted their responsibilities by following the ratings, children would have a steady 

diet of ice cream, school holidays, and no Sunday school. What about your responsibilities? Is there 

no room on television to teach, to inform, to uplift, to stretch, to enlarge the capacities of our 

children?”195  

Udover ønsket om at skabe informativt tv ønskede Newton også, at forbrugerne havde et bredt 

udvalg af programmer at vælge imellem.196 Den dag i dag er Kulturministeriets formål at skabe et 

tv-univers, der på mange måder minder om det, som Newton ønskede for den amerikanske 

befolkning. Med formålet: ”At styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund, At samle og 

spejle Danmark, At stimulere kultur og sprog, dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, 

herunder den kristne kulturarv, At fremme viden og forståelse”197, ønsker Kulturministeriet i dag at 

fremme de samme værdier, som Newton refererede til i sin tale. Målet er, at give danskerne et 

bredt udvalg med indhold, der relaterer til forskellige befolkningsgrupper og ligeledes 

efterkommer ønsket om præference-forskelle, som Newton refererede til. 

Datidens formål med offentlig støtte til radio og tv var altså et ønske om at gøre en ”begrænset 

ressource” tilgængelig for hele befolkningen. Nutidens formål er at sikre de kulturelle, sociale og 

demokratiske hensyn, samt at levere tv af kvalitet, der bibringer viden og læring. Den videre 

analyse vil forsøge at klarlægge de fordele og ulemper, der er ved Danmarks største public service 

udbyder, DR, i nutidens samfund. Afslutningsvis at vurdere, om en statslig finansieret radio- og tv- 

udbyder stadig er efficient den dag i dag, hvor radio og tv ikke længere er en begrænset ressource.  

                                                           
194 http://www.americanrhetoric.com/speeches/newtonminow.htm 
195 http://www.americanrhetoric.com/speeches/newtonminow.htm 
196 http://www.americanrhetoric.com/speeches/newtonminow.htm 
197 Public service kontrakten 
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Cost-bennefit analyse 

Der er økonomisk set både fordele og ulemper forbundet med en public service udbyder som DR. I 

det indestående kapitel vil en cost-bennefit-analyse redegøre for disse fordele og ulemper set fra 

henholdsvis forbrugernes, Danmarks og Den Europæiske Unions side, og efterfølgende forsøge at 

komme med en samfundsmæssig vurdering af, om DR er efficient for det danske samfund. 

Forbrugerne 

Fordele for forbrugerne 

Formålet med en statsfinansieret radio- og tv-udbyder er at sikre alle danske borgere lige adgang, 

uanset indkomst og geografisk placering. Licensbeløbet er uafhængigt af indkomstniveau, og 

udgør samme beløb for alle. Grundtanken ved en public service ydelse er, at det skal komme alle 

borgerne i samfundet til gode. EU kommissionen forklarer hensynet til public service radio- og tv 

på følgende måde: ”Det er en nødvendig forudsætning for opfyldelsen af de særlige pligter i 

forbindelse med public service radio og tv-virksomhed, at offentligheden har bred adgang til de 

forskellige kanaler og tjenester uden forskelsbehandling og på lige vilkår”198. 

Public service radio og tv skal endvidere være objektivt og formidle viden og information. 

Begreberne viden, læring og information skal ikke kun forstås som den kortsigtede information, 

som borgerne kan tilegne sig ved at se nyheder, men også som en viden, der grundlæggende skal 

hæve det samlede informationsniveau i samfundet. Jo bedre oplyst og uddannet en befolkning er, 

jo bedre bidrager de til det videnssamfund, vi har i dag. Viden og læring skal dog ikke kun hæve 

informationsniveauet, det skal også bidrage til skabe et mere ”samlet” samfund. Jonathan D. Levy 

udtrykker det på følgende måde: ”Broadcast content also generates externalities (mostly positive, 

e.g. a more knowledgeable citizen benefits fellow citizens; expression of shared cultural values can 

strengthen social cohesion and national identity)…”199 Ifølge ham medvirker public service 

udsendelser altså til at styrke borgernes samhørighedsfølelse og nationalfølelse på baggrund af en  

fælles viden- og kultur-deling.  

                                                           
198 2009/C 257/01 - præmis 12  
199Rapport “Is there Still a Place for Public Service Television? Effects of the Changing Economics of Broadcasting”; By 
Robert G. Picard and Paolo Siciliani, University of Oxford, September 2013 
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DR formår ideelt set at skabe et univers, der fungerer både som videns- og kultur deler, og som er 

værdiskabende og fremmende for den sociale samhørighed. DR er oplysende og belærende og 

søger at styrke borgernes sociale egenskaber med bl.a. deres dokumentariske udsendelser. De 

giver baggrund for at skabe et rum til diskussion og fordybelse mellem danskerne samtidig med, at 

de også har tilbud, som kan samle hele familien. DR vægter i høj grad de danske kerneværdier, 

men forsyner også forbrugerne med input fra både dansk og fremmed kultur, historie og udland, 

og er med til at forme følelsen af fællesskab. De videreformidler ideelt set objektivt og upartisk, 

hvorved borgerne kan danne sig deres eget indtryk og holdninger. 

Ulemper for forbrugerne 

Licensbetalingen følger ikke med udviklingen 

I dag er licensen pålagt ”alle der ejer et licenspligtigt apparat og som ikke er dækket af sin 

ægtefælle, kæreste eller sine forældre, hvis de har samme folkeregisteradresse”200. Mere konkret 

er licensen pålagt hver husstand, der råder over et licenspligtigt apparat. 

Antallet af danske husstande er i de sidste 21 år steget fra 2,3 mio. i 1993 til 2,6 mio. i 2014. 

Stigningen skyldes to ting: for det første bliver der i dag født flere børn, og for det andet bliver der 

flere enlige forældre201. En opgørelse viser, at det gennemsnitlige antal personer pr. husstand 

fortsat er faldende. Opgørelsen viser, at der i dag bor i gennemsnit 2,157 personer pr. husstand, 

mens der for bare et par år siden boede 2,166 personer. Går man helt tilbage til 1980 boede der i 

gennemsnit 2,48 personer i hver husstand. 

Til venstre ses et skema over 

udviklingen i antallet af 

danske husstande de seneste 5 

år, fra 2013 til primo 2017.  

Denne stigende udvikling i antallet af husstande har ikke bevirket, at licensbeløbet tilsvarende er 

blevet lavere. Tværtimod er licensen steget. 

                                                           
200 BEK nr. 1580 af 27/12/2014 - Bekendtgørelsen om medie licens § 5, stk. 2 og § 5, stk. 4. 
201 https://www.information.dk/2007/07/danmark-fik-flere-boern-flere-husstande 
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Som det fremgår, er licensen steget fra i 1925 kun at udgøre 10 kr. til i dag at udgøre 2.492 kr. (på 

grafen er beløbet dog ikke konverteret til NPV (nutidsværdi)). De store spring på grafen kan 

begrundes i den teknologiske udvikling. Da licensen blev indført i 1925, fandtes der kun radio. Den 

første store stigning var i år 1952, hvor der for første gang blev sendt tv. I 1968 blev der lagt moms 

på licensen, og i 1970 blev der første gang sendt farve tv. I 2007 blev medielicensen pålagt alle, der 

havde et licenspligtigt apparat (TV, computer, smartphone og tablet med internatadgang203), mens 

de få, der kun havde radio, kunne nøjes med at betale en lavere radiolicens. Den sidste væsentlige 

ændring kom i 2014, hvor radiolicensen blev afskaffet og radioen ikke længere var et licenspligtigt 

apparat204.  

Når antallet af husstande stiger, er det ikke logisk for forbrugerne, at licensen ikke tilsvarende 

falder. Hvis licensbeløbet ikke falder i takt med, at antallet af husstande stiger, vil DR opkræve et 

samlet beløb, der er større end, hvad der hidtil har været budgetteret med. Det er ikke i 

forbrugernes interesse, at loftet for DR´s budget sættes efter, hvor meget de har mulighed for at 

bruge, frem for hvor meget der reelt er nødvendigt for at opfylde deres forpligtigelse. Argumentet 

                                                           
202 http://www.dr.dk/nyheder/indland/grafik-saadan-har-drs-licens-udviklet-sig 
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2015/Resume/PDF-
filer_samlede_dokumenter/Fig_7_RESUME_2015_samlet.pdf 
DR's årsrapport 2003, 2005 og 2010 afsnit 5 licens regnskab, under afsnit Licens 
203 https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvordan-er-licensreglerne 
204 https://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/dr-afskaffer-radiolicensen 
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er begrundet i en antagelse om, at det ikke bliver dyrere for DR at levere deres udsendelser, fordi 

antallet af husstande stiger, da alle udsendelser i dag bliver leveret igennem et digitalt signal, som 

er tilgængeligt i alle dele af Danmark205. 

Licenspligtigt apparat = licensbetaling – men er det alle der betaler?  

Stort set alle danske borgere er i besiddelse af et licenspligtigt apparat og er derfor forpligtet til at 

betale licens. Spørgsmålet er dog, om forbrugerne rent faktisk betaler, samt hvilken betydning 

dette har økonomisk for DR. 

Da afhandlingen udelukkende forholder sig til den del af DR, der omhandler tv, vil der nedenfor 

blive gjort rede for, hvor stor en del af licensbeløbet, der alene går til tv. Efterfølgende kan 

udledes, hvor stort et beløb DR burde have at producere tv for, hvis alle husstande betalte licens, 

og afslutningsvis vises, hvor stort et beløb DR reelt har at producerer tv for, samt hvad denne 

forskel skyldes.  

Licensbeløb alene for tv 

For at kunne finde frem til det rene licensbeløb alene for tv, må det indledningsvis undersøges, 

hvor stor en del af DR´s budget, som går til tv, og hvor stor en del der går til radio. I Public service 

kontrakten (2015 til 2018) er driftsudgifterne fordelt på de forskellige kanaler estimeret. Estimatet 

vil blive lagt til grund i den videre udregning. 

  

Skemaet viser Danmarks Radios 

forventede fordeling af 

driftsudgifter fordelt på de 

forskellige kanaler i 2015206. 

Tallene antages at være den 

faktiske fordeling af driftsudgifter. 

                                                           
205 http://www.dr.dk/hjaelp/tv/saadan-modtager-du-tv/egen-antenne 
206 Public service kontrakt - s. 17, figur 3 
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DR får tildelt 67 % af den samlede licensbetaling, hvilket giver DR en årlig licensandel per 

licenspligtig husstand på 2.492   ∗ 0,67 = 1.669,64 kr. I beløbet er indregnet driftsudgifter til 

både radio og tv. Det fremgår af figur 3 ovenfor, at DR´s samlede driftsudgifter til tv-kanaler alene 

er estimeret til 2.677 mio. kr., hvilket udgør 73,34 % af de samlede driftsudgifter207. Da 

afhandlingen er afgrænset til DR´s tv-virksomhed, bliver der i de efterfølgende udregninger kun 

anvendt 73,34 % af 1.669,64 kr. da dette er beløbet, der går til tv-produktion. 

Den samlede licensopkrævning i 2017 

Udregning 1. Hvis man antog, at alle licenspligtige husstande betalte licens, ville DR modtage et 

licensbeløb til tv svarende til antallet af husstande ganget med den faktiske licensbetaling til 

udelukkende tv. Licensbetalingen til tv udgør208: 1.669,64 ∗ 0,7334 = 1.224,56 kr. Det betyder at 

DR ville modtage licensmidler til tv svarende til: 1.224,56   .∗ 2.621.249 ℎ       209 =3.209.863.949,81 kr. om året. 

Udregning 2. Anvender man i stedet tallet for den 4-årige tilførsel i licens på 14.722.000.000,00 

kr.210 som anført i public service kontrakten, så viser det sig, at DR årligt får tilført licensmidler 

alene til tv på beløbet211: 

   .   .   .     å ∗ 73,34 % = 2.699.369.452,05 kr. 

Der er altså en forskel på det licensbeløb, som DR modtager i henhold til public service kontrakten: 2.699.369.552,05 kr og på det beløb som DR ville modtage ifølge udregning 1: 3.209.863.949,81 kr. 

Differencen udgør 510.494.497,76 kr. og det vores antagelse, at differencebeløbet stammer fra 

manglende licensbetalinger - altså sortseere. Differencebeløbet svare til en udebleven betaling fra 

i alt 416.881,59 licenspligtige husstande. 

Sortseere 

                                                           
207 Public service kontrakt - s. 17, figur 3 
208 Bilag 2 - Udregning 
209 http://www.statistikbanken.dk/FAM55N 
210 Public service kontrakt - s. 14, table 1 
211 Bilag 2 - Udregning 
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Som udregnet ovenfor må der i den nuværende public service kontrakts periode kalkuleres med 

en forventning om 416.881,59 sortseende husstande. Sammenholdes dette med nedenstående 

graf, hvor forskellen mellem kurverne viser udviklingen i antallet af sortseere, tegner der sig et 

billede af, at antallet af sortseere har ligget ret konstant siden 2009.   

 

  

 

Figur 2: Udviklingen i 

antal husstande og 

antal husstande 

tilmeldt licens 2001-

2012212.  

 

 

 

 

DR lavet en redegørelse over fordelingen af sortseerne. Redegørelsen blev lavet i 2013 men det 

antages at tallene er retvisende for fordelingen i dag. 

DR har estimeret det samlede antal af sortseere til at være 230.000 i 2013213. Den største gruppe 

af sortseerne er ”nye husstande”, denne kategori udgør hele 45 % 214af det samlede antal. 

Gruppen bestående af ”nye husstande” omfatter: unge, der flytter hjemmefra, opløste forhold og 

indvandring215. 

 

                                                           
212 Fra Licens rapport fra arbejdsgruppe nedsat i henhold til medieaftale 2012-2014 (herefter licensrapporten) 
213 Licens rapporten - s. 29 
214 Licensrapporten - s. 29 
215 Licensrapporten - s. 29 
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Tabellen viser 

fordelingen af sortseere 

fordelt på henholdsvis; 

nye husstande, de unge 

undvigere, 

licensmodstandere og de 

ressourcesvage.  

  

Grafen viser, at den største gruppe af sortseere er ”de ressourcesvage”216, der udgør 40 % af det 

samlede antal217. Det giver sig selv, hvorfor denne gruppe ikke betaler licens. Den næst-største 

gruppe er de unge (både ”de unge undvigere” og ”unge der flytter hjemmefra”). Grunden til, at 

disse ikke betaler licens, kan være noget rent praktisk (man har(ikke lige fået tilmeldt sig)218, men 

også at de unge holdningsmæssigt modsætter sig den pålagte licensbetaling219. I undersøgelsen 

begrundes modviljen med at de ikke føler de får nok ud af DR tv220. 

Velfærdstab for forbrugerne – en nytte betragtning 

I det følgende vil forbrugernes nytte af DR blive analyseret ud fra velfærdsteori og Pareto-kriteriet. 

Nytten er svær at undersøge i praksis 

At undersøge folks nytte er forholdsvis simpelt i teorien, men sværere i praksis. Et public service 

gode forestås som værende frit tilgængeligt for alle. Det kan derfor være svært at undersøge, hvor 

mange der rent faktisk efterspørger godet.  Den eneste referenceramme, der kan anvendes i DR 

eksemplet, er det reelle seertal (hvor mange ser reelt en given udsendelse), og her skal der i øvrigt 

tages højde for zappere, dem der aldrig slukker for tv’et, og dem der ”vælger” udsendelsen, fordi 

den ”nu alligevel er der”. Dette gør seertallet til en troværdig målestok. 
                                                           
216 Licensrapporten - s. 30 
217 Licensrapporten - s. 29 
218 https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/230000-faar-et-brev-fra-dr-licens 
219 TNS Gallup – Gallup om DR Sammenfatning 
220 TNS Gallup – Gallup om DR Sammenfatning 
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En pålagt licensbetaling gør, at seerne ikke nødvendigvis vælger at se det tv, der giver den enkelte 

størst nytte. Seerne handler derfor ikke nødvendigvis ud fra, hvad de egentlig helst vil, og hvad der 

er bedst for dem. Hvis seerne ikke egen-optimerer, er det ikke velfærdsoptimalt221. 

Forbrugernes nytte af public service kontrakten 

For at public service kontrakten er optimal, skal den tilføre forbrugerne mest mulig nytte. Er der 

forhold, som gør, at den ikke er optimalt udformet, er kontrakten omvendt en ulempe for 

forbrugerne. 

Det er en generel antagelse, at velfærden stiger, hvis der foretages en Pareto-forbedring. I relation 

til ”udbud- og efterspørgsels teorien” kan det siges, at hvis det skal være en Pareto-forbedring at 

producere en ekstra enhed, så skal nytten af denne ekstra enhed mindst svare til de marginale 

omkostninger herved. Hvis dette ikke er tilfældet, er det ikke en Pareto-forbedring, og 

ressourcerne vil kunne blive udnyttet bedre på markedet222. 

Med udgangspunkt i ovenstående antagelse vil det være en ulempe for forbrugerne, hvis DR 

producerer tv i henhold til public service kontrakten, hvis ikke seerne får en nytte ud af det, der 

mindst svarer til de marginale omkostninger. Statistik viser, er det kun er 57,9 % af seerne, som 

foretrækker public service tv frem for andet tv223. De resterende 42,1 % 224af seerne får ikke en 

nytte, der er lig med eller større end de marginale omkostninger. Havde DR derimod anvendt 

ressourcerne til kun at producerer tv for den del af forbrugerne, der rent faktisk foretrækker det, 

havde det været en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er derfor ikke Pareto-optimalt at 

producere tv til 100 % af seerne, når det kun er 57,9 %, der får en nytte, der overstiger de 

marginale omkostninger. 

Ifølge ovenstående antagelse er prisen tilmed en ulempe for forbrugerne. DR´s udbud er underlagt 

en direkte prisregulering, så prisen er ens for alle. En direkte prisregulering, obligatorisk for alle, 

der ejer et licenspligtigt apparat, uanset om vedkommende foretrækker DR eller ej, er ikke 

forbruger-ønskeligt. Pareto-optimalt ville være, at forbrugerne kunne vælge de dele af DR’s 

udbud, som de ønskede og alene skulle betale for dem. At alle med et licenspligtigt apparat skal 
                                                           
221 Retsøkonomi; Eide & Stavang - s. 104 
222 Retsøkonomi; Eide & Stavang - s. 97 
223 Bilag 1 - så mange foretrækker public service tv 
224 Bilag 1 - så mange foretrækker public service tv 
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betale, når det kun er 57,9 % seerne, der foretrækker DR, er ikke Pareto-optimalt, og når 

ressourcerne kan allokeres bedre, er der således plads til Pareto-forbedringer.  

Sammenfattende er public service kontrakten ikke Pareto-optimal. Hvis DR skal opnå en Pareto-

optimal tilstand, skal det være muligt for de seere, som ikke har en nytte, der er større eller lig 

med de marginale omkostninger, at fravælge DR og betalingen hertil.  

Danmark 

Jonathan D. Levy udtaler: “broadcasting advances important noneconomic goals such as diversity 

of viewpoint and media plurality, which many countries value as a means of providing citizens with 

the information necessary to discharge the responsibilities of citizenship and to promote civic 

engagement. Many societies also see broadcasting as a tool for the preservation of domestic 

culture”.225 Jonathan udtaler ovenstående om public service tv. Citatet opregner nogle mål, som 

samfundet gerne vil opnå med public service tv, og tegner et billede af, at public service tv ikke 

”findes” af økonomiske årsager, men at der måske er vigtigere hensyn at tage. 

Fordele for Danmark 

Kulturelle, sociale og demokratiske hensyn 

De kulturelle og sociale hensyn udgør en ”rettighed” og handler om ”retten til” frem for ”friheden 

til at vælge fra”226. Begreberne udspringer fra den socialistiske tankegang og filosofi om, at alle i 

samfundet skal have lige ret. Som hele Danmarks public service udbyder skal DR netop opfylde 

ovenstående mål. De skal sikre de kulturelle og sociale hensyn og ikke kun sikre den rettighed, som 

begreberne udgør, men også sikre selve kulturen og det sociale.  

Mens de kulturelle og sociale hensyn konkret refererer til oplysning omkring vores kultur, 

refererer de demokratiske hensyn til mediernes ikke ubetydelige rolle i det danske demokrati. 

                                                           
225 Rapport “Is there Still a Place for Public Service Television? Effects of the Changing Economics of Broadcasting”; By 
Robert G. Picard and Paolo Siciliani, University of Oxford, September 2013 
226 https://faktalink.dk/titelliste/mere 
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Medierne skal objektivt formidle information mellem de tre statsmagter (den lovgivende, den 

udøvende og den dømmende magt) 227 og borgerne. 

DR har en bred programflade, der vægter kulturelle, historiske og sociale programmer. De formår 

at dække ethvert emne/ begivenhed, der er essentiel for den danske historie, og de højner 

kulturen ved at lave udsendelser og have kanaler specielt til dette emne. De oplyser og informerer 

om det danske demokrati og dets styre, og fungerer i praksis som bindeled mellem staten og 

borgerne. 

Medie pluralisme 

Et andet centralt hensyn, der nødvendiggør public service tv, er medie pluralismen. Medie 

pluralisme refererer til ønsket om, at en nyhed ikke kun formidles af en enkelt journalist, men at 

historien afdækkes fra flere vinkler228. I samfundet skal der være plads til mangfoldighed og 

forskellige holdninger. DR skulle gerne formå at bidrage fra forskellige vinkler fra forskellige 

journalister og på den måde sikre, at det ikke er en enkelt journalists holdning, der kommer til 

udtryk eller bliver holdningsdannende..  Det er et biddrag til den danske mangfoldighed og til 

medie pluralismen i Danmark. 

Ulemper for Danmark 

Modsatrettede hensyn 

I det følgende analyseres, hvordan Kulturministeriet sikrer, at public service kontrakten bliver 

opfyldt i overensstemmelse med deres ønsker. 

Almen Principal – agent teori relaterer sig til den situation, hvor en principal uddelegerer en 

opgave til en agent. Principalens formål er, at få agenten til at udføre den pålagte opgave i 

overensstemmelse med, hvordan principalen vil have den udført, men hans problem er, at han 

                                                           
227 Lov nr. 169 af 05/06/1953 - Danmarks Riges Grundlov § 3 
228 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/pluralisme 
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ikke nødvendigvis har information nok om agenten til at kunne give ham tilstrækkelige 

incitamenter til udfører opgaven tilfredsstillende229.     

Kontraktens indgåelse 

I almen økonomisk teori forudsætter man, at parterne i en forhandling har fuld information 

omkring markedet, modpartens præferencer, og en given efterspørgsel. Det er i praksis ikke 

tilfældet, da der altid være vil manglende information eller ligefrem noget, som parterne vælger 

ikke at dele. Der er derfor relevant at se, hvordan dette giver sig til udtryk mellem 

Kulturministeriet og DR. 

To uafhængige kontraktparter vil i teorien altid have modstridende interesser. Kontraktparter vil 

altid forsøge at egen-optimere, så det skaber størst værdi for den enkelte part. Det betyder, at i en 

forhandlingssituation vil parterne tilbageholde den information, som ikke giver dem selv det 

største udbytte. Mere konkret betyder dette, at parterne har asymmetrisk information om 

hinandens præferencer, hvilket ikke leder til den samfundsmæssigt mest efficiente kontrakt. 

Asymmetrisk information kan også føre til, at parterne må ændre strategi undervejs i en 

forhandling.  

Aftaleindgåelsen mellem Kulturministeriet og DR minder på mange måder om et 

ansættelsesforhold, hvor Kulturministeriet er den ansættende part og DR den ansatte part. DR er 

blevet pålagt at udføre public service opgaven, hvorfor man kan sammenligne forholdet med en 

ansættelse. 

Ved planlægning, daglig ledelse og udarbejde af projekter er det antageligt, at Kulturministeriet og 

DR kan have modsatrettede interesser. Asymmetrisk information bliver derfor særligt relevant, når 

DR i deres redegørelser skal forklare, hvorfor og hvordan de vil udføre de respektive opgaver i 

løbet af en kontraktperiode. Jo mere informativt DR udfærdiger deres redegørelser, jo mindre 

asymmetrisk information opstår der. Kulturministeriet har ingen kontrol over, hvilke informationer 

DR vælger at videregive, hvilket giver DR en fordel i deres indbyrdes forhold. Foruden de 

oplysninger som DR vælger at viderebringe til Kulturministeriet, har de kun den information, som 

de selv har mulighed for at observere. Forholdet mellem Kulturministeriet og DR er et principal-
                                                           
229 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Marked_og_velf%C3%A6rd/principal-agent-
teori 
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agent forhold (se mere nedenfor), Kulturministeriet har derfor langt fra fuld information om DR og 

om, hvordan de har tænkt sig at opfylde kontrakten, hvilket ikke er en fordel for Kulturministeriet 

eller det danske samfund.  

Efter kontraktens indgåelse 

Efter kontraktens indgåelse er det i Kulturministeriets interesse, at DR udfører opgaven, som 

Kulturministeriet vil have den udført. Optimalt ville være, at det kunne opnås alene på baggrund 

af, hvad der var skrevet i kontrakten. I praksis er det dog ikke tilfældet, da forudsætningerne for, 

at få en medkontrahent til at agere som ønsket, er langt mere komplekst. 

I relation til public service kontrakten fungerer Kulturministeriet som principal og DR som agent. 

Kulturministeriet har uddelegeret opgaven og i den forbindelse gjort det klart, hvilke faktiske 

forhold, der skal overholdes, for at kontrakten udføres som Kulturministeriet gerne vil have den 

udført. Det eneste, som Kulturministeriet på den måde ikke kan sikre gennem en skrevet kontrakt, 

er altså, hvor effektivt opgaven bliver udført. 

For at give DR tilstrækkeligt incitament til at udføre opgaven effektivt, er der i kontrakten 

indskrevet to klausuler, der skal virke motiverende. Den ene bestemmelse relaterer sig til selve 

licensopkrævningerne, hvor DR får lov at beholde halvdelen af en eventuel ekstra opkrævning 

(herefter kaldt ”ekstra opkrævning”)230. Den anden omhandler muligheden for, at DR må have 

indtægter, der er op til 10 % større end deres udgifter (herefter kaldt ”overskudselement”)231. 

Den ekstra opkrævning skal give DR et incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning232. Et af 

Kulturministeriet ønsker er, at alle forbrugere bidrager til produktionen af public service tv. For at 

sikre, at DR deler denne opfattelse, er det nødvendig at skabe et incitament herfor. Problemet 

med metoden er, at den til dels ikke virker efter hensigten. DR får rigtigt nok et incitament til at 

opkræve licensen, men de bliver ikke udstyret med tilstrækkelige midler til at udføre det effektivt. 

                                                           
230 Public service kontrakt - ” Det fremgår af aftalen, at der er enighed om, at halvdelen som udgangspunkt tildeles DR, 
bl.a. for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning.” s. 14 
231 Public service kontrakt - ” Med henblik på en effektiv og smidig drift af DR kan licensindtægterne overstige 
nettoomkostningerne – akkumuleret – med op til 10 pct. af de årlige budgetterede udgifter ved public service 
virksomheden, jf. EU-Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2009 om statsstøttereglernes anvendelse på public 
service-radio og -tv-virksomhed (EØS 2009/C 257/01).” s. 15 
232 Public service kontrakt 
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DR er udelukkende bemyndiget til at lokalisere sortseere, sende dem opkrævninger inklusiv 

rykkerbreve og renter samt sende til inddrivelse ved skat233. 

Kulturministeriets holdning til, at alle skal betale licens, overføres til DR, men da de ikke har 

midlerne til at udøve det optimalt, får det i praksis ikke den tilsigtede virkning, og det er derfor 

ikke en fordel for samfundet. 

Overskudselementet er formentlig tænkt som en bestemmelse, der skulle have en incitament-

fremmende virkning på driften af DR. Hensigten har nok været, at Kulturministeriet ønskede en 

effektiv drift af DR, og at dette muligvis kunne opnås, hvis det var muligt at opnå et overskud ved 

effektiv drift. 

At overskudselementet beregnes i procent kan give anledning til problemer. Det skyldes 

mekanismen i, hvordan overskudselementet beregnes. Hvis DR fik tildelt midler, målt efter hvor 

meget de forbruger og har af behov for at dække deres omkostninger, er det sandsynligt, at de 

blot vil øge omkostningerne234. Et eksempel kunne være, at hvis DR lader deres omkostninger stige 

med 50 %, så vil de ligeledes opnå et overskudselement, der er 50 % større. Hvis der ikke var loft 

over, hvor mange midler DR kan få tilført (hvis der ikke var lavet et budget), ville bestemmelsen 

være problematisk. Bestemmelsen ville ikke give DR incitament til et mådeholdent 

omkostningsforbrug, men tværtimod til at lade omkostningerne stige for at opnå et større 

overskudselement. Bestemmelsen ville medføre en Kaldor Hicks optimal tilstand, hvor den 

samfundsoptimale tilstand vurderes ud fra samfundets samlede overskud.  

Bestemmelsen om et tilladt overskudselement er ikke udformet tilstrækkeligt præcist til, at den 

kan virke incitaments fremmende for DR, og bidrager derfor ikke som en fordel for det danske 

samfund, og er derfor ikke Kaldor Hicks-efficient, ej eller Pareto-optimal.  

  

                                                           
233 http://www.dr.dk/OmDR/Licens/Privat/Forretningsbetingelser_husstand.htm, afsnit om “orientering om for sen 
betaling” 
234 Microeconomics and Behavior; By Robert H. Frank - s. 58-60 
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En incitament-fremmende løsning 

I alle principal-agent forhold er det helt essentielt, at principalen får agenten til at udføre opgaven 

lige så godt, som hvis principalen selv havde udført den.235   

For at gøre DR’s incitamentet til en effektiv drift størst muligt, ville en anden metode til beregning 

af overskudselementet være ønskelig. Det ville være ideelt med et kompensationssystem, som 

alene afhang af omkostningerne. En løsning kunne være, at DR´s mulighed for overskud blev målt 

med udgangspunkt i andel af seertal. Det ville bevirke, at DR ville effektivisere for at nedbringe 

deres omkostninger, men også skabe et incitament til innovation. 

En anden løsning er, at DR fik mulighed for at beholde fortjenesten ved salg af program- og andre 

immaterielle rettigheder. Denne incitaments-fremmende løsning ville bidrage til, at DR i større 

grad ville blive innovative og nyskabende. Ulempen ville være et mindre fokus på omkostnings-

minimering, og det er sandsynligt, at DR ville bruge for mange ressourcer på udvikling af nye 

programmer alene for at opnå en fortjeneste. Tilmed ville fortjenesten ved program- og andre 

immaterielle rettigheder medføre en skævdeling i samfundet. Skævdelingen består i, at de 

innovative løsninger kun ville komme DR til gode, og tilmed give mulighed for profit pga 

monopol236. 

Ud fra ovenstående overvejelser og argumenter vil løsningen med overskud efter seertal være den 

mest samfundsefficiente. 

Omfangsrige transaktions- og administrationsomkostninger 

Ud fra Coase-teoremet om økonomisk transaktionsomkostnings-teori kan man fastslå, at hvis 

Kulturministeriet og DR kunne forhandle uden transaktionsomkostninger, og hvis 

ejendomsrettighederne var veldefinerede, så ville de kunne indgå en efficient kontrakt. Dette er 

ikke tilfældet. I den virkelige verden vil der altid være transaktionsomkostninger, og 

markedsløsningen vil derfor ikke være efficient, og der vil være et velfærdstab.   

                                                           
235 Strategies and games: Theory and Practice; By Prajit K. Dutta - s. 295-303 
236 Microeconomics and Behavior; By Robert H. Frank - s. 543  
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Transaktions- og administrationsomkostninger er en væsentlig del af det at udføre en kontrakt237. 

Det faktum, at public service kontrakten er indgået imellem to parter, men involverer tre parter, 

altså DR, Kulturministeriet og borgerne gør, at omfanget af transaktions- og 

administrationsomkostningerne sandsynligvis bliver større. I det følgende vil det blive undersøgt, 

om dette rent faktisk er tilfældet, altså om transaktions- og administrationsomkostningerne bliver 

større for det danske samfund, hvis man indgår en public service aftale, frem for hvis DR indfører 

brugerbetaling. Først stilles spørgsmålet, om ”velfærdstabet ved brugerbetaling kan opveje 

velfærdstabet ved licensopkrævning”, når der ikke er medregnet transaktionsomkostninger og 

efterfølgende, når der er medregnet. 

Inden ovenstående kan undersøges, må det udregnes, hvor stor en licensopkrævning DR skal 

opkræve, hvis de overgår til brugerbetaling. Udregningen er på baggrund af an antagelse om, at 

DR skal opretholde den samme likviditet, som de har i dag, og at det kun er 57,9 % af husstandene 

jf. tidligere, der tilmelder sig brugerbetalingen. 

DR’s månedlige opkrævning for at opnå uændret likviditet: 

Som anført i tidligere afsnit,238 modtager DR for udførelse af tv forpligtigelserne årligt 

2.699.369.452,05 kr. Over en 4 årig kontrakts periode udgør dette 2.699.369.452,05 ∗ 4 =10.797.477.808,22 kr. Hvis DR skal opnå samme likviditet, som de har i dag, ville det kræve 

følgende årlige betaling pr. husstand, der tilvælger DR239: 

 2.699.369.452,05/(2.621.249 ∗ 57,9 %)  =  .   .   .   ,   .   .   ,  = 1.778,59 kr. årligt. Hvilket svarer til 

en månedlig betaling på:   .   ,    = 148,22 kr. 

Til sammenligning erindres det, at DR årligt modtager 1.224,56 kr. fra hver licenspligtig betaler til 

udførelse af tv- produktion ved nuværende licensbetaling. Dette svarer til en månedlig betaling  .   ,    = 102,05 kr. 

  

                                                           
237 Coase 1970 
238 Afsnit ”Forbrugerne” 
239 Bilag 2 - Udregning  
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Kan velfærdstabet ved brugerbetaling opveje velfærdstabet ved licensopkrævning – når man 

ikke tager transaktions og administrationsomkostninger i betragtning? 

Dem der foretrækker DR. Som udregnet ovenfor, bliver beløbet som den enkelte husstand skal 

betale for at se DR større, hvis licensbetalingen ikke er obligatorisk. Som udregnet ovenfor vil hver 

licenspligtig husstand skulle betale 148,22 kr., hvis licensbetalingen ikke er pålagt, men kun 102,05 

kr., hvis den er pålagt. Det betyder, at prisen ved licensbetaling er presset kunstigt ned, i forhold til 

hvad den ville være ved frivillig brugerbetaling. Indførsel af brugerbetaling vil altså medføre en 

større udgift for de 57,9 %, der foretrækker DR, et fald i deres nytte og hertil et velfærdstab. 

Dem der ikke foretrækker DR. De 42,1 % af forbrugerne, der ikke foretrækker DR vil kunne 

anvende udgiften til licens på en anden - og for dem bedre - måde, og derved få en større nytte. 

Pålagt licensbetaling medfører derfor et velfærdstab for de 42,1 %, der ikke foretrækker DR, men 

er nød at afholde udgiften alligevel. 

 

Grafen illustrer det velfærdstab som den 

pålagte licensbetaling frembringer for de 

42,1 % af husstandene som ikke 

foretrækker DR og det velfærdstab den 

ekstra omkostning ved en brugerbetaling 

vil have for de 57,9 % af brugerne.  

Det kan konkluderes af ovenstående graf, 

at der både fremkommer et velfærdstab 

ved brugerbetaling og ved pålagt 

licensbetaling så længe det antages, at der ikke er transaktions- eller 

administrationsomkostninger.  
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Kan velfærdstabet ved brugerbetaling opveje velfærdstabet ved licensopkrævning – når 

transaktions og administrationsomkostninger tages med i betragtning? 

I nedenstående afsnit anvendes samme argumenter og antagelser som ovenfor. Den eneste 

forskel er, at der nu indregnes transaktionsomkostninger.  

Transaktionsomkostninger ved licensbetalingen 

Som tidligere nævnt har DR transaktionsomkostninger forbundet med at opkræve licens, sende 

rykkere etc. samt ved at henvende sig til folk for at af- eller bekræfte, om de ejer et licenspligtigt 

apparat240.  De har ligeledes omkostninger forbundet med udarbejdelse af kontrakten samt 

forhandling heraf en gang hvert 4. år – omkostninger, der samlet set mindsker de ressourcer, som 

DR ellers kunne have brugt på at producere tv. 

Ligesom DR har Kulturministeriet transaktionsomkostninger at afholde i forbindelse med public 

service kontrakten. Kulturministeriet må nødvendigvis afholde kontrolomkostninger for at sikre, at 

DR overholder kontrakten. Kontrolomkostningerne er ikke en engangsomkostning, men vil skulle 

afholdes løbende i den 4-årige kontraktperiode. 

Transaktionsomkostninger ved brugerbetaling 

Brugerbetaling vil øge omkostningerne i forbindelse med selve opkrævningen hos brugerne, men 

derudover vil DR have langt færre transaktions- og administrationsomkostninger ved en frivillig 

brugerbetaling end ved pålagt licensbetaling. Man undgår tilmed at afholde omkostninger til at 

bekæmpelse af sort-seere. Ved den nuværende licensløsning er der ikke specielle håndhævelses-

muligheder, mens der ved brugerbetaling vil være mulighed for blot at slukke for tjenesten ved 

udebleven betaling. Der vil endvidere ikke skulle afholdes omkostninger til forhandling og 

kontraktindgåelse. 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at ved brugerbetaling mindskes de administrative byrder.  

Transaktionsomkostningerne vil derfor være størst i forbindelse med licensopkrævning, og når 

transaktionsomkostningerne er størst, bliver velfærdstabet tilsvarende størst. Licensopkrævning er 

                                                           
240 http://www.dr.dk/OmDR/Licens/Privat/Forretningsbetingelser_husstand.htm, afsnit om “orientering om for sen 
betaling” 
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derfor mindre efficient end brugerbetaling for det danske samfund, hvis der medregnes 

transaktionsomkostninger. 

Dødvægtstab 

Selvom licensen til DR ikke pr. definition er det samme som en skat eller en afgift, har den samme 

effekt på Danmarks samlede økonomi. Helt generelt bevirker indførelsen af en skat eller en afgift, 

at den økonomiske aktivitet falder,241 og undersøgelser har vist, at en øgning i marginalskatten på 

100 % medfører et dødvægtstab på 20-50 %.242 

Til brug for den videre analyse antages det, at indførsel af en licens vil medføre tilsvarende 

dødvægtstab som en stigning i marginalskatten på 100 % vil medføre. Teorien om marginalskat 

anvendes analogt på indførsel af en licens. Der sammenlignes mellem den situation, hvor 

forbrugerne ikke skal betale licens og den situation, hvor alle forbrugerne bliver pålagt at betale 

licens (som det så antages vil medføre et samlet dødvægtstab på 20-50 %). Det betyder, at for at 

licensbeløbet til DR skal kunne godtgøres, så skal deres udsendelser frembringe en nytte på mindst 

120-150 % for samfundet. 

Det simple samfund – alle borgere har samme nytte af DR 

Da licensindførelsen medfører et dødvægtstab på ”et eller andet sted imellem 20-50 %”, beregnes 

både den nytte, som husstandene skal have, hvis der fremkommer et dødvægtstab på 20 % og den 

nytte, som de skal have, hvis dødvægtstabet er 50 %. For at indførelsen af licensen er en fordel, 

kræver det, at dødvægtstabet der fremkommer plus selve licensbetalingen svarer til eller er større 

end den nytte som fremkommer hos husstandene.243 Nedenstående udregning er baseret på 

Danmarks statistiks opgørelse af antallet af hustande i 2014, antallet var 2.621.249244.   

Fra tidligere analyse vides det, at 57,9 % af alle danske husstande foretrækker public service tv 

frem for andet tv. Anvendes denne information til at angive nytten af DR’s udsendelser for 

henholdsvis den del af husstandene, der foretrækker DR, og den del, der ikke gør, antages det, at 

                                                           
241 Retsøkonomi; By Eide & Stavang - s. 442 
242 Retsøkonomi; By Eide & Stavang - s. 443-445 
243 Retsøkonomi; By Eide & Stavang - s. 444 
244 http://www.statistikbanken.dk/FAM55N 
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de 57,9 % af husstandende har en nytte på 2, mens de resterende 42,1 % har en nytte på 1. 

Derudover antages det, at DR’s tv ikke frembringer et dødvægttab for de 57,9 % af husstandene, 

som foretrækker public service tv. Det er alene de resterende 42,1 % af husstandene, der har et 

dødvægttab, hvor det er nødvendigt med en ekstra nytte på 20-50 % for at opveje dødvægtstabet. 

Nytte fra husstande som foretrækker public service tv:        ℎ        : 2.621.249 ∗ 0,579 = 1.517.703 ℎ                      ℎ        102,05   245 ∗ 12  å     = 1.224,60 Å                  57,9 % ℎ        : (1.224,60 ∗ 2) ∗ 1.517.703 = 3.717.158.187,60 

Nytte fra husstande som ikke foretrækker public service tv:       ℎ        : 2.621.249 − 1.517.703 = 1.103.546 ℎ                      ℎ       : 102,05    ∗ 12  å     = 1.224,60 Å                  42,1 % ℎ        : (1.224,60 ∗ 1) ∗ 1.103.546 = 1.351.402.431,60       ø  æ       20 %: 1.351.402.431,60 ∗ 1,20 = 1.621.682.917,92  ø    ø  æ       50 %: 1.351.402.431,60 ∗ 1,50 = 2.027.103.647,40 

For at licensbetaling kan forsvares, skal nytten være større eller lig med dødvægttabet plus 

licensbetalingen: 

Først regnes den årlige licensbetaling: 2.621.249 ∗ 1.224,60 = 3.209.981.525,40  

Herefter regnes den samlede ”udgift” for husstandene (dødvægtstab for de 42,1 % og den samlede 

licensbetaling ved et dødvægtstab på 20 %): 

 1.621.682.917,92 + 3.209.981.525,40 = 4.831.664.443,32 

Herefter regnes den samlede nytte for alle husstandene: 3.717.158.187,60 + 1.351.402.431,60 = 5.068.560.619,20 

Det betyder, at ved et dødvægtstab på 20 % kan en licensbetaling forsvares, da nytten er større 

end den samlede ”udgift”. 

                                                           
245 201,05 kr. er den månedlige betaling pr. husstand ved licensbetaling 
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Herefter beregnes den samlede ”udgift” for husstandene (dødvægtstab for de 42,1 % og den 

samlede licensbetaling ved et dødvægtstab på 50 %): 

 2.027.103.647,40 + 3.209.981.525,40 = 5.237.085.172,80 

Som udregnet ovenfor er den samlede nytte for alle husstandene: 5.068.560.619,20 

Det betyder at, ved et dødvægtstab på 50 % kan en licensbetaling ikke forsvares, da nytten er 

mindre end de samlede ”udgifter”. 

Af ovenstående ses, at hvis licensbetaling frembringer et dødvægtstab på 20 % kan den forsvares, 

da ”udgifterne” er lavere end nytten, mens hvis licensindbetalingen frembringer et dødvægtstab 

på 50 % kan den ikke forsvares, da nytten er lavere end ”udgifterne”. 

Afslutningsvis findes det største procentmæssige dødsvægtstab, som licensen må medbringe for, 

at den kan forsvares, (hvor X er det største procentmæssige dødvægtstab): (1.351.402.431,60 ∗  ) + 3.209.981.525,40 = 5.068.560.619,20  = 37,529654405% 

Det kan derfor konkluderes af ovenstående, at hvis en licens frembringer et dødvægttab på 37,5 % 

eller derunder, kan licensbetalingen forsvares og vil ikke være en ulempe. 

Danmark og union – et samlet samfundssyn 

Unions generelle holdning til statslig finansiering 

Der er forskel på, om en statslig indblanding i markedet vurderes ud fra en national synsvinkel 

eller ud fra den europæiske unions synsvinkel. EU har længe haft et ønske om at reducere 

medlemsstaternes samlede niveau af støtte til virksomheder. Dette ikke kun med begrundelse om, 

at medlemsstaterne er bedre tjent med et lavere men mere effektivt anvendt budget til 

støtteforanstaltninger, men det er samtidig deres generelle holdning: ”that a significant 

proportion of state aid is inefficient and distortive”.246 I EU Kommissionens ”Economic Papers” 

skrevet af medlemmer af generalkonsulatet for økonomi og finansielle affære skrev de: ”Economic 

                                                           
246 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication9549_en.pdf - s. 10 
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theory shows that subsidies, in the presence of market distortions, can restore efficiency. However, 

it also shows how subsidies often introduce distortions and therefore welfare losses into the 

domestic and the global economy”. 247 Ovenstående citat er en klar indikation af, at det ikke 

umiddelbart er muligt at definere statsstøtte som enten en fordel eller en ulempe. 

Fordele 

Vidensdeling  

 Som et resultat af globaliseringen er markedsbarriererne særligt blandt de europæiske lande 

blevet udvisket. Den europæiske union fungerer i dag som ”det frie marked” uden nationale 

markedsbarrierer, og behovet for at dele information landene imellem er øget. 

DR har til opgave at forsyne Danmarks borgere med nyheder, viden og information fra såvel 

indland som udland. Sammen med de andre europæiske landes public service udbydere udgør de 

bindeleddet mellem landene.248 Det er et af fokus-punkterne for den europæiske union, at 

unionsborgerskabet bliver velkendt og anvendt249. For at dette skal blive en realitet, er det 

nødvendigt med vidensdeling på tværs af landegrænser, og vejen fra EU’s beslutningsprocesser til 

nationsborgeren skal være kortere250. 

DR videreformidler udenlandsk information til danskerne, og tilsvarende formidles dansk 

information til udlandet. Det gør den europæiske union mindre og biddrager til, at alle danske 

borgere bliver orienteret om, hvad der sker rundt omkring i Europa. Public service udbydere, 

herunder DR, er derfor en uundværlig del af den europæiske union.  

                                                           
247 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication9549_en.pdf - s. 9 
248 https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU-Gateway-to-Europe-PSM_EN.pdf 
249 2017-rapport om unionsborgerskab Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer - 
udarbejdet af Europakommissionen 
250 2017-rapport om unionsborgerskab Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer - 
udarbejdet af Europakommissionen s. 17 
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Ulemper  

Markedsbarrierer 

I relation til globaliseringen udtaler Kommissionen: ”I 1970’erne gav den økonomiske og 

teknologiske udvikling imidlertid medlemsstaterne bedre muligheder for at give andre operatører 

sendetilladelser. Medlemsstaterne besluttede derfor at liberalisere markedet. Det førte til større 

valgmuligheder for forbrugerne, som fik adgang til mange nye kanaler og tjenester, ligesom det 

resulterede i fremkomsten af stærke europæiske aktører på markedet og fremmede udviklingen af 

ny teknologi og en større pluralisme i sektoren, hvilket indebærer andet og mere end blot adgang 

til et større udbud af kanaler og tjenester”.251  Selvom den teknologiske udvikling åbnede op for at 

liberalisere det audio-visuelle marked, og selvom globaliseringen forårsagede, at landegrænserne i 

større grad er blevet udvisket, så sidder DR stadig den dag i dag på den største markedsandel i 

Danmark. For andre europæiske udbydere, der måtte ønske en del af det danske marked, kommer 

DR let til at udgøre en markedsbarriere. Sammenlignes den markedsandel, som public service 

udgør i Danmark, med den markedsandel, det udgør i andre lande, så er det i Danmark, at public 

service udgør den suverænt største markedsandel252. Opgørelserne er fra 2012, hvor TV2 var en 

public service kanal. Selv i dag (hvor TV2 ikke længere er en public service kanal)253 udgør public 

service stadigvæk en betydelig del af det danske marked.254 

DR udgør en betydelig del af det danske marked og spiller en væsentlig rolle blandt forbrugerne. 

DR udgør derfor en markedsbarriere for andre danske og udenlandske tv-udbydere. 

Delkonklusion 

DR skaber en lang række fordele. De spiller for forbrugerne en vigtig rolle, og påtager sig den 

belærende og oplysende rolle som formidler af viden og kultur. De virker fremmende for 

borgernes sociale samhørighed og formår at styrke borgernes sociale egenskaber og forhold. De 

medvirker til at skabe et sammenhold og fællesskab, også indenfor familien. De tilstræber objektiv 

                                                           
251 2009/C 257/01 - præmis 2 
252 https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/Infrastructure/Communication-Networks/Regulation/Public-
Service-Broadcasting--An-International-Comparison/fileBinary/Public-Service-Broadcasting_dicereport314-db1.pdf 
253 Men hvor TV2 og Danmarks radio stadig næsten har samme markedsandel 
254 http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=65006 
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og upartisk formidling for at give borgerne mulighed for at danne deres egne holdninger, og de 

bidrager til medie-pluralismen. DR varetager de kulturelle, sociale og demokratiske hensyn og 

formidler public service tv til hele Danmark. 

Endvidere formidler DR udenlandsk information til danskerne og dansk information til udlandet. 

De gør Den Europæiske Union ”mindre” og bidrager til, at alle danske borgere bliver orienteret 

om, hvad der sker rundt omkring i Europa. 

Men der er også ulemper ved DR. For det første nedsættes licensbeløbet ikke i takt med, at 

antallet af danske husstande stiger. For det andet er public service kontrakten ikke Pareto-optimal, 

da det ikke er muligt for de seere, der ikke har en nytte, der er større eller lig med de marginale 

omkostninger, at fravælge DR. At nogle borgere, særligt de ressourcesvage og de unge ikke betaler 

licens er tillige et problem - både for den resterende del af befolkningen, men også for det danske 

samfund. Derfor er public service kontrakten ikke Kaldor Hicks optimal. 

Kulturministeriet vil opnå, at alle licenspligtige betaler licens og videregiver dette mål til DR 

igennem incitament fremmende bestemmelser i public service kontakten. DR får herefter 

incitament til en effektiv licensopkrævning, men da de ikke har midlerne til at udøve 

opkrævningen optimalt, får det ikke den ønskede virkning. Kulturministeriet vil opnå en effektiv 

udførelse af kontrakten og har derfor indført en incitament fremmende bestemmelse med et 

tilladt overskudselement. Denne er ikke udformet tilstrækkeligt præcist til, at den virker efter 

hensigten. Public service kontrakten er derfor ikke, hverken Pareto- eller Kaldor Hicks-optimal. 

Det har endvidere vist sig, at transaktionsomkostningerne er større i forbindelse med 

licensopkrævning, end de ville være, hvis DR overgik til brugerbetaling. Større 

transaktionsomkostninger medfører tilsvarende, at velfærdstabet bliver størst ved 

licensopkrævning. 

Af ovenstående fordele og ulemper kan udledes, at der er rigtigt mange ikke-økonomiske 

rationaler og argumenter for, hvorfor en public service udbyder som DR er uundværlig. Der er dog 

tilsvarende mange økonomiske betragtninger om, at det ikke er økonomisk efficient. Hvis 

argumenterne sammenholdes, må det konkluderes, at de kulturelle, sociale og demokratiske 

hensyn nødvendiggør en public service udbyder som DR. Det må også konkluderes, at antallet af 
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sortseere og hensynet til at opnå en Pareto-optimal kontrakt og betalingsform vidner om, at 

mulighederne for en anden opkrævningsmetode og/eller en anden finansieringsform af DR bør 

undersøges. Mulighederne vil blive undersøgt i det kommende kapitel. 

Kapitel 4 

Er måden, hvorpå DR finansieres, den samfundsmæssigt mest efficiente? 

I de forestående kapitler er der redegjort for, at statsfinansiering af DR er i overensstemmelse med 

EU reglerne, samt at det ikke kun er en praktisk foranstaltning, men også kan godtgøres af diverse 

rationaler. I det følgende vil et spil-scenarie danne grundlag for, hvordan tre parter: Befolkningen, 

Regeringen og Private Medier (PM) forholder sig til spørgsmålet om DR og dets finansiering. Spillet 

afgrænser sig til udelukkende at omhandle nyheds-delen af DR’s virksomhed. Spillet tager 

udgangspunkt i en uformel rundspørge, hvor befolkningen enten skal sige ”ja” eller ”nej” til, om 

DR fortsat skal formidle statsfinansierede nyheder. Spillet er således afgrænset til kun at omfatte 

nyhedsformidlings-delen af DR’s organisation. Selvom spillet kun omhandler nyhedsdelen af DR’s 

virksomhed, antages det, at konklusionerne og overvejelserne fra spillet er direkte anvendelige på 

kapitlets overordnede problemstilling, og at Private Medier antages at udgøre tv-producerende 

nyhedsformidlere. Rundspørgen er ikke en folkeafstemning,255 men en måde hvorpå folketinget 

forsøger at klarlægge, hvor stor tilslutningen til et såkaldt objektivt organ som DR egentlig er, og 

samtidig et forsøg på at klarlægge de egentlige konsekvenser af et skift i finansieringsformen. 

Spillets agenter 

Befolkningen skal afspejle den ”splittet-hed”, som der antages er til stede hos befolkningen. Det 

er ikke pointen at lave en politisk analyse af problematikken, og derfor tager spillet ikke 

udgangspunkt i, hvor stor en del af befolkningen, der måtte være enten for eller imod.  

                                                           
255 Lov nr. 169 af 05/06/1953 - Danmarks Riges Grundlov - Folketinget må ikke lægge forslag vedrørende direkte 
skatter og indirekte skatter til folkeafstemning jf. § 42, stk. 6. 
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Private Medier kunne eksempelvis afspejle Danske Mediers256 holdning med ønsket om en 

begrænsning af DR’s aktivitet. De har deres seneste rapport fra september 2016 meldt ud at: ”De 

beskrevne forhold kalder på en afgrænsning af DR’s og de regionale TV 2-stationers digitale 

aktivitet, så de private medier kan etablere sig med betaling af digitalt indhold, så befolkningen får 

en reel frihed i valg og brug af medier”.257 De mener altså ikke at, der med den nuværende 

finansieringsform, er plads for de private medier at etablere sig eller fungere. Ovennævnte rapport 

indleder med at erindre om, at målet med mediepolitikken i Danmark skal være at sikre et 

mangfoldigt mediebillede. Danske Medier skriver angående dette: ” På sigt kan det efterlade en 

befolkning, som har betroet staten at informere sig om alt. Uanset armslængdeprincipper i 

styringen af statens stationer er det en sårbar situation”.258 Danske Medier ønsker et større udbud 

af nyhedsformidlere, og mener at flere udbydere giver et bredere og samtidig mere nuanceret 

nyhedsbillede. 

Regeringen. Kulturministeriet ønsker derimod, at man opretholder licensbetalingen, men at DR 

generelt skal ”slankes”. Den nye Kulturminister Mette Block fra Liberal Alliance har sat sig som 

mål, at den ”Mediepolitiske aftale259” skal afsluttes inden 2018, at DR skal slankes og licensen 

nedsættes.260 I den mediepolitiske aftale er der et fast holdepunkt i DR, samtidig er den politiske 

holdning at den nuværende licensfinansiering af public service skal have et ”servicetjek”, da 66 % 

af danskernes generelle holdning til licensfinansieringen er at denne skal nedsættes261. Med 

baggrund i Kulturministerens nylige udmelding samt hendes kommentarer i december 2016 om, at 

licensen skulle skæres ned med hele 25 % (dog over en 5-årig periode), opstilles nedenstående spil 

med 4 løsningsmodeller, der alle adskiller sig fra den nuværende model262. Selvom finansieringen 

af DR altid har været genstand for diskussion, og selvom nogle mener, at man bør beholde 

licensbetalingen, som den fungere i dag,263 så er det, på baggrund af Kulturministerens udmelding 

                                                           
256 Danske Medier er skabt i 2012-2013 og var en fusion af alle foreninger for danske professionelle medier. Danske 
Medier er de private mediers fælles talerør i forhold til danske og internationale myndigheder. 
257 Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier, Danske Medier 
258 Rapport om DR og de regionale TV 2-stationer i konkurrence med de private medier, Danske Medier - s. 5 
259 http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/tv/Medieaftaler/Medieaftalen_2015-
2018/Medieaftale_af_26_juni_2014endelig__DOK2239800_.pdf 
260 http://mediawatch.dk/Medienyt/article9412819.ece 
261 http://www.altinget.dk/kultur/artikel/danskerne-vil-saenke-licensen-og-skaere-i-dr 
262 http://politiken.dk/kultur/medier/art5719305/Kulturministeren-vil-s%C3%A6tte-licensen-ned-med-25-procent 
263 http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8896174/roede-partier-ryster-paa-hovedet-ad-forslag-om-massive-
drbesparelser/ 
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om ændring og fornyelse, mest nyskabende og interessant at forsøge at opstille mulige 

alternativer til nutidens løsning frem for blot at anfægte den. 

Spillet bliver løst ved hjælp af Backwards-induction-metoden og Nash-ligevægt-metoden. Spillets 

ligevægt bliver efterfølgende vurderet i forhold til, om det er den velfærdsmæssigt set mest 

efficiente løsning, og afslutningsvis følger en retspolitisk analyse, der opstiller et forslag til 

regeringen om, hvilken løsning de bør vælge. 

Scenarier - skal DR’s finansieringsform ændres? 

 

  

Befolkningen

Nej til DR
(N)

Afskaffer DR og overlader 
nyhedsformidlingen til de frie 

markedskræfter
(A) 

Overtager hele markedet
(K)

4,1,8

Kan ikke efterkomme 
efterspørgslen. 

Udenlandskemedier vinder 
betydelig markedsandel 

(P)

3,0,2

PM

Fortsat licensfinansiering men 
overgang til fravalgsmodel

(B) 

Overtager markedet helt fra DR 
men slækker på kvaliteten for at 

efterkomme efterspørgslen
(K)

3,2,6

Overtager den del af markedet 
der fravælger DR

(P)
8,7,7

PM

PS opgaven som DR varetager 
udbydes

(A)

Udenlandsk nyhedsmedie vinder 
udbuddet - PM fortsætter med 

markedsandel som idag
(P)

4,2,1

PM flytter til udlandet efter at DR 
har vundet udbudet

(K)
4,4,3

PM

”Slanker” DR og betinger 
licensbetalingen af det Danske 
statsborgerskab for personeer 
over 18år  (på baggrund af en 

begrundet antagels eom at alle 
borgere har adgang til DR)

(B)

KLager til EU domstolen
(K)

1,-1,1

Overtager nogle af de poster som 
"slankes" fra DR. PM's 
markedsandel stiger 

(P)

7,8,5

PM

Regeringen

Ja til DR
(J)

Regeringen
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Forklaring på spillet og dets udfald 

Forudsætningerne for spillet er følgende: 

- Borgerne kan ønske, om DR fortsat skal være licensfinansieret eller ej. Størrelsen på 

borgernes udfald er bestemt på baggrund af en antagelse om, hvor de i højest mulig grad 

får opfyldt forventningen om kvalitet, fuld information og bestemmende indflydelse. 

- Regeringen har opstillet 4 løsningsforslag: 2 strategier i tilfælde af at befolkningen 

stemmer ja, og 2 strategier i tilfælde af at befolkningen stemmer nej. Regeringens udfald er 

bestemt på baggrund af ønsket om at sikre: de kulturelle, sociale, og demokratiske hensyn, 

kvalitet og uafhængighed samt de mange arbejdspladser, som DR bidrager med. 

- PM ønsker en reduceret markedsandel til DR og mere markedsindflydelse til deres 

medlemmer. Det antages at fuld markedsovertagelse er ønske-scenariet selv på bekostning 

af kvaliteten.  

”Forhandlingen” mellem Befolkningen, Regeringen og PM er udformet som et sekventielt spil. Alle 

parter har kendskab til spillets regler - så både Befolkningen, Regeringen og PM ved altså, hvem 

der deltager, hvad der spilles om, og hvornår de enkelte agenter skal vælge strategi.264  

Hver af spillerne lægger deres strategier på tidspunkt 0. Hver spillers strategi er en regel, der 

fortæller spilleren, hvad han skal foretage sig på hvert enkelt trin i spillet.  

Befolkningen er spiller 1 og har 2  strategier. Da befolkningen er spiller 1, er de samtidig den 

første spiller til at vælge strategi. Selvom spillerne netop ikke handler samtidig i et sekventielt spil, 

skal Regeringen og PM også lægge deres strategier i tidspunkt 0, til alle tænkelige scenarier, der 

kan komme ud af Befolkningens strategier.  

Regeringen er spiller 2 og har 4 strategier (22). Regeringens strategier er forkortet henholdsvis A 

(afskaffer DR som vi kender det i dag) og B (beholder DR uændret). Alle 4 strategier er bud på, 

hvordan Regeringen bedst tilpasser public service ordningen til nutidens øgede konkurrence fra 

nationale og internationale udbydere, samt forholder sig konstruktivt til den mangeårige kritik af 

DR.  

                                                           
264 Strategies and Games: Theory and Practice; By Prajit K. Dutta - Det er en generel antagelse i spilteori at parterne 
har almen viden om spillets regler 
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PM har 16 strategier, 2 , hvoraf nogle af disse er (KKKK), (KKPP), (PPPK). Som forklaring på PM’s 

strategier menes der:  

Strategi P - PM forholder sig passivt 

Strategi K - PM kæmper for deres medlemmers ret og synspunkter.  

Det antages at spillerne handler rationelt og vælger den handling, der giver dem størst nytte ud fra 

deres egne præferencer. Spillet bliver nedenfor løst ud fra forskellige spil-teoretiske metoder. 

Løsning ved hjælp af Backwards Induction 

PM er spillets sidste spiller, og vi skal derfor opgøre hver af deres præferencer i hver situation og 

slette den, der giver det laveste pay-off. Det betyder, at PM sletter P i den første (situation), K i 

den anden, P i den tredje og K i den fjerde. Efterfølgende skal regeringen vælge og sletter A i både 

den første og anden (situation). Slutteligt vælger befolkningen N og vi ender ud i Nash-ligevægten 

(N,B,P) med udfaldet (8,7,7). 

NASH ligevægten  

Ved at indsætte spillerne og deres strategier i formlen for NASH, kommer formlen til at passe på 
spillets NASH ligevægt: 

π1(sN1,sB2 sP3)≥π1(s1,sB2 sP3) for alle s1 

π2(sB2,sP3 sN1)≥π1(s1,sP2 sN3) for alle s2 

π3(sP3,sB2 sN1)≥π1(s1,sB2 sP3) for alle s3 

 

Er det samfundsmæssigt efficient? 

Som beskrevet tidligere i opgaven er Kaldor Hicks og Pareto to begreber, der anvendes til at 

vurdere, om en given situation er samfundsmæssig efficient. Begge begreber vil efterfølgende 

blive anvendt til at vurdere, om ovenstående spils Nash-ligevægt er samfundsmæssigt efficient 

eller ej. 
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Pareto 

Som tidligere nævnt er en Pareto-optimal situation lig med en situation, hvor ressourcerne ikke 

kan fordeles anderledes, uden at en af agenterne i økonomien stilles dårligere end i 

udgangspunktet. Den eneste af parterne, som det er muligt at stille bedre, er Regeringen, men da 

det ville ske på bekostning af både Befolkningen og PM, ville det ikke være en Pareto forbedring. 

Nash-ligevægten er derfor Pareto optimal, da ingen af parterne kan stilles bedre, uden at nogen 

stilles værre. 

Kaldor Hicks 

Kaldor Hicks kriteriet anvender samme målestok til opgørelse af nytten for alle individer - det 

antages altså at Befolkningen, Regeringen og PM får samme interpersonelle nytte ud af samme 

værdi. Spillets Nash ligevægt i punktet (8,7,7) er det samlede største udfald af de 8 mulige. 

Befolkningen og PM kan ikke stilles bedre, end de bliver i Nash-ligevægten, og da det ikke er 

muligt for Regeringen at kompensere Befolkningen og PM i et andet udfald, så er Nash-ligevægten 

Kaldor Hicks optimal. 

Kaldor Hicks kriteriet er dog ikke altid ideelt til at vurdere, om en ændring er efficient.265 Kaldor 

Hicks kriteriet ser, som tidligere nævnt, på den samlede forbedring, og der tages således ikke 

hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser. Groft sagt kan en Kaldor Hicks forbedring 

indebære, at man tager fra de fattige og giver til de rige, og derfor er det ikke sikkert, at en Kaldor 

Hicks forbedring i virkeligheden er samfundsmæssig efficient. 

En retspolitisk vurdering – de lege ferenda 

Pareto og Kaldor Hicks kriteriernes begrænsninger ved anvendelse i praksis 

Der er visse begrænsninger i den praktiske anvendelse af både Pareto og Kaldor Hicks kriteriet. 

Problemet med Kaldor Hicks kriteriet er kort nævnt ovenfor - det anvender samme mål for nytte 

hos alle agenterne i spillet. Det er en antagelse, der gør kriteriet velanvendt i teorien som 

begrundelse for at ændre en retsregel. 

                                                           
265 Retsøkonomi; By Thomas Riis, s. 1155. (http://jura.ku.dk/njm/35/35_58.pdf) 
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Pareto-kriteriet er også meget anvendeligt teoretisk - det er dog noget mere kompliceret at 

anvende i praksis. Jf. ovenfor vil alle ændringer i retstilstanden medføre en omfordeling af 

ressourcerne. Når omfordeling altid finder sted ved retstilstands-ændringer, kan det være svært at 

finde en ændring af en retsregel, der ikke vil stille mindst een aktør dårligere end før. Det betyder i 

praksis, at stort set alle retlige tilstande er Pareto-optimale, når de ikke kan ændres til skade for 

nogen. Særligt eksternaliteter spiller en rolle i en Pareto-vurdering, og er mange gange også en 

begrundelse for, hvorfor en situation er Pareto-optimal, og derfor ikke skal underlægges en 

Pareto-forbedring266. 

På baggrund af ovenstående forhold, der stiller spørgsmålstegn ved teoriernes anvendelighed i 

praksis, er det derfor undersøgelsesværdigt, om der er andre forhold, der kan supplere 

godtgørelsen eller modbevise efficiensen af spillets Nash-ligevægt. 

Fravalgsmodellen sammenlignet med ”slanke-modellen” 

Spillets to største udfald er henholdsvis fravalgs-modellen og ”slanke-modellen”. ”Slanke-

modellen” er spillets næststørste udfald og dækker over det scenarie, hvor befolkningen stemmer 

ja til DR, DR ”slankes”, men licensbetalingen bliver obligatorisk for alle personer over 18 år med 

dansk statsborgerskab, og PM overtager den del af markedet, som ”slankes” fra DR. Regeringen er 

her bedre stillet end i Nash-ligevægten. I dette scenarie har Regeringen stadig den overordnede 

”kontrol” og bestemmende indflydelse på de beslutninger, der træffes i DR’s organisation267. Den 

har fortsat mulighed for at sikre upartiskhed, objektivitet og alsidighed. 

Udover de ovenstående argumenter opnår Regeringen samtidig, at de 3318 arbejdspladser bliver 

på dansk grund268. På den måde sikrer man, at disse beskæftigede har et skattegrundlag, som 

bidrager til den danske velfærdsstat, samt at det sparer samfundet for at betale 

overførselsindkomst/understøttelse til de medarbejdere, der alternativt ville være arbejdsløse. 

Andre forhold der kan godtgøre at ”slanke-modellen” er samfundsmæssigt efficient, er de positive 

eksternaliteter, der fremkommer heraf. Som nogle kan nævnes: det sammenhold DR skaber og 

den fællesånd der fremkommer heraf, samt en fælles kulturarv og sikkerheden for, at den bliver 

                                                           
266 Velfærdsøkonomi; By Per Andersen mf. - s. 162 
267 Jf. juridisk analyse 
268 DR’s årsrapport 2015 - tabel 4 s. 14 
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videreført. Læring, videregivelse af det danske sprog og værdier er også positive eksternaliteter, 

der fremkommer af public service opgaven. Ovenstående er ligeledes en indikation på, at 

fravalgsmodellen ville kunne frembringe negative eksternaliteter i form af splid i befolkningen, 

svækket nationalitets-følelse og mindre fællesånd. 

I forhold til den nuværende licensordning adskiller ”Slanke-modellen” sig mht. betalingsmetoden. I 

”slanke-modellen” bliver betalingsforpligtigelsen pålagt statsborgerskabet og ikke det licens-

pligtige apparat. Formålet med at gøre betalingsmetoden betinget af statsborgerskabet er, at man 

omdanner opkrævningen fra en indirekte skat til en direkte afgift. Dette medfører færre 

transaktionsomkostninger til håndhævelsesforanstaltninger og kontrol. Ændringen bidrager 

samtidig til en optimal ressource-allokering, og kommer et skridt nærmere velfærdsoptimering, da 

man, i stedet for som nu at bruge ressourcerne på opkrævningerne og håndhævelse, kan bruge 

ressourcerne på at fremstille godt tv. Licensbetalingen bliver ligeledes væsentlig mindre for den 

enkelte borger. Dette med begrundelse i, 1) at licensbetalingen blive nedsat i forbindelse med at 

DR slankes, 2) at den betaling, der påhviler alle lovlydige borgere at betale, ikke længere også skal 

dække den, som alle sortseerne burde have betalt samt 3) at når administrationsomkostningerne 

nedsættes, må licensbeløbet ligeledes falde.   

Sammenligner vi ovenstående med fravalgsmodellen, så er en væsentlig forskel, at anvender man 

fravalgsmodellen, så finder statsstøtteregler slet ikke anvendelse. Ordningen ville ikke skulle 

retfærdiggøres af de kulturelle, demokratiske og sociale hensyn, men ville blive anset som en 

almindelig betalingskanal. Et andet af spillets udfald, der ikke ville komme på kant med 

statsstøtteregler, er strategien om at udbyde public service opgaven. Udbuddet ville skulle 

overholde Kommissionens direktiv om udbud269 samt EU’s generelle principper, særligt 

ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-diskrimination. Et udbud i overensstemmelse hermed 

ville ikke komme på kant med statsstøttereglerne. 

Som anført i kapitel 3 medfører alle direkte og indirekte skatteopkrævninger et dødvægtstab. I 

kapitel 3 blev det konkluderet, at hvis nytten ved en licensopkrævning skal overstige 

dødvægttabet, så skal nytten kunne kompensere alle de individer, der lider tab ved ordningen. 

Ved fravalgsordningen kan alle individer, der lider tab ved licensordningen, vælge den fra, og man 

                                                           
269 2014/24/EU - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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undgår således denne negative effekt. Dette argument taler for, at fravalgsordningen er 

velfærdsoptimerende og Kaldor Hicks optimal. 

 En anden teori, der taler for en mindre ressourcekrævende ordning, er Coase-teorien. En public 

service kontrakt som den i dag anvendte, er ressourcekrævende at opstille og 

forhandlingsomkostningerne er høje. Et udbuds-scenarie havde i henhold til Coase teorien ikke 

været meget bedre, da der også i disse tilfælde er store omkostninger forbundet med en 

udbudsprocedure; processen kan være langtrukken og tidskrævende, og parterne kan have 

modsatrettede interesser270. Denne teori taler tilsvarende for, at en fravalgsordning er 

velfærdsoptimerende, da man ikke bruger unødige ressourcer på at forhandle om forhold, der skal 

komme folk til gavn, der alligevel ikke har nogen nytte heraf – ordningen er altså en optimal 

allokering af ressourcer. 

Fravalgsmodellen bidrager også til et mere moderne samfund med udgangspunkt i ”det frie valg”. 

Samfundet i dag bliver fortsat mere liberaliseret271, der bliver større valgfrihed, og borgerne kan 

selv bestemme over deres egen indtjening og på denne måde nytteoptimere. Modellen er et skub 

i den mere liberalistiske retning om, at enhver er sin egen lykkes smed.  

Politiske formål og hensyn kan opnås ved hjælp af lovgivning 

Ovenstående er en forklaring på, at fravalgsordningen er den mest efficiente løsning ud fra en 

Kaldor Hicks, Pareto og retsøkonomisk betragtning. Kobler vi ovenstående sammen med de 

juridiske hensyn til public service ordningen – de kulturelle, sociale og demokratisk hensyn, opstår 

problemet. Overgår public service ordningen til en fravalgsordning, kan regeringen ikke længere 

garantere, at de 3 ovenstående hensyn bliver overholdt. Som et tænkt eksempel kan man 

forestille sig, at alle borgerne vælger DR fra, og regeringen efterfølgende ingen mulighed har for at 

sikre kulturhistorien, de sociale-aspekter og oplysning om demokratiet. 

Havde man udelukkende skulle lave en økonomisk analyse af problemstillingen, ville anbefalingen 

være fravalgsmodellen, men taget den retsdogmatiske analyse i betragtning, herunder de 

kulturelle, sociale og demokratiske hensyn, er anbefalingen nødt til at være en anden. Protokol 29 

om offentlig radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne hjemler at: ”traktatens bestemmelser ikke 
                                                           
270 Jf. Kapitel 3 om Principal-Agent teori. 
271 https://www.mm.dk/blog/liberalisering-skader-den-nationale-identitet/  
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griber ind i medlemsstaternes beføjelse til at finansiere public service radio- og tv-virksomhed, for 

så vidt finansieringen ydes til radio- og fjernsynsforetagender” med begrundelse om at: ”offentlig 

radio- og tv-virksomhed i medlemsstaterne hænger direkte sammen med de demokratiske, sociale 

og kulturelle behov i de enkelte samfund…” Hvis regeringen skal kunne sikre, at borgernes 

kulturelle, sociale og demokratiske behov bliver opfyldt, kan en fravalgsordning ikke anbefales. 

Vælger man ”slankemodellen,” sikrer man, at ovennævnte hensyn bevares, hvilket i sidste ende 

bidrager til et mere efficient samfund. Anbefalingen lyder derfor på ”slanke-modellen”, hvor 

regeringen tilpasser DR til det mere moderne samfund, indfører en transaktions-omkostnings-

minimerende betalingsform og bibeholder kontrollen med, at borgerne fortsat får opfyldt de 

kulturelle, sociale og demokratiske behov.   

Delkonklusion 

Formålet med kapitlet er at klarlægge, om den måde hvorpå DR finansieres, er den mest 

efficiente. Som et hjælpemiddel til dette anvendes det sekventielle spiltræ, som opstiller 

forskellige finansieringsløsninger set ud fra befolkningens, regeringens og de private mediers 

synspunkt. Spillet omhandler kun nyhedsdelen af DR’s virksomhed - men det antages at 

konklusionerne og overvejelserne kan anvende på den overordnede problemstilling. 

Spillet ender ud i Nash-ligevægten (8,7,7), som er det scenarie, hvor befolkningen siger ”Nej” til 

DR, regeringen vælger, at DR fortsat skal være licensfinansieret, men hvor befolkningen har 

mulighed for at vælge DR fra (fravalgsmodellen), og hvor de private medier overtager den del af 

markedet, der har valgt DR fra. I formlen for Nash kommer spillets ligevægt til at se sådan ud: 

π1(sN1,sB2 sP3)≥π1(s1,sB2 sP3) for alle s1 

π2(sB2,sP3 sN1)≥π1(s1,sP2 sN3) for alle s2 

π3(sP3,sB2 sN1)≥π1(s1,sB2 sP3) for alle s3 

 

Nash-ligevægten vurderes herefter ud fra et formål om at opnå den samfundsmæssige mest 

optimale tilstand. Ud fra en Pareto-vurdering, er Nash-ligevægten Pareto-optimal. Regeringen er 
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den eneste spiller, der kan stilles bedre, og da det ville ske på bekostning af både Befolkningen og 

PM, ville omfordelingen ikke være en Pareto-forbedring. 

Med Kaldor Hicks-kriteriet vurderes det ligeledes, at Nash-ligevægten er samfundsmæssig optimal. 

Spillets Nash-ligevægt er det samlede største udfald af alle 8 mulige. Befolkningen og PM kan ikke 

stilles bedre, end de er i Nash-ligevægten og da det ikke er muligt for Regeringen at kompensere 

Befolkningen og PM i et andet udfald, er Nash-ligevægten tilmed Kaldor Hicks efficient. 

Efterfølgende argumenteres der for, at Pareto og Kaldor Hicks kriterierne er retvisende i teorien, 

men at de i praksis ikke altid kommer med et retvisende billede af, om noget er samfundsmæssigt 

efficient. I sammenhæng hermed argumenteres der for, at en retspolitisk vurdering ud fra 

udelukkende økonomisk teori, ville resultere i en vurdering, der ville foreslå lovgiver, at Danmark 

Radio fortsat skulle fungere som en public service virksomhed, men med en fravalgsordning. 

Men da den retspolitisk vurdering skal gives på baggrund af både de økonomiske og de juridiske 

overvejelser, er det ikke længere ”fravalgsmodellen”, der er den mest efficiente. Vælger lovgiver i 

stedet ”slankemodellen”, hvor DR bibeholdes som public service virksomhed, men blot slankes, og 

hvor betalingen bliver statsborger bestemt – så opnår lovgiver en mere samfundsmæssig efficient 

tilstand. De sikrer, at de kulturelle, sociale og demokratisk hensyn bevares, hvilket i sidste ende er 

samfundsmæssigt mest efficient. 
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Kapitel 5 

Konklusion 

Altmark-dommens fire betingelser blev anvendt som 4. led i art. 107, stk. 1 til at udlede om, DR 

modtager en fordel.  Analysen af dommen kom frem til, at de tre første betingelser er opfyldt, 

men da der ikke findes en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og tilstrækkeligt udstyret med 

midler, hvis omkostninger er sammenlignelige med DR’s omkostninger, er Altmarkdommens 4. 

betingelse ikke opfyldt. Og da ikke alle Altmark-dommens fire betingelser var opfyldt, var art. 107, 

stk. 1, 4. betingelse derimod opfyldt, og DR modtager således en fordel. Da alle betingelserne i art. 

107, stk. 1 var opfyldt, blev det konkluderet, at DR modtager statsstøtte. 

Efterfølgende blev TV2 dommen anvendt. Ifølge dommen er art. 106, stk. 2 TEUF, i relation til 

public-service radio og tv, præciseret i kommissionens protokol nr. 29 i meddelelse C-83/312, 

hvoraf det udledes, at hensynet til de demokratiske, sociale og kulturelle behov i dette tilfælde 

vejer tungere end hensynet til handels- og konkurrencevilkårene. Til støtte for denne påstand kan 

inddrages art. 107, stk. 3, litra d, der hjemler, at støtte til at fremme kulturen og til bevarelse af 

kulturarven er foreneligt. Det kunne derfor konkluderes, at DR modtager statsstøtte jf. art. 107, 

stk. 1 samt Altmark-dommens 4. betingelse, men at støtten kan undtages forbuddet og er 

forenelig med fællesskabet jf. art. 106, stk. 2, med tilhørende protokol 29, samt art. 107, stk.3, litra 

d. 

For forbrugerne er DR formidler af viden og kultur. DR tilstræber objektiv og upartisk formidling, 

så borgerne har mulighed for at danne deres egne holdninger, og DR bidrager til medie-

pluralismen. DR varetager de kulturelle, sociale og demokratiske hensyn og formidler public-

service tv til hele Danmark. Derudover formidler DR udenlandsk information til danskerne og 

dansk information til udlandet. 

For forbrugerne er det essentielt, at licensbeløbet ikke nedsættes i takt med, at antallet af danske 

husstande stiger. Derudover er public-service-kontrakten ikke Pareto-optimal, da det ikke er 

muligt for de seere, der ikke har en nytte, der er større eller lig med de marginale omkostninger, at 

fravælge DR. At nogle borgere, særligt de ressourcesvage og de unge ikke betaler licens, er tillige 
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et problem - både for den resterende del af befolkningen, men også for det danske samfund. 

Derfor er public-service-kontrakten ikke er Kaldor Hicks-optimal. 

Public-service-kontrakten er udformet på en sådan måde, at den giver DR incitament til en effektiv 

licensopkrævning, men da DR ikke har midlerne til at udøve opkrævningen optimalt, får det ikke 

den ønskede virkning. Kontrakten er endda udformet med det formål at skabe incitament for en 

effektiv drift, men den er ikke udformet tilstrækkeligt præcist til, at den virker efter hensigten. 

Public-service-kontrakten er derfor ikke hverken Pareto- eller Kaldor Hicks-optimal. 

Det blev ligeledes konkluderet, at transaktionsomkostningerne er større i forbindelse med 

licensopkrævning, end de ville være, hvis Danmarks Radio overgik til brugerbetaling. Større 

transaktionsomkostninger medfører tilsvarende, at velfærdstabet bliver størst ved 

licensopkrævning. 

Af alle ovenstående argumenter kunne det konkluderes, at de kulturelle, sociale og demokratiske 

hensyn nødvendiggør en public-service-udbyder som DR. Det kunne også konkluderes, at der var 

plads til Pareto-forbedringer, særligt begrundet i antallet af sortseere og hensynet til at opnå en 

Pareto-optimal kontrakt og betalingsform. Mulighederne for en anden opkrævningsmetode 

og/eller en anden finansieringsform af DR, burde derfor undersøges.  

I sidste del af afhandlingen blev opstillet et sekventielt spiltræ, som opstillede forskellige 

finansieringsløsninger. Spillet ender ud i Nash-ligevægten (8,7,7), som er det scenarie, hvor DR skal 

overgå til at være brugerbetalt, og hvor befolkningen altså har mulighed for at vælge DR fra, kaldet 

”Fravalgsmodellen”. Det konkluderes, at Nash-ligevægten er Pareto-optimal og Kaldor Hicks-

optimal. 

Da Pareto- og Kaldor Hicks-kriterierne er retvisende i teorien, men i praksis ikke altid kommer med 

et retvisende billede af, om noget er samfundsmæssigt efficient, blev der herefter inddraget 

økonomiske og juridiske argumenter. Det blev på baggrund heraf konkluderet, at det ikke længere 

var ”Fravalgsmodellen”, der er den mest efficiente. ”Slankemodellen”, hvor DR beholdes som 

public-service-virksomhed, men blot slankes, og hvor betalingen bliver statsborger-bestemt, vil 

medføre en mere samfundsmæssig efficient tilstand. Dette blev konkluderet på baggrund af, at de 

kulturelle, sociale og demokratisk hensyn blev bevaret, hvilket er samfundsmæssigt mest efficient. 
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Anvendte forkortelser 

DK – Danmark 

PS – Public service 

Kr. = Kroner  

EU = Den europæiske union 

Vha. = ved hjælp af  

Ect. = et cetera, og så videre 

DR = Danmarks Radio 

PM = private medier  

DM = Danske medier  

Art. = Artikel  

TEUF = Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde  

TEU = Traktaten om Den Europæiske Union  

Jf. = Jævnfør 

M.fl. = med flere  

Mv. = med videre  

Mm. = med mere  
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Bilag 1  
Statistik fra Gallup TNS omkring hvor stor en procentdel af befolkningen som foretrækker public service TV.  

Mediernes udvikling i Danmark 2015, Kulturstyrelsen, Grafikker af hovedresultater 2015  

http://slks.dk/mediernes-udvikling-2015/ 
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Bilag 2  
Udklip af regneark til udregningerne omkring licensbeløbet.  

 

 

 

 

 

 

Beregningsgrundlag Resultat

DR's public service kontrakt for 2015-2018 14.722.000.000,00      

Procentdel af licens, som går til DR 67%

Licen i Danmark pr. husstand 2.492,00                        

Antal hustande i DK 2.621.249,00                
Procentdel af danskere, som foretrækker DR tv 
fremfor andet tv 57,90%

DR tv's samlede del af licenskontrakt 14722000000*0,733424657534247 10.797.477.808,2192 

Samlet støtte til DR pr. år jf. public service kontrakt 14722000000/4 3.680.500.000,00        

Samlet støtte til DR tv pr. år jf. public service kontrakt 10797477808,2192/4 2.699.369.452,05479 

Budget til DR tv 1584+461+265+110+70+187 2.677,00                        

Budget til DR i alt 2677+199+60+96+361+66+191 3.650,00                        
Procentdel af licens til DR, som går til DR tv (tv-
programmer/DR i alt) 2677/3650 73,3424657534247%

Licens til DR tv pr. år 2492*0,67*0,733424657534247 1224,55514520548

Licens til DR tv pr. måned 1224,55514520548/12 102,046262100457

Licens til DR tv i alt pr. år 1224,55514520548*2621249 3.209.863.949,81472 
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