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Afgørelse om tilsyn med Radio Hundested – HLR

Sammendrag
Tilsynet med Radio Hundested – HLR gav ingen anledning til
bemærkninger.
Radio- og tv-nævnet har taget stilling og finder, at der er overensstemmelse
mellem radiostationens udøvede virksomhed og vilkårene i den udstedte
programtilladelse.

Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet fremsendte den 19. juni 2014 en høringsskrivelse
til Radio Hundested – HLR.
I høringsbrevet anmodede nævnet om følgende oplysninger:









Dato for sendestart
Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse
Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige
udsendelser udsendt på stationen eller oplysning om, hvem der
har produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes
titel
Oplysning om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige
er blevet udsendt på andre stationer - og i så fald oplysning
om, hvilke stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes
titel og sendetidspunkt
Kopier af førstegangsudsendelser udsendt i uge 21 i 2014
Programoversigter, ligeledes for uge 21, med klar angivelse af
titel og sendetidspunktet for de enkelte førstegangsudsendelser

Jour.nr.: 2014-010898

Side 2

Den 21. juli modtog nævnet fyldestgørende høringssvar fra Radio
Hundested – HLR.

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i
henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014. Nævnet har på sit møde
den 29. oktober 2014 behandlet sagen.
Nævnet finder, at stationen har indsendt fyldestgørende høringsvar.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Tilsynet med Radio Hundested - HLR har ikke givet anledning til
bemærkninger. Nævnet finder derfor, at der er overensstemmelse
mellem radiostationens udøvede programvirksomhed og vilkårene i
dennes udstedte programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014.
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