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Afgørelse om tilsyn med Radio Halsnæs  

 

Sammendrag  

Tilsynet viste, at Radio Halsnæs har sendt reklamer i strid med § 16, 

stk.1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om 

lokalradiovirksomhed (herefter, lokalradiobekendtgørelsen). 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse 

om, at reglerne for forbud mod reklamer indskærpes og stationen 

pålægges omgående at ophøre med at sende reklamer. 

 

Endvidere forventer nævnet, at stationens programvirksomhed 

fremadrettet overholder de betingelser, som stationens tilladelse og 

tilskud er givet på grundlag af.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet fremsendte den 19. juni 2014 en høringsskrivelse 

til Radio Halsnæs. 

 

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 

Radio Halsnæs 

 

 

Sendt til: 

formand@radiohalsnaes.dk 

mailto:csl@kulturstyrelsen.dk
http://www.kulturstyrelsen.dk/
mailto:formand@radiohalsnaes.dk


Side 2 

  

 

 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 

 

Den 21. juli modtog nævnet fyldestgørende høringssvar fra Radio 

Halsnæs. 

 

Nævnet konstaterede ved gennemgangen af førstegangskopierne, at 

Radio Halsnæs har bragt konkurrenceindslag for Domino’s pizza i 

Hillerød den 23. maj 2014.  

 

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. 

Efter at have gennemgået de indsendte kopier af førstegangs-

udsendelser for uge 21 i 2014 finder Radio- og tv-nævnet, at Radio 

Halsnæs har sendt reklamer i strid med 16, stk.1, i 

lokalradiobekendtgørelsen. 

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio Halsnæs har overtrådt forbuddet i lokalradiobekendtgørelsens § 

16, stk. 1, om udsendelse af reklamer. Radio- og tv-nævnet 

indskærper reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålægger 

stationen at ophøre med at sende reklamer omgående. Nævnet 

understreger, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at 

nævnet inddrager tilladelsen midlertidigt eller endeligt, og at tilskuddet 

kræves tilbagebetalt. 

 

 

 

 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

/Christina Sparre-Enger Lyngsig 

Nævnssekretær 


