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Afgørelse om Sønderborg Lokal TV’s manglende 

genudsendelser 

 

Sammendrag  
Sønderborg Lokal TV har oplyst Radio- og tv-nævnet om 15 minutters 
manglende genudsendelser.  

 

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

om at tage Sønderborg Lokal TV’s manglende genudsendelser til 

efterretning. 

 

Sagens oplysninger 
Den 14. november 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en mail fra 

Sønderborg Lokal TV, hvori det blev oplyst, at der i sendetiden den 13. 
november 2018 havde været en driftsmæssig afvigelse, idet der 

manglede at blive sendt 15 minutter. Det blev desuden oplyst, at 
afvigelser af tilsvarende karakter fremadrettet ville blive forsøgt 

undgået.  

 
Den 19. november 2018 sendte nævnet en høring til stationen for at 

afdække om de manglende 15 minutter var en del af en 
førstegangsudsendelse eller en del af en genudsendelse og for at høre 

nærmere om driftsfejlen. Senere samme dag oplyste stationen, at de 
15 minutter var en del af en førstegangsudsendelse, som dog var 

blevet udsendt senere i samme uge, dvs. uge 46. Derudover oplyste 
stationen, at fejlen skyldte en kombineret menneskelig og teknisk fejl, 

og at bestyrelsens havde meddelt den relevante medarbejder en 
påtale.   

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 17. december 2018 

behandlet sagen. 

 
Nævnet konstaterer, at Sønderborg Lokal TV mangler at udsende 15 

minutters genudsendelser i uge 46.  

Sønderborg Lokal TV 
 

Sendt til: formand@sltv.dk 
 



Side 2 

  

 

Det fremgår af § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1098 af 22. 

september 2017 om ikkekommercielt tv i MUX 1, herefter 
bekendtgørelsen, at indehavere af tilladelser til udøvelse af 

programvirksomhed i minimum 50 uger årligt skal udsende i alt 10 
timers programvirksomhed bestående af to timers egenproduceret 

førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge samt 
genudsendelser heraf. Dette betyder, at der i alt skal sendes 480 

minutters genudsendelser. Sønderborg Lokal TV mangler således at 

udsende cirka 3,1 pct. af sine genudsendelser i uge 46.  
 

Det skal bemærkes, at de manglende genudsendelser ikke vil medføre 
et tilbagebetalingskrav, da der udstedes tilbagebetalingskrav på 

baggrund af manglende førstegangsudsendelser, hvilket der ikke er 
tale om her. 

 
Det fremgår af § 25 i bekendtgørelsen, at nævnet kan påtale 

overtrædelser af programvilkår. Sønderborg Lokal TV meddelte af egen 
drift sekretariatet om den driftsmæssige fejl dagen efter den havde 

fundet sted. Det er derfor blevet meddelt hurtigt. Der er desuden tale 
om en mindre fejl, som stationen har oplyst, man er opmærksom på 

fremadrettet. På denne baggrund finder nævnet ikke, at de manglende 
15 minutters genudsendelse bør påtales overfor stationen, men at 

nævnet blot tager dette til efterretning. 
 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet tager Sønderborg Lokal TV’s oplysning om 15 

minutters manglende genudsendelser i uge 46 i 2018 til efterretning.  

 

 
Med venlig hilsen 

 
 

 

Anne Kristine Axelsson 
Konst. formand 


