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Afgørelse om tilsyn med Radio Syddanmark 

 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Radio Syddanmark på bag-

grund af henvendelser om, at Radio Syddanmark sælger stationens 

sendetid til Radiostudiet Tønder.  

 

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

om, at der sker fuld inddragelse af Radio Syddanmarks programtilla-

delse, at Radio Syddanmarks tilsagn om tilskud for 2015 bortfalder, 

samt at Radio Syddanmark skal tilbagebetale ydede tilskud som følge 

af manglende selvstændig programvirksomhed. Tilbagebetalingskravet 

vil blive endeligt opgjort, når der forelægger information om, hvor 

mange timer Radio Syddanmark mangler at sende i 2014.   

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet fremsendte den 6. januar 2015 en høring til Radio 

Syddanmark. I høringsbrevet bad nævnet om følgende oplysninger og 

materiale:  

 

 En bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stati-

onens tilladelse. 

 En bekræftelse på, at Radio Syddanmark har produceret samtlige ud-

sendelser udsendt på Radio Syddanmark - eller oplysning om, hvem 

der har produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes ti-

tel. 

 Oplysning om, hvorvidt udsendelser udsendt på Radio Syddanmark til-

lige 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 43 i 2014. 

 Programoversigter, ligeledes for uge 43 2014 med klar angivelse af ti-

tel, programkategori og sendetidspunktet for de enkelte førstegangs-

udsendelser. 

Radio Syddanmark 
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Høringsfristen var den 21. januar 2015. På grund af ferie fik Radio 

Syddanmark ved telefonisk henvendelse forlænget fristen til 28. janu-

ar. Kulturstyrelsen modtog den 23. januar de efterspurgte oplysninger 

og den 28. januar kopier af førstegangsudsendelser for uge 43.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, 

på sit møde den 27. februar 2015 behandlet sagen og skal udtale føl-

gende: 

 

Radio Syddanmark har solgt sendetid til Radiostudiet Tønder, hvilket 

hverken er tilladt i henhold til bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 

om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og 

on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partner-

skaber eller bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokal-

radiovirksomhed. Endvidere har stationen hverken oplyst nævnet om 

salg af sendetid i sin ansøgning om programtilladelse eller ansøgning 

om tilskud for 2014.  

 

Radio Syddanmark har ikke sendt de 15 timers ugentlige selvstændige 

programvirksomhed, som der er ydet driftstilskud til i 2014. Radio 

Syddanmark har modtaget tilskud i 2014 på i alt kr.116.508 og mang-

ler at sende ti timer ugentligt. Stationen har dermed ikke opfyldt be-

tingelserne for tilskuddet.  

 

Det fremgår af § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 

jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, at afgivne tilsagn 

bortfalder og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor 

tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke 

gennemfører den forudsatte aktivitet.  

 

Radio- og tv-nævnet vil udstede et tilbagebetalingskrav, når der fore-

lægger information om hvor mange timer Radio Syddanmark mangler 

at sende i 2014. 

 

De indsendte kopier af førstegangsudsendelser for uge 43 i 2014 sendt 

på Radio Syddanmark indeholder reklamer i strid med § 16, stk. 1, i 

lokalradiobekendtgørelsen. 

 

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

 

 

 



Side 3 

  

 

AFGØRELSE: 

 

Der sker en fuld inddragelse per dags dato af Radio Syddanmarks pro-

gramtilladelser jf. § 50, stk. 1, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirk-

somhed.  

 

Radio- og tv-nævnets tilsagn om tilskud for 2015 for Radio Syddan-

mark jf. § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, bortfalder.  

 

På baggrund af de manglende udsendte førstegangsudsendelser i 2014 

udsteder nævnet et tilbagebetalingskrav, når der forelægger informati-

on om, hvor mange timer Radio Syddanmark mangler at sende i 2014, 

jf. § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
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