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Afgørelse om tilsyn med TV Sydsjælland  

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har gennemført tilsyn med TV Sydsjælland på 

baggrund af, at TV Sydsjælland har oplyst ikke at have sendt 10 timer 

hver uge og har udsendt programmer optaget udenfor tilladelsesområ-

det. 

 

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

om at påtale TV Sydsjællands overtrædelse af § 11, stk. 1, 1. og 2. 

pkt., i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt 

tv i MUX 1, med programmet ”Sommerpostkort fra Norden”, som er 

optaget i Sverige og Norge, som er udenfor tilladelsesområdet. Nævnet 

skal desuden indskærpe, at TV Sydsjælland skal overholde kravet om 

at udsende 2 timers førstegangsudsendelser per uge, jf. § 12, stk. 1.  

På baggrund af manglende udsendte førstegangsudsendelser i 3. kvar-

tal 2014 skal TV Sydsjælland tilbagebetale 15.467,49 kr. til Radio- og 

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

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

  

Sagens oplysninger 

Programmer optaget udenfor tilladelsesområdet 

Den 16. oktober 2014 modtog Radio- og tv-nævnet en mail fra TV 

Sydsjælland, hvori stationen blandt andet oplyste, at man havde ud-

sendt programmerne ”Sommerpostkort fra Norden” og ”Jagten på old-

tiden”, som var blevet optaget udenfor tilladelsesområdet.   

 

Den 9. november 2014 modtog nævnet TV Sydsjællands afrapporte-

ring for 2. og 3. kvartal 2014. Stationen havde i denne forbindelse ind-

sendt en sendetidsoversigt, hvori man havde oplyst, at det alene var 

programmerne ”Sommerpostkort fra Norden” og ”Jagten på oldtiden”, 

som var blevet optaget i henholdsvis Sverige og Norge og København, 

dvs. udenfor tilladelsesområdet.  

 

TV Sydsjælland  

 

 

Sendt til: chh@tv-sydsjaelland.dk 
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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. januar 2015 behandlet sagen og skal udtale føl-

gende: 

 

Programmer optaget udenfor tilladelsesområdet 

Det fremgår af § 11, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 145 af 

18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, herefter ”bekendtgø-

relsen”, at programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet, 

og at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren i eller af 

personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Dette betyder, at samt-

lige programmer som udgangspunkt skal optages i tilladelsesområdet.  

 

Programmet ”Jagten på oldtiden” er optaget i region Hovedstaden, 

som er et umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområde og omhandler 

forhold i regionen. Nævnet finder, at et sådant lejlighedsvist og enkelt 

indslag, ikke er i strid med § 11, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørel-

sen. 

 

Programmet ”Sommerpostkort fra Norden” er optaget i Sverige og 

Norge, dvs. hverken i tilladelsesområdet eller et tilgrænsende tilladel-

sesområde. På denne baggrund finder nævnet, at dette program er i 

strid med § 11, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelsen.  

 

Manglende udsendelse af førstegangsudsendelser 

Det fremgår af § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen, at indehavere af tilla-

delse til udøvelse af programvirksomhed som minimum skal udsende 

10 timers programvirksomhed hver uge. De 10 ugentlige timer skal 

bestå af to timers egenproduceret førstegangsudsendelser samt gen-

udsendelser heraf.  

 

Det fremgår af afrapporteringen, at TV Sydsjælland mangler at udsen-

de 95 minutters førstegangsudsendelser i 3. kvartal 2014. Det skal 

bemærkes, at tilladelseshavere kan have ophold i programvirksomhe-

den på op til 2 uger, jf. § 30, stk. 1, i bekendtgørelsen om MUX 1. 

  

Nævnet finder dog ikke, at stationens sporadiske ophold i program-

virksomheden er omfattet af § 30, stk. 1, i bekendtgørelsen om MUX 

1, da denne bestemmelse retter sig mod afholdelse af ferie i op til to 

uger, hvor der således ikke er pligt til at producere nye udsendelser.   
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Da TV Sydsjælland mangler at udsende 95 minutters førstegangsud-

sendelser i 3. kvartal 2014, finder nævnet, at stationen ikke har op-

fyldt betingelserne 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 kan herved opgøre et tilbagebetalingskrav på i alt 

15.467,49 kr.  

 

TV Sydsjælland vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner for 

indbetaling af beløbet. Hvis et tilbagebetalingskrav fra Radio- og tv-

nævnet ikke imødekommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via 

SKAT. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler TV Sydsjællands overtrædelse af § 11, 

stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelsen nr. 145 af 18. februar 2014 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1, med programmerne ”Sommerpostkort fra 

Norden” og ”Jagten på oldtiden”, som er optaget udenfor tilladelses-

området.  

 

Radio- og tv-nævnet indskærper, at TV Sydsjælland skal overholde 

kravet om at udsende 2 timers førstegangsudsendelser per uge, jf. § 

12, stk. 1, i bekendtgørelsen. På baggrund af de manglende udsendte 

førstegangsudsendelser i 3. kvartal 2014 udsteder nævnet et tilbage-

betalingskrav på 15.467,49 kr., jf. § 92 a, stk. 3, i lov om radio- og 

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