17. december 2018

Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio
Sendt til: henrik@ha-group.dk
Radio- og tv-nævnet
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Anna Bæhr Christiansen
Fuldmægtig, cand.jur.
Telefon 33 95 42 00
rtv@slks.dk
www.slks.dk

Afgørelse om ændring af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelse til
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio. Stationen har anmodet nævnet om nedjustering af den
samlede sendetid, nedjustering af det lokale indhold samt omfordeling
af den samlede sendetid på kategorier.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen, og truffet afgørelse
om at imødekomme Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios anmodning om ændring af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelse til
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Foreningen Faaborg-Midtfyn
Lokalradio i sendenettet Faaborg-Midtfyn 3.
Den 19. november 2018 modtog nævnet en anmodning fra Foreningen
Faaborg-Midtfyn Lokalradio om nedjustering af den samlede sendetid,
nedjustering af det lokale indhold, samt en nedjustering af sendetid på
kategorier.
Stationen ønskede at nedjustere den samlede ugentlige sendetid fra
3720 minutter til 1620 minutter, samt nedjustere det lokale indhold
udover minimumskravet fra 210 minutter per uge til 60 minutter per
uge. Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio ønskede derudover at omfordele den totale sendetid på kategorier som i nedenstående:
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Kategorier

Nuværende fordeling

Forslag til fordeling

Nyheder

30 minutter

30 minutter

Aktualitet

120 minutter

30 minutter

Kultur

60 minutter

30 minutter

Musik

3450 minutter

1500 minutter

Andet

60 minutter

30 minutter

I alt

3720 minutter

1620 minutter

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har behandlet anmodningen på sit møde den 17.
december 2018.
Nævnet henviser til § 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, hvorefter ændringer af programvirksomheden forinden skal godkendes af Radio- og
tv-nævnet.
Det bemærkes, at der ved udbud i 2017 var konkurrence i sendenettet
Faaborg-Midtfyn 3, hvor Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio vandt
sendenettet på baggrund af en alsidighedsvurdering. Nævnet finder, at
der ikke er tale om en ændring, der indebærer, at de oplysninger, som
var væsentlige for nævnets alsidighedsvurdering i tilladelsesområdet
ved tildeling af tilladelser, rykkes.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet imødekommer Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradios anmodning om nedjustering og omfordeling af sendetid i programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
Den udstedte programtilladelse per 30. juni 2017 vil bortfalde, og Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio vil herefter modtage en ny programtilladelse.

Med venlig hilsen

Anne Kristine Axelsson
Konst. formand
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