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Afgørelse om tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Faaborg-Midtfyn Lokalradio.
Tilsynet viste, at Faaborg-Midtfyn Lokalradio i perioden uge 1 – 3 i
2018 mangler at udsende i alt 45 timers programvirksomhed, herunder
i alt 8 timers obligatorisk lokalt indhold i form af taleradio, hvormed
stationen ikke lever op til forpligtelsen i § 9, stk. 1 i bekendtgørelse nr.
1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
(herefter ”lokalradiobekendtgørelsen”).
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om, at påtale Faaborg-Midtfyn Lokalradios manglende udsendelse af i
alt 45 timers programvirksomhed og indskærper i den forbindelse
forpligtelsen
til
at
udnytte
programtilladelsen
fuldt
ud
i
lokalradiobekendtgørelsens § 9, stk. 1, jf. lokalradiobekendtgørelsens §
21.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 31. januar
2018 og anmodede om følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
 Oplysning om, at Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio har en
hjemmeside, samt link hertil.
 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 stationen samarbejder med øvrige
stationer samt en beskrivelse af samarbejdet, herunder
oplysning om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige
er blevet udsendt på andre stationer – og i så fald oplysning
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om, hvilke stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes
titel og sendetidspunkt.
Materiale
 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 4 i 2018,
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til (op til 15 timer).
 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 1, 2, 3 og
4 i 2018 med klar angivelse af de enkelte programmers titel,
sendetidspunkt, varighed, samt oplysninger om der ydes
driftstilskud til de enkelte programmer, dvs. op til 15 timers
selvstændig egenproduktion per uge, eller om disse er
genudsendelser. Programoversigterne skal udelukkende oplyse
de tidspunkter, hvor Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio
sender. Det skal desuden fremgå af programoversigterne,
hvilke programmer der udgør det lokale indhold, stationen har
forpligtet sig til at udsende.
Den 9. februar 2018 modtog Radio- og tv-nævnet fyldestgørende
høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Lokalradio, hvori stationen oplyste, at
den sender i henhold til vilkårene i stationens programtilladelse, at
stationen har en hjemmeside med link hertil, at samtlige udsendelser
er produceret af stationen selv, samt at stationen har et udelukkende
teknisk samarbejde med den kommercielle aktør Radio Diablo ApS, der
står bag Radio Alfa, som ikke omfatter betaling til eller fra nogle af
parterne. Høringssvaret indeholdt også programoversigter over
programmer udsendt i 1, 2, 3, 4 og 5 i 2018. Radio- og tv-nævnet
modtog den 12. februar 2018 de fysiske programkopier for uge 4 i
2018 fra Faaborg-Midtfyn Lokalradio.
Programoversigterne viste, at stationen kun havde udsendt 17 af de 62
timer i uge 1 i 2018, som stationen ifølge sin programtilladelse er
forpligtet til at udsende hver uge, herunder kun en 0,5 time af de
påkrævede 4,5 timers ugentlige lokale indhold, som stationen har
forpligtet sig til. I uge 2 og 3 havde stationen udsendt alle 62
påkrævne timer per uge, men dog kun 2,5 timers lokalt indhold per
uge. I uge 4 og 5 havde stationen i overensstemmelse med
programtilladelsen udsendt 62 timer per uge, herunder 4,5 timers
lokalt indhold ugentligt.
Faaborg-Midtfyn Lokalradio oplyste i høringssvaret, at stationen havde
påbegyndt sin programvirksomhed den 7. januar 2018, og ikke den 1.
januar 2018 som oplyst i ansøgningen, grundet tekniske
vanskeligheder med senderen. Stationen oplyste endvidere, at ville
udsende de manglende programmer på et senere tidspunkt.

Side 3

Ved en gennemgang af de fremsendte programoversigter, samt
programoversigten på Faaborg-Midtfyn Lokalradios hjemmeside,
konstaterede Radio- og tv-nævnet, at de ikke stemte overens med den
programoversigt, som den kommercielle lokalradio Radio Alfa, der er
den anden aktør i det blandede sendenet, havde liggende på sin
hjemmeside. Derfor bad Radio- og tv-nævnet i en supplerende høring
af 20. februar 2018 Faaborg-Midtfyn Lokalradio om at redegøre for
dette.
Den 21. februar 2018 modtog Radio- og tv-nævnet supplerende
høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Lokalradio, hvor stationen oplyste, at
Radio Alfa sender på mange frekvenser i Danmark, og at Radio Alfas
udsendelser på frekvensen 104,7 i Ringe afbrydes, når FaaborgMidtfyn Lokalradio skal sende.
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 20. marts 2018 behandlet sagen og skal udtale:
Radio- og tv-nævnet har ikke ved gennemlytningen af de indsendte
programkopier konstateret forhold, der kunne være i strid med de
materielle vilkår i stationens programtilladelse. Det kan dog
konstateres at Faaborg-Midtfyn Lokalradio i alt mangler at udsende 45
timers programvirksomhed, hvoraf 8 timer skulle have været det
obligatoriske lokale indhold i form af taleradio, som stationen ifølge sin
programtilladelse er forpligtet til at udsende hver uge.
Det følger af lokalradiobekendtgørelsens § 9, stk. 1, at
tilladelseshaveren er forpligtet til at udnytte den ugentlige sendetid
som er blevet tildelt.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler Faaborg-Midtfyn Lokalradios manglende
udsendelse af i alt 45 timers programvirksomhed og indskærper i den
forbindelse forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud i
lokalradiobekendtgørelsens § 9, stk. 1, jf. lokalradiobekendtgørelsens
§ 21.
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Nævnet skal i den forbindelse oplyse, at det ikke er muligt at
kompensere for manglende udsendelse af programmer ved at udsende
de manglende programmer på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

