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Sammendrag 

På baggrund af to henvendelser har Radio- og tv-nævnet ført et 

opfølgende tilsyn med Ringkøbing Lokalradio. Tilsynet viste, at 

Ringkøbing Lokalradio har udsendt reklamer for Højmoses Planteskole, 

H.V. Transport, Kvickly, Holme Å Camping, Herning Hypnose, 

Sandskulpturfestival, Landbobanken, Sørens Camping, Wild West i 

Ringkøbing, 3F, Købstædernes Forsikring og Søren Jespersen VVS, 

hvilket er i strid med § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. 

september 2009 om lokalradiovirksomhed (herefter 

”lokalradiobekendtgørelsen”). 

 

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

om, at Ringkøbing Lokalradio i perioden 18. april 2017 – 19. juni 2017 

har udsendt reklamer for Højmoses Planteskole, H.V. Transport, 

Kvickly, Holme Å Camping, Herning Hypnose, Sandskulpturfestival, 

Landbobanken, Sørens Camping, Wild West i Ringkøbing, 3F, 

Købstædernes Forsikring og Søren Jespersen VVS og derved har 

overtrådt forbuddet mod at sende reklamer, jf. § 16, stk. 1, i 

lokalradiobekendtgørelsen. Nævnet påtaler således overtrædelsen, jf. § 

12 i lokalradiobekendtgørelsen. Derudover inddrager nævnet 

Ringkøbing Lokalradios programtilladelse i perioden 1. oktober – 31. 

december 2017, jf. § 12 i lokalradiobekendtgørelsen og kræver i den 

forbindelse driftstilskud for samme periode, på 32.011 kr., 

tilbagebetalt, jf. § 26, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til Ringkøbing Lokalradio 

henholdsvis den 12. juni og 3. juli 2017 og anmodede om 

kommentarer til spots for Højmoses Planteskole, H.V. Transport, 

Kvickly, Holme Å Camping, Herning Hypnose, Sandskulpturfestival, 

Landbobanken, Sørens Camping, Wild West i Ringkøbing, 3F, 

Købstædernes Forsikring og Søren Jespersen VVS sendt i perioden 18. 

april 2017 – 19. juni 2017. Radio- og tv-nævnet udbad sig ydermere 



 

Side 2 

oplysninger om, hvorvidt Ringkøbing Lokalradio udsendte reklamer 

generelt, og i så fald om stationen modtog betaling herfor. Fristen for 

besvarelse af dette var henholdsvis den 26. juni og 17. juli 2017. 

 

Nævnet modtog høringssvar henholdsvis den 23. juni og 6. juli 2017. 

Ringkøbing Lokalradio oplyste, at der var tale om servicemeddelelser i 

samme stil som tidligere meddelelser for f.eks. AOF og Ældresagen, 

som ikke blev påtalt i seneste tilsyn. Endeligt oplyste Ringkøbing 

Lokalradio, at stationen ikke havde reklameindtægter. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i 

henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014. Nævnet har på sit møde 

den 28. august 2017 behandlet sagen. 

 

Nævnet har ved gennemlytning af klip med spots for Højmoses 

Planteskole, H.V. Transport, Kvickly, Holme Å Camping, Herning 

Hypnose, Sandskulpturfestival, Landbobanken, Sørens Camping, Wild 

West i Ringkøbing, 3F, Købstædernes Forsikring og Søren Jespersen 

VVS konstateret, at Ringkøbing Lokalradio har sendt reklame i strid 

med § 16, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Spottene indeholder alle anprisninger og flere spots indeholder 

endvidere opfordringer til køb samt henvisninger til hjemmesider og 

telefonnumre, hvilket ikke kan anses som lovlige servicemeddelelser i 

form af neutrale oplysninger til borgerne i lokalsamfundet. Samlet set 

går spottenes indhold ud over hvad der kan anses som redaktionelt 

berettiget og spottene udgør dermed uberettigede fremhævelser i form 

af reklamer. 

 

Nævnet finder derfor, at Ringkøbing Lokalradio har sendt reklamer i 

strid med § 16, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen. På denne baggrund 

inddrages programtilladelsen i perioden 1. oktober – 31. december 

2017, jf. § 12 i lokalradiobekendtgørelsen, og tilskud for perioden 1. 

oktober – 31. december 2017, som udgør 32.011 kr., kræves 

tilbagebetalt, jf. § 26, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen.  

 

Ringkøbing Lokalradio 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 
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AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler Ringkøbing Lokalradios overtrædelse af 

forbuddet i lokalradiobekendtgørelsens § 16, stk. 1, om udsendelse af 

reklamer, jf. lokalradiobekendtgørelsens § 12. 

 

Radio- og tv-nævnet bemærker, at der er tale om et 

gentagelsestilfælde samt en grov overtrædelse af forbuddet mod 

udsendelse af reklamer, hvilket udgør en skærpende omstændighed, 

hvorfor Ringkøbing Lokalradios programtilladelse inddrages midlertidigt 

i perioden 1. oktober – 31. december 2017, jf. § 12 i 

lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Tilskuddet for perioden 1. oktober – 31. december 2017, dvs. 32.011 

kr., bortfalder, jf. § 26, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen. 
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