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Afgørelse om tilsyn med Give Nærradio 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Give Nærradio. 

Tilsynet viste, at Give Nærradio ikke lever op til forpligtelserne om at 

udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt. 

 

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

om, at Give Nærradio har overtrådt reglerne om forpligtelsen til at 

udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket påtales. 

Stationens tilskud i perioden 1. – 31. juli 2017, dvs. 10.670 kr., kræves 

desuden tilbagebetalt. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 4. januar 

2017 og anmodede om følgende oplysninger og materiale: 

 

Oplysninger 

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. 

 Oplysning om, hvorvidt reglerne om skjult reklame bliver 

overholdt. 

 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 

om, hvilke stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes 

titel og sendetidspunkt. 

 

Materiale 

 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 48 og uge 

50 i 2016, som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. 



 

Side 2 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 47, 48, 49 

og 50 i 2016 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. 

 

Fristen for indsendelse af ovenstående var 18. januar 2017. Give 

Nærradio oplyste telefonisk den 24. januar 2017, at stationen havde 

sendt materialet med posten på fristdagen. Materialet kom dog ikke 

frem, hvorfor nævnet rykkede Give Nærradio henholdsvis den 7., 9., 

14. og 15. februar 2017. Give Nærradio oplyste den 15. februar 2017, 

at den manglende fremsendelse skyldtes tekniske problemer. Den 16. 

februar 2017 fremsendte Give Nærradio programoversigten for uge 47-

50, dog uden at angive hvilke udsendelser der var tilskudsberettigede, 

hvorfor nævnet bad Give Nærradio korrigere dette. Give Nærradio 

fremsendte den 28. februar 2017 en programoversigt med markering 

af de tilskudsberettigede udsendelser. Dog udgjorde markeringen 16,5 

timer i stedet for 15 timer, hvorfor Give Nærradio igen blev bedt om at 

korrigere programoversigten. 

 

Den 7. marts 2017 modtog nævnet høringssvar fra Give Nærradio 

bestående af programkopier for uge 48 og uge 50 samt 

programoversigter for perioden uge 47-50. 

 

De indsendte programkopier indeholdt programmer produceret og 

udsendt af VLR, som er en kommerciel radiostation. Give Nærradios 

tekniker oplyste, at dette skyldtes, at stationen deler frekvens med 

VLR, og at disse udsendelser var med, da nævnet havde bedt om hele 

tidsrummet i ugerne. Det blev endvidere oplyst, at Give Nærradio ikke 

modtog nogen form for tilskud fra VLR. 

 

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 2. juni 2017 behandlet sagen. 

 

Efter at have modtaget høringssvar fra Give Nærradio den 7. marts 

2017 har nævnet modtaget fyldestgørende høringssvar. Dog har Give 

Nærradio ikke indsendt høringssvar rettidigt. 

 

Det fremgår af tilskudsvejledningen for lokalradioer, at tilskud kan 

kræves tilbagebetalt, hvis fristen for indsendelse af dokumentation ikke 



 

Side 3 

overholdes. Derudover fremgår det af § 39, stk. 4, i radio- og 

fjernsynsloven, at radioforetagender er forpligtet til at meddele nævnet 

de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige 

udtalelser, som forlanges af nævnet, og at nævnet kan fastsætte en 

frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v. Nævnet bemærker den 

lange høringsproces og anser dette for en skærpende omstændighed. 

 

På denne baggrund kræves tilskud for perioden 1. – 31. juli 2017, som 

udgør 10.670 kr., tilbagebetalt, jf. § 26, stk. 1, i 

lokalradiobekendtgørelsen, idet stationen ikke har overholdt 

tilskudsvilkårene. 

 

Give Nærradio 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: 

 

Nævnet påtaler Give Nærradios overtrædelse af § 39, stk. 4, jf. § 42, 

nr. 3 i radio- og fjernsynsloven. Tilskuddet for perioden 1. juli – 

31. juli 2017, dvs. 10.670 kr. bortfalder, jf. § 26, stk. 1, i 

lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Nævnet gør opmærksom på, at fremtidige overtrædelser af samme 

forhold, vil kunne sanktioneres med bortfald af tilskud eller inddragelse 

af midlertidig eller endelig karakter. 
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