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Afgørelse om tilsyn med Roskilde Weekendradio 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Roskilde 

Weekendradio. Tilsynet viste, at Roskilde Weekendradio ikke lever op 

til forpligtelserne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale 

rettidigt. Tilsynet viste endvidere, at Roskilde Weekendradio har sendt 

et interview med Ronald and the Depressions, som efter nævnets 

opfattelse indeholder skjult reklame, 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 Roskilde Weekendradio har overtrådt reglerne om forpligtelsen 

til at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, samt 

reglerne om forbud mod at sende reklamer. Overtrædelserne påtales, 

og reglerne indskærpes. Stationen pålægges desuden omgående at 

ophøre med at sende reklamer. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 7. februar 

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. 



 

Side 2 

 

Materiale 

 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 1 og 3 i 2017, 

som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 1, 2, 3 og 4 i 

2017 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. Det skal således ud fra programoversigten fremgå, 

hvilke timer der er tilskudsberettigede (maks. 15 timer per uge). 

 

Fristen for indsendelse af ovenstående var den 21. februar 2017. 

Materialet kom dog ikke frem, hvorfor nævnet rykkede Roskilde 

Weekendradio den 3. marts 2017 og satte en ny frist den 13. marts 

2017. Roskilde Weekendradio oplyste den 7. marts 2017, at 

fristoverskridelsen skyldtes at de havde overset høringen. 

 

Nævnet modtog høringssvar fra Roskilde Weekendradio den 13. marts 

2017 bestående af programkopier for uge 1 og uge 3 samt 

programoversigter for perioden uge 1-4. 

 

Nævnet foretog ydermere to høringer vedrørende programkopien for 

uge 1 henholdsvis den 30. maj 2017 og 2. juni 2017, da nogle indslag 

fremstod som værende produceret før 2017. Nævnet modtog rettidige 

høringssvar henholdsvis den 2. juni 2017 og 8. juni 2017 hvor Roskilde 

Weekendradio forklarede, at indslagene var produceret før 2017, men 

først sendt i radioen i uge 1 i 2017. 

 

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 20. juni 2017 behandlet sagen. 

 

Efter at have modtaget høringssvar fra Roskilde Weekendradio den 13. 

marts 2017 har nævnet modtaget fyldestgørende høringssvar. Dog har 

Roskilde Weekendradio ikke indsendt høringssvar rettidigt. 

 

Det fremgår 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. 



 

Side 3 

 

Nævnet har ved gennemlytning af programkopier af uge 1 og uge 3 i 

2017 konstateret, at Roskilde Weekendradio i et enkelt tilfælde har 

sendt et indslag med skjult reklame for bandet Ronald and the 

Depressions i strid med § 16, stk. 1 i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

I indslaget optræder der opfordring til køb af bandets plade og til 

booking af bandet, som også anprises. Nævnet finder ikke, at dette er 

redaktionelt berettiget, hvorfor der er tale om en uberettiget 

fremhævelse. 

 

Nævnet finder derfor, at Roskilde Weekendradio har sendt reklamer i 

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

har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler Roskilde Weekendradios overtrædelse af § 

39, stk. 4, jf. § 42, nr. 3 i radio- og fjernsynsloven.  

 

Nævnet finder endvidere, at Roskilde Weekendradio har overtrådt 

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

reklamer. Nævnet indskærper reglerne vedrørende forbud mod 

reklamer og pålægger stationen omgående at ophøre med at sende 

reklamer. Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af 

forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen 

midlertidigt eller endeligt. 

 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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