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Genoptagelse af tilsynssag vedrørende Serviceradio 

 

Sammendrag 

Den 13. april 2018 modtog Radio- og tv-nævnet en henvendelse fra 

Serviceradio, der blev betragtet som en anmodning om genoptagelse 

af tilsynssagen vedrørende Serviceradio, som blev behandlet på Radio- 

og tv-nævnets møde den 20. marts 2018. Radio- og tv-nævnet har på 

baggrund heraf behandlet sagen på ny på nævnets møde den 22. maj 

2018. 

 

Radio- og tv-nævnet har nu behandlet sagen og truffet afgørelse om, 

at afgørelse af 9. april 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio ud fra 

en samlet vurdering ændres således, at Serviceradio får en påtale for 

overtrædelse af § 26, stk. 3, 1. pkt., og af § 26, stk. 4, 1. pkt., i 

bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering 

m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle 

medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (herefter 

reklamebekendtgørelsen), jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. 

december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter 

lokalradiobekendtgørelsen). 

 

Nævnet skal understrege, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at 

nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 20. marts 2018 afgørelse 

om at inddrage Serviceradios programtilladelse midlertidigt i en 

måned med start 1. maj 2018 samt at lade tilskuddet for perioden 

bortfalde.  

 

Radio- og tv-nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt en 

sponsorkreditering, som oversteg den tilladte varighed efter § 26, 

stk. 3, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen, samt at denne 

sponsorkreditering ikke skete i neutral form og dermed var i strid 

med § 26, stk. 4, 1. pkt., i reklamebekendtgørelsen.  

Serviceradio 
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Et flertal bestående af 4 medlemmer i Radio- og tv-nævnet fandt, 

henset til den tidligere sag vedrørende Serviceradio af 12. 

september 2017, hvori nævnet fandt, at Serviceradio havde udsendt 

reklamer i strid med § 16, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen, at der 

i nærværende sag var tale om overtrædelser af lignende karakter, 

da sponsorkrediteringen efter disse medlemmers vurdering fik 

karakter af reklame. Der var dermed tale om et gentagelsestilfælde, 

som udgjorde en skærpende omstændighed, hvorfor Serviceradios 

programtilladelse skulle inddrages midlertidigt i perioden 1. maj 

2018 til 31. maj 2018. Tilskuddet for perioden skulle ligeledes 

bortfalde.  

 

Et mindretal bestående af to medlemmer fandt ikke, at der var tale 

om lignende overtrædelser, og at der derfor ikke var tale om et 

gentagelsestilfælde. Mindretallet ville derfor alene påtale de 

ovennævnte overtrædelser samt indskærpe reglerne vedrørende 

sponsorkrediteringer. Mindretallet understregede, at fremtidige 

overtrædelser kunne medføre, at nævnet inddrog 

programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 

 

Efterfølgende modtog Radio- og tv-nævnet den 13. april 2018 en 

henvendelse fra Serviceradio, der blev betragtet som en anmodning 

om genoptagelse af sagen. Da anmodningen skulle behandles på 

Radio- og tv-nævnets møde den 22. maj 2018, blev det på 

baggrund heraf besluttet at give sagen opsættende virkning, hvorfor 

kravet om slukning af radiokanalen i maj måned samt 

tilbagebetaling af tilskud for perioden blev sat i bero, indtil nævnet 

havde behandlet sagen. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Serviceradios henvendelse 

vurderet sagen herunder på ny drøftet, hvorvidt 

proportionalitetshensynet samt sagens øvrige omstændigheder ville 

kunne begrunde en anden vurdering af sagen. 

 

Efter § 31 i lokalradiobekendtgørelsen kan en overtrædelse af 

tilskudsreglerne i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, i radio- og 

fjernsynsloven, medføre en midlertidig eller endelig inddragelse af 

programtilladelsen, såfremt overtrædelsen er grov, eller 

overtrædelserne er ofte gentagne.  
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I den påklagede sag vedrørende Serviceradio har Radio- og tv-

nævnet vurderet sagens omstændigheder på ny og finder efter en 

samlet vurdering, at nævnets afgørelse af 9. april 2018 ændres 

således, at Serviceradio alene får en påtale for de begåede 

overtrædelser.  

 

Nævnet skal dog indskærpe reglerne og understreger at fremtidige 

overtrædelser kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen 

midlertidigt eller endeligt.  

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet har nu behandlet sagen og truffet afgørelse 

om, at afgørelse af 9. april 2018 vedrørende tilsyn med Serviceradio 

ud fra en samlet vurdering ændres således, at Serviceradio får en 

påtale for overtrædelse af § 26, stk. 3, 1. pkt., og af § 26, stk. 4, 1. 

pkt., i reklamebekendtgørelsen, jf. § 12 i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Nævnet skal understrege, at fremtidige overtrædelser kan medføre, 

at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 


