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  Afgørelse om tilsyn med Det Ny Kanal 1 

 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Det Ny Kanal 1. Tilsynet 

viste, at Det Ny Kanal 1 lever op til vilkårene for sin 

programtilladelse. 

 

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

om, at Det Ny Kanal 1 lever op til vilkårene for sin 

programtilladelse. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet sendte en høringsskrivelse til Det Ny Kanal 1 den 

8. september 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.  
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Side 2 

  

 

Materiale: 

 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 3 og 5 

i 2017, som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 3, 4, 5 

og 6 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.  

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 14. september 2017 fyldestgørende 

høringssvar herunder programkopier for Det Ny Kanal 1 for uge 3 og 5 

samt programoversigter for ugerne 3, 4, 5 og 6 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 18. december 2017 behandlet sagen. 

 

Nævnet har ved gennemlytning af programkopier for uge 3 og uge 5 

i 2017 konstateret, at Det Ny Kanal 1 lever op til vilkårene for sin 

programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 

2014. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at Det Ny Kanal 1 lever op til vilkårene 

for sin programtilladelse, jf. § 1, stk. 3, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 

2014. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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