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Afgørelse om anmodning fra Randers Lokal TV (Østjysk 

TV) om ændring af vilkår i programtilladelse 

 

Sammendrag  

Randers Lokal TV har anmodet Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at 

ændre procentsatsen for lokalt indhold fra 100 % til 80 %, efter at 

foreningen i nævnets afgørelse af 2. februar 2017 har fået en påtale 

for manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse 

om udsendelse af programmer med lokalt indhold.  

 

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

om at imødekomme Randers Lokal TV’s anmodning om ændring 

procentsatsen for lokalt indhold fra 100 pct. til 80 pct.  

 

Sagens oplysninger 

Randers Lokal TV anmodede ved mail af 10. februar 2017 Radio- og 

tv-nævnet om tilladelse til at ændre procentsatsen for lokalt indhold 

fra 100 pct. til 80 pct., efter at foreningen har fået en påtale fra 

nævnet om manglende overholdelse af vilkårene i stationens 

programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold i 

nævnets afgørelse af 2. februar 2017.  

 

Randers Lokal TV oplyste desuden i mail af 14. februar 2017, at den 

foreslåede ændring ikke vil ændre sendetiden fordelt på 

programkategorier eller andre vilkår, som fremgår af stationens 

programtilladelse.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, 

på sit møde den 31. marts 2017 behandlet sagen og skal udtale:  

 

Ved udbud af programtilladelser i MUX 1 udstedte Radio- og tv-nævnet 

en programtilladelse til Randers Lokal TV i Region Østjylland.  

Randers Lokal TV  
 
Att.: Stig Ulrichsen 
Sendt til: kontakt@ostjysktv.dk 
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Det fremgår af programtilladelsen, at Randers Lokal TV skal opfylde 

sine planer om indhold, herunder antallet af minutter med lokalt 

indhold ud over minimumskravet, som oplyst i ansøgningen om 

tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed. Det fremgår endvidere af 

Randers Lokal TV’s programtilladelse, at nævnet ikke vil være indstillet 

på at godkende væsentlige ændringer i programindholdet, 

programplaner mv. Ydermere fremgår det af tilladelsen, at nævnet i 

sådanne sager vil lægge vægt på, at tilladelseshaver ikke foretager 

ændringer, der forrykker de oplysninger, som var væsentlige for 

nævnets alsidighedsvurdering i tilladelsesområdet ved tildeling af 

tilladelser.  

 

Det følger af nævnets praksis for fortolkning af bekendtgørelsens § 11, 

stk. 2 og 3, om lokalt indhold, og det fremgår af vejledningen for 

tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1, at 80 pct. af 

programmerne skal handle om tilladelsesområdet samt de 

tilgrænsende områder, og at 80 pct. af programmerne skal være med 

personer fra tilladelsesområdet. Udgangspunktet er således, at 80 pct. 

af programvirksomheden skal have lokalt indhold. 
 

Ved udbuddet af programtilladelser i MUX 1 tilbød Randers Lokal TV 
imidlertid at udsende 100 pct. lokalt indhold. Derfor fremgår det af 

Randers Lokal TV’s programtilladelse, at stationen skal sende 120 
minutter, som består af lokalt indhold, per uge. Dette medfører, at 100 

pct. af Randers Lokal TV’s programvirksomhed, dvs. 10 timer per uge, 
skal handle om lokale forhold og være med lokale personer.  

 

I Region Østjylland var skønhedskriteriet om lokalt indhold ud over 

minimumskravet, jf. § 22, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 145 af 18. 

februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, ikke afgørende, da 

Randers Lokal TV blev meddelt tilladelse.  

 

En godkendelse af den foreslåede reduktion af antallet af minutters 

lokalt indhold ud over minimumskravet fra 24 minutter til 0 minutter 

vil således ikke indebære en ændring, der forrykker de oplysninger, 

som var væsentlige for nævnets tildeling af tilladelser efter 

alsidighedskriteriet. 

 

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

 

AFGØRELSE:  
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Radio- og tv-nævnet imødekommer Randers Lokal TV’s anmodning om 

reduktion af antallet af minutters lokalt indhold ud over 

minimumskravet fra 24 minutter til 0 minutter.   

 

 
Caroline Heide-Jørgensen 
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