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Afgørelse vedr. SIFATV.DK’s anmodning om genbehandling af ansøgning om programtilladelse i MUX 1
Sammendrag
SIFATV.DK har anmodet Radio- og tv-nævnet om at tage stationens
ansøgning om programtilladelse i MUX 1 op til fornyet overvejelse,
efter stationen blev meddelt afslag den 15. december 2016.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om ikke at genbehandle SIFATV.DK’s ansøgning. Nævnets afgørelse af
15. december 2016 fastholdes derfor.
Sagens oplysninger
Den 15. december 2016 blev SIFATV.DK meddelt afslag på sin ansøgning om programtilladelse i MUX 1. SIFATV.DK tog telefonisk kontakt
til sekretariatet den 16. december 2016 og bad om en uddybning af
begrundelsen for afslag. Sekretariatet oplyste, at det afgørende for
sagen havde været, at NEP skulle producere programmerne.
SIFATV.DK sendte den 16. december 2016 en mail, hvori det anførtes,
at foreningen havde misforstået spørgsmålet om, hvem der skulle producere SIFATV.DK’s udsendelser, og at firmaet NEP ikke producerede
programmerne, men ville stille teknisk udstyr og mandskab til rådighed
som SIFATV.DK skulle rekvirere. SIFATV.DK oplyste desuden, at det
var hensigten, at SIFATV.DK skulle producere og tilrettelægge programmerne, og stationen anmodede derfor om at få genbehandlet ansøgningen.
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 27. januar 2017 behandlet sagen og skal udtale følgende:

Side 2

Radio- og tv-nævnet skal understrege, at det påhviler ansøger at anføre de korrekte oplysninger i en ansøgning.
Det fremgår af afsnit 3.3.2. i udbudsvejledningen, at de i ansøgningen
afgivne oplysninger om programvirksomheden vil være bindende for
tilladelsehaverens udøvelse af programvirksomheden, idet Radio- og
tv-nævnet ved tilladelsens udstedelse fastsætter, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. Derudover
fremgår det af udbudsvejledningens afsnit 3.2.5., at ansøger skal være
opmærksom på, at programplanerne er bindende for stationens fremtidige programvirksomhed. Ydermere fremgår det af udbudsvejledningens afsnit 5.2.3., at programmerne skal produceres af tilladelseshaveren eller af borgere som led i stationens public access og optages i
tilladelsesområdet, og af afsnit 5.5.2. fremgår det, at tilladelseshaver
skal sende to timers egenproducerede førstegangsudsendelser per
uge.
SIFATV.DK har haft mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med
genudbuddets spørgsmål og svar-runde. Det fremgår desuden af MUX
1-vejledningen, som var et bilag til udbudsvejledningen, at en tilladelseshaver selv skal producere programmer, jf. § 11, stk. 1, 2. pkt., i
bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1.
De oplysninger, som SIFATV.DK i mail af 16. december 2016 fremkommer med, giver derfor ikke anledning til, at sagen genbehandles.
Nævnets afgørelse af 15. december 2016 fastholdes derfor. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet afviser anmodningen om genbehandlingen af afslaget, da de oplysninger SIFATV.DK er fremkommet med i mail af 16.
december 2016 ikke ændrer ved den afgørelse, nævnet har truffet.
Nævnets afgørelse af 15. december 2016 fastholdes derfor.
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