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Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 

 

Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Sønderborg Lokal TV’s 

programvirksomhed og driftstilskud.    

 

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

om, at en række af Sønderborg Lokal TV’s udsendte programmer i 

2016 ikke er optaget i tilladelsesområdet. Nævnet påtaler derfor 

Sønderborg Lokal TV’s manglende opfyldelse af § 11, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelsen om MUX 1. Som følge heraf har Sønderborg Lokal TV 

sendt for få førstegangsudsendelser i 2016, hvorfor stationens tilskud 

bortfalder delvist.  

 

Sagens oplysninger 

Den 27. december 2016 modtog nævnet en mail fra en borger, som 

klagede over Sønderborg Lokal TV’s programvirksomhed. Klagen 

omhandlede håndteringen af et kamera under et program, som var 

udsendt af Sønderborg Lokal TV den 27. december 2016 kl. 22.00. 

 

Radio- og tv-nævnet indledte tilsyn med Sønderborg Lokal TV ved 

høringsbrev af 4. januar 2017 og bad stationen om:  

 

• Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse 
 

• Redegørelse for hvorledes Sønderborg Lokal TV’s 
programvirksomhed i uge 50 og 52 i 2016 opfylder kravet om lokalt 

indhold, jf. § 11 i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1. 
Det fremgår af § 11, at:  

 
”Stk. 1. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. 

Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller 

af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Radio- og tv-
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nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i § 14, nr. 2, 

se bort fra kravet i 2. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens 

sendetid eller programbudget.  

Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i 

tilladelsesområdet.  

Stk. 3. Udover betingelserne i stk. 1 og 2 skal 80 pct. af 

programmerne tillige handle om eller være med personer fra 

tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende 

tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for 

region Hovedstaden og region Bornholm).”  

 

• Oplysninger om programmer, som er udsendt i 2016, er optaget 

udenfor tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte 

programmers titler, sendetidspunkt, varighed samt medvirkende.  

 

• Programkopier af programmer udsendt i uge 50 og uge 52 i 2016, 

men klar angivelse af de enkelte programmers titel samt 

sendetidspunkt 

 

• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 49, 50, 51 og 

52 i 2016 med klar angivelse af de enkelte programmers titel, 

sendetidspunkt, varighed, og om det er en førstegangsudsendelse, 

genudsendelse eller som en del af øvrig sendetid.  
 

Den 16. januar 2017 modtog nævnet fyldestgørende høringssvar, 

herunder programkopier, fra Sønderborg Lokal TV.  

 

Det fremgik af Sønderborg Lokal TV’s høringssvar, at følgende indslag, 

som var udsendt som førstegangsudsendelser, var optaget uden for 

tilladelsesområdet:  

 

• ”Kriminalassistenten i Øst Grønland” udsendt den 5. februar 2016 

med en varighed på 15 minutter 8 sekunder 

• ”Skiferie i Østrig” udsendt den 26. februar og 8. marts 2016 med 

en varighed på 3 minutter 15 sekunder 

• ”Spættede sæl i det danske farvand” udsendt den 8. november 

2016 med en varighed på 3 minutter (optaget i Helnæs, i Region 

Fyn) 

• ”Ny fokus på Alsie Expres” udsendt den 15. april 2016 med en 

varighed på 8 minutter 6 sekunder (optaget i Region Hovedstaden) 

 

Den 21. januar 2017 modtog nævnet yderligere oplysninger fra klager, 

herunder at skærmen gik i rød i cirka 25 minutter. Som dokumentation 

for dette havde klager vedhæftet et billede af den røde skærm. Den 
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23. januar 2017 spurgte nævnet klager, hvilken dato den røde skærm 

var blevet udsendt. Den 24. januar 2017 oplyste klager, at den røde 

skærm var blevet udsendt den 21. januar 2017 kl. 10.30-11.00.  

 

Nævnet sendte derefter den 24. januar 2017 en høring til Sønderborg 

Lokal TV, hvori stationen blev bedt om at redegøre for udsendelse af 

rød skærm. Sønderborg Lokal TV oplyste den 29. januar 2017, at 

stationen den 21. januar 2017 fra kl. 10.30-11.00 havde udsendt et 

billede med rød skærm, og at dette skyldtes beskadigede 

videosekvenser i det materiale, som blev uploadet til 

afspilningsudstyret, og at stationen fremover ville arbejde for, at fejlen 

ikke opstod igen. Endelig oplyste stationen, at tidsrummet, hvori den 

røde skærm var blevet udsendt, var udsendt som en genudsendelse.  

 

Den 16. februar 2017 modtog nævnet endnu en henvendelse fra 

klager. Klager henviste til et indslag, som var blevet sendt den 16. 

februar 2017 kl. 10 om en salon i Sønderborg. Klager havde anført 

følgende link til indslaget ”Nye tendenser i makeup”: 

https://vimeo.com/203792970. 

 
Den 21. februar 2017 bad nævnet Sønderborg Lokal TV oplyse om 

indslaget ”Nye tendenser i makeup” blev udsendt som en 
førstegangsudsendelse, en genudsendelse eller som en del af øvrig 

sendetid. Derudover blev Sønderborg Lokal TV bedt om at bekræfte at 
have udsendt programmet i MUX 1 den 16. februar, kl. 10.00.  Den 27. 

februar 2017 svarede Sønderborg Lokal TV, at indslaget var blevet 
udsendt den 16. februar 2017, kl. 10, og at der var tale om et indslag, 

som var egenproduceret, som har indgået som et blandt flere indslag i 

en førstegangs- og genudsendelse. 

    

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 31. marts 2017 behandlet sagen. 

 

Optagelser uden for tilladelsesområdet 

Det fremgår af § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen, at al 

programvirksomhed skal udøves fra tilladelsesområdet. Dette omfatter 

blandt andet et krav om, at alle programmer skal optages i 

tilladelsesområdet.  
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Sønderborg Lokal TV har oplyst, at en række indslag er optaget uden 

for tilladelsesområdet. Nævnet finder, at tre ud af disse fire indslag 

ikke overholder § 11, stk. 1. Det drejer sig om:    

 

• ”Kriminalassistenten i Øst Grønland”  

• ”Skiferie i Østrig”  

• ”Ny fokus på Alsie Expres” (optaget i Region Hovedstaden) 

 

Radio- og tv-nævnet tillader dog undtagelsesvis, at et program 

optages i et tilgrænsende tilladelsesområde, hvis dette handler om 

eller er med personer fra tilladelsesområdet eller det tilgrænsende 

tilladelsesområde. Nævnet finder derfor, at indslaget ”Spættede sæl i 

det danske farvand”, som er optaget i et tilgrænsende 

tilladelsesområde (Region Fyn) handler om lokale forhold og derfor er i  

overensstemmelse med § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om MUX 1. 

  

Ovenstående tre programmer har været udsendt som 

førstegangsudsendelser i 2016 og er hverken optaget i 

tilladelsesområdet eller de tilgrænsende tilladelsesområder og 

overholder derfor ikke § 11, stk. 1, 1. pkt. Programmerne er således 

ikke tilskudsberettigede, og Sønderborg Lokal TV’s tilskud bortfalder 

derfor delvis, da stationen ikke opfylder kravet om minimum to timers 

førstegangsudsendelse per uge, jf. § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen. 

 

Programmernes varighed udgør i alt 26 minutter. Radio- og tv-nævnet 

kan herved opgøre et tilbagebetalingskrav på i alt 3.601 kr. 

Sønderborg Lokal TV vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner 

for indbetaling af beløbet. Hvis et tilbagebetalingskrav fra Radio- og tv-

nævnet ikke imødekommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via 

SKAT. 

 

Skjult reklame 

Nævnet har vurderet indslaget ”Nye tendenser i makeup”, som nævnet 

blev gjort opmærksom på den 16. februar 2017. Nævnet finder ikke, 

at der er tale om en uberettiget fremhævelse, og der er derfor ikke 

tale om skjult reklame.  

 

Rød skærm 

Nævnet finder der er tale om en undtagelsesvis fejl, som hverken 

medfører en påtale eller et tilbagebetalingskrav, idet der ikke er tale 

om manglende udsendelse af en førstegangsudsendelse.  

 

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

 

Nævnet påtaler, jf. § 26 i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i 

MUX 1, Sønderborg Lokal TV’s manglende overholdelse af kravet om at 

udøve programvirksomheden i tilladelsesområdet i indslagene: 

  

• ”Kriminalassistenten i Øst Grønland” sendt i uge 5 i 2016 

• ”Skiferie i Østrig” sendt i uge 10 i 2016 

• ”Ny fokus på Alsie Expres” sendt i uge 15 i 2016 
 

Sønderborg Lokal TV har derfor ikke overholdt kravet om at udsende 

to timers førstegangsudsendelse per uge, jf. § 12, stk. 1, i 

bekendtgørelsen. Radio- og tv-nævnet anmoder derfor om 

tilbagebetaling af 3.601 kr., jf. § 36, stk. 1, i bekendtgørelsen, og § 92 

a, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 255 af 20. marts 2014. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan medføre, at 

nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt. 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

         Formand 

   


