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Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Foreningen Skanderborg
Lokalradios programvirksomhed og driftstilskud.
Tilsynet viste, at Foreningen Skanderborg Lokalradio i perioden 1. april
2018 til 29. juni 2018 ikke har optaget og opbevaret programfladen,
således at stationen ikke har kunnet aflevere fysiske programkopier
som udbedt af Radio- og tv-nævnet, hvilket er i strid med § 87, stk. 1,
i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 444
af 8. maj 2018 (herefter ”radio- og fjernsynsloven”), samt § 19, stk. 4,
i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed (herefter ”lokalradiobekendtgørelsen”).
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse
om, at stationen har overtrådt reglerne om optagelse, opbevaring og
aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. Overtrædelsen påtales,
og det understreges over for foreningen, at fremtidige overtrædelser af
dette krav kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen
midlertidigt
eller
endeligt,
da
manglende
optagelse
af
programvirksomheden er en alvorlig hindring for nævnets tilsyn.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet blev den 26. juni 2018 i en telefonisk
henvendelse gjort opmærksom på, at Foreningen Skanderborg
Lokalradio ikke havde påbegyndt sin programvirksomhed til det aftalte
tidspunkt.
På den baggrund indledte Radio- og tv-nævnet den 29. juni 2018 af
egen drift et tilsyn med Foreningen Skanderborg Lokalradio for at
klarlægge, om stationen havde påbegyndt sin programvirksomhed til
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det aftalte tidspunkt og i øvrigt levede op til vilkårene i sin
programtilladelse.
Radio- og tv-nævnet udsendte høringsbrev til stationen den 29. juni
2018 og anmodede om følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger
 Oplysning om hvorvidt Foreningen Skanderborg Lokalradio har
sendt i henhold til stationens programvilkår i perioden 1. april
2018 til 29. juni 2018, samt om der aktuelt sendes i henhold til
programvilkårene i stationens programtilladelse.
 En redegørelse for, hvorfor der evt. ikke er udsendt
programmer i henhold til stationens programtilladelse i
ovenstående periode samt en nærmere angivelse af, i hvilken
periode eller hvilke perioder foreningen ikke har udsendt
tilskudsberettigede programmer.
 Eventuelt yderligere bemærkninger, som sagen måtte give
anledning til.
Materiale
 Programoversigter for alle programmer udsendt i perioden 1.
april 2018 til 29. juni 2018 med klar angivelse af de enkelte
programmers
titel,
sendetidspunkt
og
varighed
samt
oplysninger om, hvorvidt der ydes driftstilskud til de enkelte
programmer, dvs. op til 15 timers selvstændig egenproduktion
per uge, eller om disse er genudsendelser. Der kan maksimalt
angives 15 timers tilskudsberettigede timer pr. uge. Det
oplyses tillige i programoversigterne, hvilke programmer
foreningen betragter som det obligatoriske lokale indhold i
perioden.
 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 23 i 2018,
som Radio- og tv-nævnet yder tilskud til (max 15 timers
programvirksomhed per uge).
Den 4. juli 2018 modtog nævnet høringssvar fra Foreningen
Skanderborg Lokalradio, hvori stationen oplyste, at den påbegyndte sin
sendeaktivitet nogle få dage før den 1. april 2018, som tidligere
meddelt nævnet, og i øvrigt havde sendt i henhold til stationens
programvilkår siden.
I forhold til indsendelse af fysiske programkopier af programmer
udsendt i uge 23 i 2018 oplyste stationen, at stationen havde
mistet/ikke etableret sine fysiske programkopier af udsendelser i uge
23. I stedet fremsendte Foreningen Skanderborg Lokalradio som
dokumentation for sin programvirksomhed en række daterede logfiler,
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der i tekst havde registreret, hvad der var udsendt i uge 23 samt en
lydkopi af programmet Skanderborg Magasinet, der var det
obligatoriske lokale indhold i den pågældende uge.
I en supplerende høring af 6. juli 2018 bad nævnet Foreningen
Skanderborg Lokalradio om i stedet at indsende fysiske programkopier
af programmer udsendt i uge 25 i 2018.
Den 24. juli 2018 præciserede Foreningen Skanderborg Lokalradio i et
supplerende høringssvar, at ingen filer var blevet gemt i perioden 1.
april 2018 til 29. juni 2018. Det var således ifølge stationen først ved
modtagelsen af høringsbrevet den 29. juni 2018, at man var blevet
opmærksom på, at alle filerne var gået tabt, hvorefter man straks fik
korrigeret i stien for filskrivningen.
For at kunne konstatere om stationen kunne dokumentere sin
programvirksomhed
efter
den
29.
juni
2018
og
vurdere
programindholdet ift. skjult reklame, lokalt indhold mv., bad nævnet i
supplerende høring af 7. august 2018 Foreningen Skanderborg
Lokalradio om at indsende programoversigter og fysiske programkopier
for uge 28 i 2018, hvilket stationen indsendte.
Den 14. og 16. august 2018 modtog nævnet henholdsvis
programoversigt og programkopier for uge 28 2018 fra Foreningen
Skanderborg Lokalradio.
Dermed havde Foreningen Skanderborg Lokalradio
udbedte oplysninger og det udbedte materiale.

indsendt

de

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i
henhold til § 42, nr. 1, i radio- og fjernsynsloven. Nævnet har på sit
møde den 24. september 2018 behandlet sagen.
Det fremgår af radio- og fjernsynslovens § 87, stk. 1, at indehavere af
tilladelse til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at optage
og i 6 måneder opbevare optagelser af programfladen.
Det fremgår desuden af lokalradiobekendtgørelsens § 19, stk. 4, at
indehavere af tilladelser til programvirksomhed er pligtige at opbevare
materiale i henhold til stk. 2, indtil erklæring på tro og love er
modtaget, eller årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet.
Ved ikke at optage eller opbevare optagelser af programfladen i
perioden 1. april til 29. juni 2018 har Foreningen Skanderborg

Side 4

Lokalradio ved tilsynets igangsætning den 29. juni 2018 hverken
opfyldt
radioog
fjernsynslovens
§
87,
stk.
1,
eller
lokalradiobekendtgørelsens § 19, stk. 4.
Som dokumentation for stationens programvirksomhed i perioden har
Foreningen Skanderborg Lokalradio indsendt en række daterede
logfiler med oplysninger om det udsendte samt en båndet version af
det obligatoriske indhold i uge 23, ligesom stationen tilbød at indsende
logfiler og en båndet version af det obligatoriske lokale indhold for uge
25.
Nævnet vurderer, at de daterede logfiler for uge 23 er troværdig
dokumentation for, at der er udsendt programmer i overensstemmelse
med programoversigten i den pågældende uge, da filerne har et
udpræget teknisk præg som originale computerudskrifter, og da de
indeholder relativt detaljerede oplysninger om, hvilken musik mv. der
er spillet hvornår.
Indholdet
i
computerudskrifterne
stemmer
overens
med
programoversigterne for den pågældende uge, og i deres indhold er de
desuden meget lig den programflade, stationen havde i uge 28.
Nævnet lægger derfor til grund, at Foreningen Skanderborg Lokalradio
har
udøvet
programvirksomhed
i
henhold
til
stationens
programtilladelse i hele perioden 1. april 2018 til 29. juni 2018.
Nævnet konstaterer dog som nævnt, at Foreningen Skanderborg
Lokalradio i perioden 1. april 2018 til 29. juni 2018 ikke har levet op til
kravet om optagelse og opbevaring af optagelser af programfladen,
således at stationen ikke har kunnet aflevere fysiske programkopier
som udbedt af Radio- og tv-nævnet, jf. Radio- og fjernsynslovens §
87, stk. 1, og lokalradiobekendtgørelsens § 19, stk. 4.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler Foreningen Skanderborg Lokalradios
manglende overholdelse af kravet om, at tilladelseshavere skal optage
og opbevare optagelser af programfladen i radio- og fjernsynslovens §
87, stk. 1, og lokalradiobekendtgørelsens § 19, stk. 4, jf. radio- og
fjernsynslovens § 42, nr. 4.
Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan
medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller
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endeligt, da manglende optagelse af programvirksomheden er en
alvorlig hindring for nævnets tilsyn.

Venlig hilsen

Anne Kristine Axelsson
Konst. formand

