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Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Tønder 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har i forlængelse af en klage over Radio Tønder ført 

tilsyn med stationen Radio Tønder, jf. § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 

1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

(herefter ”bekendtgørelsen”). 

 

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

at påtale Radio Tønders manglende udsendelse af et eller flere 

taleradioprogrammer i uge 7 2019. Derudover påtaler Nævnet det 

forhold, at dele af et interview bragt fredag den 15. februar 2019 

udgjorde skjult reklame. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. august 2018 programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Radio Tønder med CVR-nr. 

39481154 med stationsnavn Radio Tønder. Tilladelsen er gyldig i 

perioden fra 1. december 2018 til 31. december 2027. 

 

Radio Tønder havde i forbindelse med sin ansøgning tilkendegivet, at 

stationen ville stille dele af eller hele programvirksomheden til rådighed 

på internettet. 

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 6. januar 2019 en klage over, at Radio 

Tønder på Facebook havde en side ved navn ”Radio Tønders 

Erhvervsside”, hvorpå der bliver delt reklameopslag. 

 

Den 20. februar 2019 modtog Radio- og tv-nævnet endnu en 

henvendelse fra klager, der henviste til et opslag på Facebook-siden 

”Tønder FM Radio”, hvorpå Radio Tønder ifølge klager skulle reklamere 

for en lokal forsikringsvirksomhed. 

 

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af klagen konstateret, at flere 

Facebook-sider kunne relateres til Radio Tønder, herunder: 

 

- Radio Tønders Erhvervsside 

mailto:mic@slks.dk
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- Radio Tønder 

- Tønder FM Radio 

 

Radio- og tv-nævnet konstaterede i den forbindelse, at siderne ”Radio 

Tønder” og ”Tønder FM Radio” delte samme logo. Derudover fremgik det, 

at der på alle siderne havde været delt opslag fra tjenesteydere og 

virksomheder. På siden ”Radio Tønder” blev der endvidere linket til Radio 

Tønders internetradio, hvorpå der ifølge et opslag fra administrator af 

siden sendes musik og reklame. 

 

Radio- og tv-nævnet bemærkede ydermere, at Radio Tønder på 

internettet havde to hjemmesider: Radio-tonder.dk og 

tonderfmradio.dk. Nævnet kunne i den forbindelse konstatere, at 

førstnævnte side indeholdt en annonce for køb af reklameplads på 

radiostationen. 

 

Radio- og tv-nævnet fremsendte på baggrund af oplysningerne et 

høringsbrev til Radio Tønder den 19. marts 2019 og udbad sig i den 

forbindelse følgende oplysninger og materiale: 

 

Oplysninger 

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til vilkårene i stationens 

programtilladelse. 

 Oplysning om baggrunden for annoncen om mulighed for 

reklameplads på Radio Tønder, som den 12. marts 2019 fremgik 

af hjemmesiden radio-tonder.dk. 

 Oplysning om baggrund for indholdet, der deles på og mellem 

Facebook-siderne ”Radio Tønder”, ”Tønder FM Radio” og ”Radio 

Tønder Erhvervsside”, herunder forklaring på deling af 

virksomhedsopslag. 

 Forklaring og beskrivelse af den reklamevirksomhed, der 

eksisterer på Radio Tønders onlineradioafspiller. 

 Oplysning om, hvorvidt programmer, der udsendes på FM-båndet, 

også udsendes på Radio Tønders onlineradioafspiller. Radio 

Tønder blev ligeledes anmodet om også at indsende en oversigt 

over, hvilke programmer, der fra 1. december 2018 og frem, både 

har været udsendt på FM-båndet og onlineradioafspilleren, samt 

oplysninger om, hvornår programmerne har været udsendt på 

henholdsvis internettet og FM. 

 

Materiale 

 Programkopier af programmer udsendt i uge 7 (den 11. februar til 

den 17. februar 2019) med klar angivelse af de enkelte 

programmers titel samt sendetidspunkt. 
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 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 6, 7, 8 og 9 

i 2019 med klar angivelse af de enkelte programmers titel, 

sendetidspunkt, varighed, og om der er tale om lokalt indhold.  

 

Svarfristen for indsendelse af oplysninger og materiale blev fastsat til 

den 9. april 2019. 

 

Radio- og tv-nævnet gav den 21. marts 2019 Radio Tønder aktindsigt i 

klagen, som lå til grund for tilsynssagen. 

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 5. april 2019 høringssvar fra Radio 

Tønder, herunder en programoversigt for uge 7. I høringssvaret oplyste 

Radio Tønder, at stationen sender i henhold til sin programtilladelse. 

Derudover fremgik det, at reklamevirksomhed var forbeholdt Radio 

Tønders internetradio, som drives kommercielt, og at Tønder FM Radio 

intet har med internetradioen at gøre, da denne er privatejet. 

 

Endvidere fremgik det af høringssvaret af 5. april 2019, at såfremt der 

blev delt indhold mellem Radio Tønders Facebook-sider, kunne der være 

tale om en uddybelse af en udsendelse, samt at opslag på siden ”Tønder 

FM Radio” ikke indeholder reklame. Foreningen oplyste dog, at Radio 

Tønders internetradio og Radio Tønders Erhvervsside hænger sammen. 

Endvidere fremgik det af høringssvaret, at reklamevirksomheden på 

internetradioen indeholder fire spots, samt at internetradioen ikke 

fungerer på en tilfredsstillende måde. Det fremgik desuden, at 

udsendelser på Radio Tønders FM-bånd og på Radio Tønders 

internetradio sendes særskilt. 

 

På baggrund af høringssvaret den 5. april 2019 udbad Radio- og tv-

nævnet sig den 6. maj 2019 yderligere oplysninger og bemærkninger fra 

Radio Tønder. Radio Tønder manglede at indsende oversigt over, hvilke 

programmer, der fra 1. december 2018 og frem både havde været 

udsendt på FM-båndet og onlineradioafspilleren, samt oplysninger om 

hvornår programmerne havde været udsendt på henholdsvis internettet 

og FM. Derudover bad Nævnet Radio Tønder uddybe, hvad der forstås 

ved, at Radio Tønders internetradio er privatejet, samt indsende en 

revideret programoversigt, der tydeligt angav, hvilke af de udsendte 

programmer i uge 7, der indeholdt lokalt indhold. 

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 15. maj 2019 programplan for 2019 

for Radio Tønders internetradio og FM-radio. Derudover fremsendte 

Radio Tønder en oversigt over, hvilke udsendelser der indeholdt lokalt 

indhold. Endvidere forklarede Radio Tønder, at det var to forskellige 

juridiske enheder, der henholdsvis drev onlineradioafspilleren og radioen 
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på FM-båndet, samt at onlineradioafspilleren frem til den 15. februar 

2019 udsendte de udsendelser, der sendes på FM-båndet. Den 

kommercielle aktivitet på onlineradioafspilleren ophørte ligeledes den 

15. februar 2019 på grund af svigtende sponsorindtægter. Afslutningsvis 

oplyste Radio Tønder, at stationen sammen med de øvrige 

tilladelseshavere i sendenettet Sønderjylland Vest 1 udsender deres 

programvirksomhed online på en fælles internetradio. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 19. december 2019 behandlet 

sagen og skal udtale: 

 

Vedr. Radio Tønders hjemmesider m.v.: 

Nævnet har kunne konstatere, at foreningen Radio Tønder har en 

hjemmeside samt en side på Facebook. Derudover har Nævnet kunne 

konstatere, at den privatejede virksomhed Radio Tønder tillige har en 

hjemmeside og flere forskellige sider på Facebook. 

 

Nævnet har i forlængelse heraf bemærket, at den privatejede 

virksomhed Radio Tønder udgør en separat juridisk enhed, der således 

ikke er en del af foreningen Radio Tønder. 

 

Nævnet tager derfor forholdene vedrørende foreningen og virksomheden 

Radio Tønders hjemmesider samt forskellige Facebook-sider til 

efterretning.  

 

Vedr. lokalt indhold på Tønder FM Radio: 

En stations programvirksomhed skal omfatte mindst 1 times 

egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i 

minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer, 

jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen. Det fremgår ydermere af § 11, stk. 

1, i bekendtgørelsen, at det i begrænset omfang er tilladt at anvende 

jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af 

programvirksomheden. 

 

Tilladelseshaver kan være forpligtet til at udsende mere lokalt indhold 

end minimumskravet, såfremt denne har forpligtet sig til dette i 

ansøgningen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3, nr. 1. 

 

Det fremgår af Radio Tønders programtilladelse, at stationen skal 

udsende 240 minutter, dvs. 4 timer, lokalt indhold per uge i form af et 

eller flere taleradioprogrammer. 
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Radio Tønder har i høringssvar af den 8. maj 2019 angivet, at stationen 

i alt har udsendt 140 minutter, dvs. 2 timer og 20 minutter, med lokalt 

indhold i form af et eller flere taleradioprogrammer. 

 

Radio- og tv-nævnet har gennemlyttet 15 timers programvirksomhed fra 

Radio Tønder, herunder de indsendte programmer, som stationen har 

markeret skulle være med lokalt indhold. 

 

Nævnet kan konstatere, at det lokale indhold i uge 7 består af lokale 

nyheder i korte ’blokke’ af cirka 5 minutters varighed samt tre 

længerevarende interviews af 20-30 minutters varighed. Mellem de 

forskellige indslag bliver der afspillet hele musiknumre. 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at Radio Tønder i uge 7 ikke har udsendt 

taleradioprogrammer, idet interviews og nyheder indgår i programmer, 

hvor der løbende bliver afspillet hele musiknumre. Nævnet har tillige lagt 

vægt på, at de bragte interviews og nyheder indgår som indslag i et 

program. Dette understøttes af, at interviews og nyheder ikke fremgår 

som selvstændige programmer i den fremsendte programoversigt, men 

er angivet med titler som fx ”nyheder og musik” eller ”reportager og 

musik”. 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler Radio Tønders manglende udsendelse af et 

eller flere taleradioprogrammer i uge 7, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 

1. 

 

Vedr. interview med hypnotisør på Tønder FM Radio: 

Radio Tønder bragte et interview den 15. februar 2019 med hypnotisør 

Finn Laus Petersen (tjenesteyder). Interviewet varede cirka 25 minutter. 

I interviewet tales der bl.a. om alternativ hypnose, herunder hvilke 

problemer hypnoseformen kan være med til at afhjælpe, deslige hvordan 

tjenesteyderen kan bistå med dette. Endvidere omtales tjenesteyderens 

kommende center, der bl.a. tilbyder hypnose og massage m.v., herunder 

nævnes også adresse og hjemmeside. 

 

I forbindelse med interviewet fremhæves et af tjenesteyderens 

produkter desuden. Radio- og tv-nævnet bemærker i den henseende, at 

der i omtalen af produktet fremkommer oplysninger om produktets 

kvaliteter samt oplysninger om pris og købsmuligheder. 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler derfor, at interviewet med hypnotisøren på 

en uberettiget måde fremhæver tjenesteyderens produkter, herunder at 

der forekommer anprisninger, indirekte opfordring til køb samt 
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oplysninger om pris, der ikke er redaktionelt begrundet, og at der derfor 

er tale om skjult reklame, som er i strid § 10, stk. 2, i bekendtgørelsen. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler, at Radio Tønder i uge 7 ikke har overholdt 

vilkårene for sin programtilladelsen ved ikke have udsendt lokalt indhold 

i form af et eller flere taleradioprogrammer, hvilket stationen er forpligtet 

til, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler derudover, at Radio Tønder i en udsendelse 

den 15. februar 2019 i forbindelse med et interview med hypnotisør Finn 

Lausen omtalte tjenesteyderens produkter i strid med § 10, stk. 2, i 

bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af disse 

bestemmelser kan resultere i et krav om tilbagebetaling af udbetalt 

driftstilskud samt inddragelse af programtilladelsen midlertidigt eller 

endeligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 

 


