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Afgørelse vedrørende tilsyn med Radio Krishna Århus 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Radio Krishna Århus. Tilsynet 

viste, at Radio Krishna Århus ikke har udsendt lokalt indhold i form af ét 

eller flere taleradioprogrammer, hvormed stationen ikke lever op til 

forpligtelsen i § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (lokalradio-

bekendtgørelsen). 

 

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

at påtale Radio Krishna Århus’ manglende udsendelse af lokalt indhold i 

form af ét eller flere taleradioprogrammer. 

 

Ligeledes indskærpes reglerne om lokalt indhold, herunder at 

programmer med lokalt indhold skal omhandle lokale forhold, og at det 

kun i begrænset omfang er tilladt at anvende jingler, vignetter eller 

musikalske indslag i programmer markeret som lokalt indhold. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan 

medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller 

endeligt. 

 

Sagens oplysninger 

Den 19. januar 2020 sendte Radio- og tv-nævnet et høringsbrev til Radio 

Krishna Århus, hvori Nævnet udbad sig følgende oplysninger og 

materiale:  

 

Oplysninger  

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. 

 Oplysning om, hvorvidt reglerne om skjult reklame bliver 

overholdt. 

 Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige udsendelser 

udsendt på stationen - eller oplysning om, hvem der har 

produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes titel. 

mailto:mic@slks.dk


 

Side 2 

 Oplysning om, hvorvidt stationen samarbejder med øvrige 

stationer samt en beskrivelse af samarbejdet, herunder oplysning 

om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige er blevet 

udsendt på andre stationer – og i så fald oplysning om, hvilke 

stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes titel og 

sendetidspunkt. 

 

Materiale 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 1, uge 2, 

uge 3 og uge 4 i 2020 med klar angivelse af de enkelte 

programmers titel, sendetidspunkt, varighed, om der er tale om 

lokalt indhold, samt oplysninger om der ydes driftstilskud til de 

enkelte programmer, dvs. op til 15 timers selvstændig 

egenproduktion per uge, eller om disse er genudsendelser.  

 Programkopier af programmer udsendt i uge 2 i 2020, som Radio- 

og tv-nævnet yder driftstilskud til (max 15 timers 

programvirksomhed per uge). Det skal af disse fremgå klart, 

hvilke programmer der er tale om, og/eller hvornår 

programmerne er blevet udsendt. 

 

Den 7. februar 2010 modtog Radio- og tv-nævnet høringssvar fra Radio 

Krishna Århus, som oplyste, at stationen sender i henhold til de vilkår, 

som er beskrevet i stationens tilladelse, at de ikke sender reklamer, at 

alle udsendeler er blevet produceret af Radio Krishna Århus selv, og at 

stationen ikke samarbejder med andre stationer. 

 

I det fremsendte høringssvar havde Radio Krishna Århus imidlertid ikke 

i deres programoversigt angivet, hvilke udsendelser, der skulle 

medregnes som lokalt indhold, hvorfor Radio- og tv-nævnet den 10. 

februar 2020 sendte en supplerende høring. 

 

Radio Krishna Århus fremsendte svar på supplerende høring den 10. 

februar 2020 med en opdateret programoversigt, hvor de havde 

markeret programmer med lokalt indhold og oplyste, at alle programmer 

med titlen “Tanker om ting i Aarhus” var lokalt indhold. 

 

Ligeledes blev Radio Krishna Århus hørt den 31. marts 2020, om 

programmet ”Findes synd eller er det blot religiøse menneskers 

opfindelse?” sendt mandag den 6. januar 2020, kl. 21-22 i uge 2, hvor 

stationen blev bedt om at oplyse, hvorvidt programmet udgjorde en 

genudsendelse, og hvis ikke oplyse, om der var tale om networking.  

 



 

Side 3 

Radio Krishna Århus fremsendte svar på supplerende høring den 31. 

marts 2020 og oplyste, at der var tale om en ny udsendelse, og at der 

ikke var tale om networking. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 25. maj 2020 henhold til § 42, nr. 

1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 

af den 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed behandlet 

sagen og skal udtale:  

 

Det fremgår af § 11, stk. 1, i lokalradiobekendtgørelsen, at 

programvirksomheden 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. Det er i begrænset 

omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i 

denne del af programvirksomheden. 

 

Ved lokalt indhold forstås efter § 11, stk. 2, programmer, som handler 

om lokale forhold, og som kan have en særlig interesse for befolkningen 

i lokalområdet. 

 

Det fremgår af stationens programtilladelse, at de er forpligtet til at 

sende 90 minutters lokalt indhold per uge, som består af egenproduceret 

førstegangsudsendelse i form af et eller flere taleradioprogrammer. 

 

Radio Krishna har oplyst, at følgende programmer sendt i uge 2 

indeholder lokalt indhold:  

 

- Mandag den 6. januar 2020, kl. 06:00-07:00: Tanker om ting i 

Aarhus. Dagens tema: ”Skal mobiltelefoner forbydes i skolen?” 

- Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 06:00-07:00: Tanker om ting i 

Aarhus: Dagens tema: ”Børn og pligter & Hvordan taler man om 

døden med børn?” 

- Onsdag den 8. januar 2020, kl. 07:00-08:00: Tanker om ting i 

Aarhus: Dagens tema: ”Er dyrt tøj løsningen på vores 

identitetsproblemer?” 

- Torsdag den 9. januar 2020, kl. 07:00-08:00: Tanker om ting i 

Aarhus: Dagens tema: ”Er medfølelse gået af mode? Skrotter vi 

god opførsel i kampen om ”likes”?” 

- Fredag den 10. januar 2020, kl. 07:00-08:00: Tanker om ting i 

Aarhus. Dagens tema: ”Organdonation – Tilmelding eller 

framelding?” 

 



 

Side 4 

De nævnte programmer er alle opbygget på samme måde og tager 

udgangspunkt i en artikel bragt i en lokalavis. Artiklerne omhandler 

emner såsom sociale medier, børneopdragelse, døden, identitet, god 

opførsel etc. Emnerne er alle af generel karakter, hvilket også gør sig 

gældende for den samtale, som de to værter har i programmet på 

baggrund heraf om det pågældende emne.  

 

Endvidere indeholder flere af de programmer, som stationen har 

markeret som lokalt indhold musik i slutningen af udsendelserne af 

varierende længde, hvilket ikke er tilladt i programmer markeret som 

lokalt indhold, idet det skal være taleradio.  

 

Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at de ovennævnte programmer 

behandler emner af mere generel karakter, og dermed ikke indeholder 

lokalt indhold i overensstemmelse med § 11, stk. 1.  

 

Radio- og tv-nævnet finder således, at Radio Krishna Århus har udsendt 

nul minutters lokalt indhold i uge 2. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler Radio Krishna Århus’ manglende udsendelse 

af lokalt indhold i form af et eller flere taleradioprogrammer, jf. § 11, 

stk. 1, jf. § 21, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Ligeledes indskærpes reglerne om lokalt indhold, herunder at 

programmer med lokalt indhold skal omhandle lokale forhold, og at det 

kun i begrænset omfang er tilladt at anvende jingler, vignetter eller 

musikalske indslag i programmer markeret som lokalt indhold. 

 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan 

medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller 

endeligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


