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Afgørelse vedrørende tilsyn med Højderyggens 

Weekendradio 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Højderyggens 

Weekendradio. Tilsynet viste, at Højderyggens Weekendradio ikke lever 

op til forpligtelserne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale 

rettidigt samt forpligtelsen om opbevaring af programmer. 

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

at Højderyggens Weekendradio har overtrådt reglerne om forpligtelsen 

til at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt samt 

forpligtelsen om opbevaring af programmer. Overtrædelsen påtales og 

reglerne indskærpes. 

Sagens oplysninger  

Den 6. februar 2020 sendte Nævnet et høringsbrev til Højderyggens 

Weekendradio, 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 i jeres 

programvirksomhed 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.  

 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.  

 Bemærkninger til, hvad et medlemskab af Højderyggens Lokal 

Radio indebærer, udover hvad der fremgår af https://hlr-

hwr.dk/index.html. 
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Side 2 

Materiale 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 2, uge 3, 

uge 4 og uge 5 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. Der 

kan max angives 15 timers tilskudsberettigede timer per 

uge!  

 Programkopier af programmer udsendt i uge 3 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.  

 Mellem 3-5 eksempler på indslag/omtaler for medlemmer af 

Højderyggens Lokal Radio, hvis disse ikke indgår i 

programkopierne for uge 3 i 2020.  
 

Fristen for indsendelse af ovenstående var den 20. februar 2020. 

Højderyggens Weekendradio indsendte den 9. februar 2020 

programoversigter for perioden uge 2-5 og oplyste samtidig, at det ikke 

havde været muligt for stationen at fremsende programkopier for uge 3 

pga. en teknisk fejl, og stationen derfor ville uploade materiale for uge 

2 og 4 i stedet. Det pågældende materiale var dog ikke kommet frem i 

sin helhed, hvorfor Nævnet rykkede Højderyggens Weekendradio den 

10. februar 2020 og efterspurgte programkopier for uge 2 i 2020 

bestående af i alt 15 timer. 

Højderyggens Weekendradio svarede senere samme dag, at 

programmerne for uge 2 nu var uploadet. Leveringen af materialet var 

dog fortsat ikke fyldestgørende, hvorfor Nævnet rykkede Højderyggens 

Weekendradio den 11. februar 2020 for levering af det resterende 

materiale. Da materialet fortsat ikke var kommet frem ved fristens udløb 

rykkede Nævnet Højderyggens Weekendradio den 21. februar 2020 og 

satte en ny frist den 28. februar 2020. 

Højderyggens Weekendradio oplyste den 21. februar 2020, at materialet 

nu var forsøgt uploadet igen. Dette var ikke tilfældet, hvorfor Nævnet 

rykkede Højderyggens Weekendradio den 24. februar 2020 og 

opfordrede stationen til at sende materialet med posten. Højderyggens 

Weekendradio oplyste den 24. februar 2020, at der var gjort endnu et 

forsøg på at uploade materialet, men da materialet fortsat ikke var 

kommet frem rykkede Nævnet igen den 26. februar 2020 og bedte 

stationen om at sende materialet med posten sådan at det var Radio- og 

tv-nævnet i hænde senest den 11. marts 2020. 



 

Side 3 

Højderyggens Weekendradio svarede d. 28. februar 2020, at materialet 

ville blive sendt med posten dagen efter. Materialet bestående af 

programkopier for uge 2 og 4 var endeligt i Nævnets besiddelse den 9. 

marts 2020. Fyldestgørende høringsvar fremkom således først 18 dage 

efter den oprindelige frist. 

Ved gennemlytning af Højderyggens Weekendradios programkopi for 

uge 2 i 2020, kunne det konstateres, at en af udsendelserne var af 

ældre dato. Radio- og tv-nævnet foretog efterfølgende en høring med 

henblik på at afklare om stationen havde indsendt det rigtige 

materiale. Stationen bekræftede den 27. marts 2020, at den konkrete 

udsendelse var af ældre dato og oplyste ydermere, at dette skyldtes 

endnu en teknisk fejl, hvorved en minidisc ikke kunne afspilles. 

Stationen oplyste, at de ville uploade udsendelsen fra uge 5. Ved 

gennemlytning af det indsendte materiale har Nævnet i relation til det 

redaktionelle indhold af programkopierne ikke konstateret forhold, som 

giver anledning til øvrige bemærkninger. 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 24. september 2020 i henhold til § 

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

nr. 1350 af den 4. september 2020 (radio- og fjernsynsloven), behandlet 

sagen og skal udtale:   

Det fremgår af § 39, stk. 4, i radio- og fjernsynsloven, at Radio- og tv-

foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der er omfattet af 

Radio- og tv-nævnets virksomhed, er forpligtet til at meddele Nævnet 

de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige 

udtalelser, som forlanges af Nævnet, og at Nævnet kan fastsætte en frist 

for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v. 

Det fremgår af § 42, nr. 3, i radio- og fjernsynsloven, at Nævnet kan 

påtale overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven samt 

vilkår fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse.  

Efter at have modtaget høringssvar fra Højderyggens Weekendradio den 

9. marts 2020 har Nævnet modtaget fyldestgørende høringssvar. Dog 

har Højderyggens Weekendradio ikke indsendt fyldestgørende 

høringssvar rettidigt. 

Radio- og tv-nævnet vurderer på denne baggrund, at det skal påtales, 

at Højderyggens Weekendradio ikke har levet op til forpligtelserne om 

udlevering af udbedte oplysninger og materiale til Nævnet inden for 

fristen. 

Det fremgår endvidere af § 87, stk. 1 i radio- og fjernsynsloven, at 

indehavere af tilladelse til programvirksomhed er forpligtet til at 

opbevare programkopier i 6 måneder. 
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Højderyggens Weekendradio indsendte den 9. februar 2020 

programoversigter for perioden uge 2-5 og oplyste samtidig, at det ikke 

havde været muligt for stationen at fremsende programkopier for uge 3 

pga. en teknisk fejl, og stationen derfor ville uploade materiale for uge 

2 og 4 i stedet. 

Ved gennemlytning af Højderyggens Weekendradios programkopi for 

uge 2 i 2020, kunne det konstateres, at en af udsendelserne var af ældre 

dato. Som følge af en efterfølgende høring bekræftede stationen den 27. 

marts 2020, at den konkrete udsendelse var af ældre dato og oplyste 

ydermere, at dette skyldtes endnu en teknisk fejl, hvorved en minidisc 

ikke kunne afspilles. 

Nævnet henstiller på denne baggrund, at Højderyggens Weekendradio 

fremover sikrer sig at programkopier opbevares i overensstemmelse 

med denne bestemmelse. 

Ved gennemlytning af programkopierne har Nævnet i øvrigt ikke fundet 

anledning til yderligere bemærkninger. 

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

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler Højderyggens Weekendradios overtrædelse 

af § 39, stk. 4, jf. § 42, nr. 3 i radio- og fjernsynsloven. 

Nævnet finder endvidere, at Højderyggens Weekendradio ikke har 

overholdt sin opbevaringspligt jf. § 87, stk. 1 i radio- og fjernsynsloven. 

Nævnet henstiller, at Højderyggens Weekendradio fremover sikrer sig at 

programkopier opbevares i overensstemmelse med § 87, stk. 1 i radio- 

og fjernsynsloven. 

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af reglerne kan 

medføre, at Nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller 

endeligt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 

 

 


