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Afgørelse om tilsyn med TeleVision (TV-NORD) 

 

Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med TeleVisions 

programvirksomhed og driftstilskud.  

 

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

om at påtale TeleVisions manglende opfyldelse af kravet om 10 timers 

programvirksomhed per uge i ugerne 32-35 i 2018, jf. § 12, stk. 1,i 

bekendtgørelsen om ikkekommecielt tv i MUX 1. 

 

Sagens oplysninger 
Radio- og tv-nævnet indledte stikprøvetilsyn med TeleVision ved 

høringsbrev af 4. september 2018, hvor nævnet udbad sig følgende 

oplysninger og materiale: 

 

Oplysninger  

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse.  

 Redegørelse for hvorledes TeleVisions programvirksomhed i uge 

33 i 2018 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-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 være 

med lokalt indhold. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om 

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

tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt 

Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm).  

Stk. 4. Vilkårene i nærværende bekendtgørelse samt tilladelseshavers 

programtilladelse gælder både minimumssendetiden og den eventuelle øvrige 

TeleVision 
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sendetid, jf. § 7, stk. 2. I øvrig sendetid kan tilladelseshaver sende programmer 

produceret før 1. januar 2014. 

 Oplysninger om hvorvidt programmer, som er udsendt i 2018, 

er optaget uden for tilladelsesområdet med angivelse af de 

enkelte programmers titler, sendetidspunkt, varighed samt 

medvirkende. 

 

Materiale 

 Programkopier af de to timers førstegangsudsendelse udsendt i 

uge 33 i 2018 med klar angivelse af de enkelte programmers 

titel samt sendetidspunkt.  

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 31, 32, 

33 og 34 i 2018 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 19. september 2018 modtog nævnet høringssvar fra TeleVision, 

som bekræftede, at stationen sender i henhold til programvilkårene.  

 

Derudover oplyste stationen, at alle programmer er produceret af 

stationen, at programvirksomheden er udøvet fra tilladelsesområdet. 

Endvidere oplyste stationen, at der i debatten i programmet ”Nord 

Direkte – Skal naturbeskyttelsesloven moderniseres” fra uge 33 

optræder deltagere, der ikke er fra tilladelsesområdet.  

 

Endelig oplyste TeleVision, at stationen burde have meldt ferie ind for 

uge 30 og 31 i 2018. I stedet for at indsende de udbedte 

programoversigter for uge 31-34 indsendte stationen derfor i stedet 

programoversigter for uge 32-35.   

 

Desuden havde TeleVision indsendt programkopier af 

førstegangsudsendelser for uge 33.  

 

Nævnet konstaterede, at der manglede en angivelse af varighed for en 

førstegangsudsendelse i uge 35 i programoversigten, samt at det 

indsendte programmateriale med førstegangsudsendelserne i uge 33 

manglede overgangene mellem programmer; det som TeleVision selv i 

programoversigterne havde angivet som grafik, programoversigt, 

overgang mv. Derfor bad nævnet i en supplerende høring af 20. 

september 2018 TeleVision om at indsende oplysning om 

førstegangsudsendelsens varighed og om igen at indsende 

programkopier for uge 33 inklusive disse overgange før og efter 

udsendelserne.  
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Den 25. september 2018 oplyste TeleVision telefonisk, at 

formuleringen ”Samlet minuttal tillægges 2x2 minutter til grafik, prg. 

oversigt, overgang mv.” betyder, at der skal lægges fire minutter til 

programmerne om ugen og ikke til hvert enkelt program.  

 

Den 27. september 2018 modtog nævnet supplerende høringssvar fra 

TeleVision bestående af programkopier inkl. overgange mellem 

programmerne.  

 

Den 28. september 2018 modtog nævnet en programoversigt for uge 

35 med angivelse af programmernes varighed. 

 

Dermed havde TeleVision indsendt de udbedte oplysninger og det 

udbedte materiale.  

    

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. 444 af 8. maj 2018. Nævnet har på sit møde 

den 25. oktober 2018 behandlet sagen. 

 
Nævnet skal indledningsvis bemærke, at TeleVision ikke har indsendt 

programoversigter for ugerne 31-34 som udbedt, men for ugerne 32-

35, da stationen efter det oplyste havde afholdt ferie i uge 30 og 31, 

hvilket dog ikke var meddelt nævnet. Da alle stationer har ret til to 

ugers ferie om året, idet der alene skal sendes 10 timers 

programvirksomhed i 50 uger om året, jf. § 12, stk. 1, i 

bekendtgørelsen om MUX 1, finder nævnet det uproblematisk at lade 

tilsynet omfatte ugerne 32-35 i stedet for ugerne 31-34.   

 

Nævnet bemærker, at TeleVision har oplyst, at deri programmet ”Nord 

Direkte – Skal naturbeskyttelsesloven moderniseres” fra uge 33 

optræder deltagere, der ikke er fra tilladelsesområdet. Nævnet gør 

opmærksom på, at der ikke i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i 

MUX 1 er krav om, at deltagerne i programmer med lokalt indhold skal 

komme fra tilladelsesområdet. 

 

Manglende udsendelse af 10 timers programvirksomhed om ugen 

Det fremgår af § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i 

MUX 1, at indehavere af tilladelse til udøvelse af programvirksomhed 

som minimum skal udsende 10 timers programvirksomhed hver uge. 

De 10 ugentlige timer skal bestå af to timers egenproduceret 

førstegangsudsendelser samt genudsendelser heraf.  
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Tilladelseshaverne skal således hver uge udsende to timers 

førstegangsudsendelser (120 minutter) og otte timers genudsendelser 

(480 minutter); i alt 10 timers programvirksomhed (600 minutter) om 

ugen.  

 

Nævnet har gennemgået TeleVisions programoversigter for ugerne 32-

35 og har konstateret, at TeleVision i ingen af ugerne har opfyldt 

kravet om alt 10 timers programvirksomhed (600 minutter) om ugen, 

idet der er udsendt for få genudsendelser.  TeleVision mangler således 

at udsende 579 minutters genudsendelser i ugerne 32-35 i 2018.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 
Radio- og tv-nævnet påtaler, at TeleVision i ugerne 32-35 i 2018 ikke 

har opfyldt kravet om alt 10 timers programvirksomhed om ugen, jf. § 

12, stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, hvilket 

påtales, jf. § 25 i bekendtgørelsen.  

 

Nævnet understreger desuden, at fremtidige overtrædelser af 

program- eller tilskudsvilkår kan medføre, at nævnet inddrager 

programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.     

 
Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anne Kristine Axelsson 

Konst. formand 
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