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Afgørelse vedrørende tilsyn med TV KANT
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af en klage over
programvirksomheden på TV KANT ført tilsyn med stationen. Klagen
vedrørte udsendelse af et prøvebillede samt et program med optagelser
fra en bil.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om,
at TV KANT overholder vilkårene for sin programtilladelse. Nævnet tager
TV KANTs udsendelse af et prøvebillede til efterretning.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet har udstedt programtilladelse til ikkekommercielt
tv til foreningen TV LOS, som udøver programvirksomhed under navnet
TV KANT. Tilladelsen er gyldig i perioden fra 1. januar 2020 til 31.
december 2025.
Nævnet modtog den 23. januar 2020 en klage over TV KANT. Klageren
anførte, at TV KANT udsendte prøvebilleder samt et program, hvor der
blot filmes fra en bil.
Den 21. februar 2020 sendte Radio- og tv-nævnet et høringsbrev til TV
KANT, hvori Nævnet udbad sig følgende oplysninger og materiale:
Oplysninger





Bemærkninger til hvorvidt der er udsendt prøvebilleder samt
optagelser fra en bil, og i bekræftende fald, i hvilken uge dette er
udsendt.
Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
Redegørelse for hvorledes TVKANT’s programvirksomhed i den
pågældende uge opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i
bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i
MUX 1. Det fremgår af § 11, at:
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”Stk. 1. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet.
Programmerne skal være produceret af tilladelseshaver eller af borgere
fra tilladelsesområdet som led i tilladelseshavers public access.
Programmerne skal derudover være optaget i tilladelsesområdet, dog
kan et program undtagelsesvist optages i de tilgrænsende
tilladelsesområder, såfremt det handler om eller er med 2
personer
fra
tilladelsesområdet
eller
dette
tilgrænsende
tilladelsesområde. Radio- og tv-nævnet kan for programkategorier som
ikke er nævnt i § 15, nr. 2, se bort fra kravene i 2. og 3. pkt., for op til
10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget.
Stk.
2.
Programmerne
tilladelsesområdet.

skal

produceres

til

befolkningen

i

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 sendetid, jf. § 7, stk. 2. I øvrig sendetid kan tilladelseshaver sende
programmer produceret før 1. januar 2020.”
Materiale




Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 2, 3, 4 og 5 i
2020 med klar angivelse af de enkelte programmers titel,
sendetidspunkt, varighed, og om det er en førstegangsudsendelse,
genudsendelse eller som en del af øvrig sendetid.
Programkopier af programmer udsendt i den uge, hvori der eventuelt
er udsendt prøvebilleder samt optagelser fra en bil i 2020 med klar
angivelse af de enkelte programmers titel samt sendetidspunkt.

Den 6. marts 2020 modtog Radio- og tv-nævnet høringssvar fra TV
KANT, som oplyste, at stationen under opstart havde udsendt et
prøvebillede, for at kunne finde de bedst mulige signalindstillinger.
Prøvebilledet havde været udsendt lejlighedsvist fra uge 3. Stationen
oplyste endvidere, at den havde udsendt to timers nyproduktion samt
minimum 22 timers genudsendelse ugentligt. TV KANT oplyste om
optagelserne fra en bil, at de er fra programmet ”Historier på vejen”,
hvor der formidles historier og fakta fra en rute i lokalområdet.
Programmet er forsat under udvikling.
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TV KANT oplyste endeligt, at alle programmer er produceret i
sendeområdet, har et lokalt fokus og er produceret af folk i
sendeområdet. TV KANT fremsendte ligeledes programkopier fra den uge
med programmet ”Historier på vejen”. Ud over dette program havde
stationen udsendt programmet ”Rundt i syd”, som bestod af optagelser
fra et foredrag med museumsinspektøren fra Vardemuseerne.
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. 3, i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019
om ikkekommercielt tv i MUX 1 (bekendtgørelsen), at 80 pct. af
programmerne skal være med lokalt indhold. Ved lokalt 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).
Det fremgår af TV KANTs programtilladelse, at stationen er forpligtet til
at sende 90 pct. lokalt indhold per uge.
TV KANTs førstegangsudsendelser i uge 3 udgøres af programmerne
”Rundt i syd” og ”Historier på vejen”.
Rundt i syd
Programmet er af en times varighed og handler om et foredrag med
museumsinspektøren
ved
Vardemuseerne.
Museumsinspektøren
fortæller generelt om flere forhold i tiden efter 2. verdenskrig både i
Danmark og Tyskland. Fokus for foredraget er dog undervisningen af
flygtningebørn i Oksbøllejren i perioden 1945-1949.
Det er Nævnets vurdering, at der er tale om lokalt indhold, idet der, ud
over det der generelt fortælles om tiden efter 2. verdenskrig, tales om
undervisningen i Oksbøllejren, som er inden for tilladelsesområdet i TV
2-region syd.
Historier på Vejen
Programmet er af en times varighed og viser optagelser fra en bil der
kører rundt i Juelsminde og Vejle. I løbet af programmet vises der på et
kort, hvor bilen kører, mens optagelsen fra bilen ligeledes kører på
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skærmen. Der afspilles musik og kører i bunden af skærmen en tekst
med oplysninger om området.
Det er Nævnets vurdering, at der er tale om lokalt indhold idet det består
af optagelser fra tilladelsesområdet i TV 2-region syd, mens der bringes
fakta og historier fra området.
Prøvebillede
TV KANT har oplyst, at stationen har udsendt et prøvebillede som led i
test af signalindstillingerne. Det fremgår af programoversigten, at TV
KANT har udsendt 8 timers prøvebillede i uge 3 og 4 i det der betegnes
som ”øvrig sendetid”.
Det følger af bekendtgørelsens § 11, stk. 4, at bekendtgørelsens vilkår
både gælder minimumssendetiden og den øvrige sendetid.
Tilladelseshaveren kan i den øvrige sendetid udsende programmer
produceret før 1. januar 2020. Den programvirksomhed, der udsendes i
øvrig sendetid, skal derudover forsat leve op til kravene om, at
programmerne skal være optaget i tilladelsesområdet, være med lokalt
indhold mv.
Henset til, at TV KANT har udsendt den programvirksomhed, som
stationen er forpligtet til i minimumssendetiden, jf. bekendtgørelsens §
13, stk. 1, og fordi prøvebilledet er udsendt i forbindelse med
indstillingen af signalet i starten af TV KANTs tilladelsesperiode, tager
Nævnet forholdet til efterretning.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet konstaterer på det foreliggende grundlag, at TV
KANT oveholder vilkårene for sin programtilladelse i henhold til § 11, stk.
3, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om
ikkekommercielt tv i MUX 1 og tager TV KANTs udsendelse af et
prøvebillede til efterretning.

Med venlig hilsen

Caroline Heide-Jørgensen
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