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Afgørelse vedrørende tilsyn med TVMarineret
Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med TVMarinerets programvirksomhed.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om
at påtale TVMarinerets manglende overholdelse af vilkårene i stationens
programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.
Sagens oplysninger
Den 29. januar 2020 sendte Nævnet et høringsbrev til TVMarineret, da
de er udtaget til stikprøvetilsyn, hvori Nævnet udbad sig programkopier
fra uge 2 i 2020, samt programoversigter fra uge 1, uge 2, uge 3 og uge
4 i 2020.
Nævnet udbad sig følgende oplysninger:
Oplysninger
 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i
stationens tilladelse.
 Redegørelse for hvorledes TVMarinerets programvirksomhed i
uge 2 i 2020 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i
bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv
i MUX 1.
 Oplysninger om programmer, som er udsendt i 2020, og som er
optaget uden for tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte
programmers titler, sendetidspunkt, varighed, optagelsessted og
handling.
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 det er en
førstegangsudsendelse, genudsendelse eller som en del af øvrig
sendetid.
 Programkopier af programmer udsendt i uge 2 i 2020 med klar
angivelse af de enkelte programmers titel samt sendetidspunkt.

Side 2

Den 8. maj 2020 modtog Nævnet høringssvar fra TVMarineret, hvor
TVMarineret bekræftede, at stationen sender i henhold til
programvilkårene i
stationens programtilladelse. Høringssvaret
indeholdt ligeledes den udbedte redegørelse for, hvorledes TVMarinerets
programvirksomhed i uge 2 opfylder kravet om lokalt indhold.
Derudover havde TVMarineret
programoversigter som udbedt.

også

indsendt

programkopier

og

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 24. september 2020 i henhold
til § 42 i bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v af
4. september 2020 behandlet sagen og skal udtale:
Det følger af Nævnets praksis for fortolkning af § 11, stk. 3, om lokalt
indhold, og det fremgår af vejledningen for tilladelseshavere om
programvirksomhed i MUX 1, at 80 pct. af programmerne skal handle
om tilladelsesområdet samt de tilgrænsende området, og at 80 pct.
programmerne skal være med personer fra tilladelsesområdet.
Udgangspunktet er således, at 80 pct. af programvirksomheden skal
have lokalt indhold.
Ved udbuddet af programtilladelser i MUX 1 i 2019 tilbød TVMarineret
imidlertid at udsende 100 pct. lokalt indhold. Derfor fremgår det af
TVMarinerets programtilladelse, at stationen skal sende 100 pct. lokalt
indhold.
I programmet Kalles World Tour fra uge vises en livekoncert med
trommeslageren og komikeren Kalle Mathiesen, fra Elværket i Helsingør.
Koncerten er et one-man show med komikeren Kalle, der spiller musik
og fortæller forskellige jokes. Nævnet vurder ikke, at det nævnte indslag
er lokalt indhold, da programmet ikke tager udgangspunkt i foreningens
virke i lokalområdet, men generelt viser en komikers show i Helsingør,
og dermed ikke handler om noget lokalt eller har en lokal vinkel i Region
Hovedstaden.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler TVMarinerets manglende overholdelse af
stationens vilkår om udsendelse af programmer med lokalt indhold i
programmet ”Kalles World Tour” jf. bekendtgørelse nr. nr. 79 af 28.
januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

Side 3

Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan
medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller
endeligt.
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