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Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Vestjylland 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført et tilsyn med TV Vestjylland. 

 

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

om, at TV Vestjylland overholder vilkårene for sin programtilladelse.  

 

Radio- og tv-nævnet gør TV Vestjylland opmærksom på manglende 

oplysninger på hjemmesiden, herunder angivelse af genudsendelser i 

programoversigten samt angivelse af, at tilladelseshaver hører under 

dansk myndighed. 

 

Sagens oplysninger 

Den 7. juli 2020 indledte Nævnet et tilsyn med TV Vestjylland og sendte 

i den forbindelse et høringsbrev til stationen, hvori Nævnet udbad sig 

følgende oplysninger og materiale: 

 

Oplysninger  

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse.  

 Bekræftelse på, at bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1 overholdes – herunder en 

gennemgang af opfyldelse af kravene til hjemmesiden, jf. § 21. 

 Oplysninger om hvilke programmer udsendt i 2020, som er 

optaget uden for tilladelsesområdet, med angivelse af de enkelte 

programmers titler, sendetidspunkt, varighed, optagelsessted og 

handling. 

 Redegørelse for hvorledes TV Vestjyllands programvirksomhed i 

uge 8 og 9 i 2020 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i 

bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020 om ikkekommercielt tv i 

MUX 1. 

 

Materiale 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 8 og uge 9 

2020 med klar angivelse af de enkelte programmers titel, 

sendetidspunkt, varighed, om der er tale om lokalt indhold samt 
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Side 2 

oplysninger om, der ydes driftstilskud til de enkelte programmer, 

dvs. 2 timers selvstændig egenproduktion per uge eller om disse 

er genudsendelser. 

 Programkopier af programmer udsendt i uge 8 og 9 i 2020, som 

Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til.  

 

Den 11. august 2020 modtog Nævnet høringssvar fra TV Vestjylland, 

som bekræfter, at de sender i henhold til programvilkårene i stationens 

tilladelse. De bekræfter også, at de overholder bekendtgørelse nr. 977 

af 18. juni 2020 om ikkekommercielt tv i MUX 1. 

 

TV Vestjylland oplyser, at de ikke har optaget programmer uden for 

tilladelsesområdet i 2020. Derudover redegør stationen for, at de 

producerer lokale programmer, der er særligt interessante for borgere i 

deres lokalområde. De bemærker, at borgere enkelte gange har bidraget 

som led i Public Acces, samt at seere indsender forslag til kommende 

indslag. TV Vestjylland bemærker på den baggrund, at de har lokale folk 

til at producere lokale indslag og dermed en bred lokal forankring. 

 

TV Vestjylland har i sit høringssvar vedlagt to programoversigter for alle 

programmer udsendt i henholdsvis uge 8 og 9 i 2020 med angivelse af 

sendetidspunkt samt en beskrivelse af programmerne med angivelse af 

de enkelte programmers titel, varighed, om der er tale om lokalt indhold 

samt oplysninger om, hvorvidt der ydes driftstilskud til de enkelte 

programmer. De har også indsendt programkopier af alle programmer 

udsendt i uge 8 og 9 i 2020, som Nævnet yder tilskud til.  

 

Radio- og tv-nævnets bemærkninger 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 17. november 2020 behandlet 

sagen og skal udtale: 

 

TV Vestjyllands programvirksomhed: 

Radio- og tv-nævnet har gennemlyttet TV Vestjyllands programkopier 

for uge 8 og 9. Nævnet finder, at TV Vestjylland overholder vilkårene for 

sin programtilladelse, herunder at stationen i uge 8 og 9 har overholdt 

vilkårene for mængden af egenproduceret førstegangsudsendt 

programvirksomhed med lokalt indhold, som stationen er forpligtet til at 

sende ifølge sin programtilladelse. 

 

Hjemmeside: 

Nævnet har endvidere ført tilsyn med TV Vestjyllands hjemmeside efter 

§ 21, i bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020 om ikkekommercielt tv i 

MUX 1. Hjemmesiden indeholder oplysninger om bestyrelse og 

vedtægter, men der er andre fraværende oplysninger på hjemmesiden. 



 

Side 3 

 

Stationen angiver ikke i programoversigten, hvornår der er tale om en 

genudsendelse, hvilket kræves efter § 21, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse 

nr. 977. Stationen angiver i programoversigten blot, hvornår der er tale 

om en førstegangsudsendelse og angiver, at programmerne derefter 

genudsendes indtil næste uges nye indslag. Nævnet vurderer, at 

genudsendelser bør angives direkte i programoversigten, således at 

seerne gives mulighed for at vide, hvornår det førstegangsudsendte 

indhold bliver genudsendt, hvilket ikke på nuværende tidspunkt 

forekommer tydeligt. 

 

Herudover er det ikke angivet på stationens hjemmeside, at 

tilladelseshaver hører under dansk myndighed, hvilket er et nyt krav 

efter § 21, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse nr. 977, som blev udstedt den 

18. juni 2020 på baggrund af implementeringen af AVMS-direktivet. Det 

er alene angivet, at Radio- og tv-nævnet er den kompetente 

tilsynsmyndighed. TV Vestjylland skal derfor på stationens hjemmeside 

angive, at de hører under dansk myndighed.  

 

Nævnet understreger afslutningsvis, at Nævnet ikke har fundet 

anledning til at bemærke yderligere forhold vedrørende TV Vestjylland. 

Nævnet har derudover ikke fundet anledning til at påtale andre forhold i 

øvrigt. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet konstaterer, at TV Vestjylland overholder vilkårene 

i sin programtilladelse i henhold til § 24, i bekendtgørelse nr. 79 af 28. 

januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1. 

 

Radio- og tv-nævnet gør TV Vestjylland opmærksom på manglende 

oplysninger på hjemmesiden, herunder angivelse af genudsendelser i 

programoversigten samt angivelse af, at tilladelseshaver hører under 

dansk myndighed, jf. § 21, i bekendtgørelse nr. 977 af 18. juni 2020 om 

ikkekommercielt tv i MUX 1. 

 

Med venlig hilsen 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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