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Afgørelse om tilsyn med Ahwazna Fondens programvirksomhed på
grundlag af registrering
Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 28. november 2018 at føre
tilsyn med Ahwazna Fondens programvirksomhed på grundlag af registrering
vha. satellit og internet.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at
påtale Ahwazna Fondens manglende overholdelse af kravet om at sikre, at
seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til
kontaktoplysninger mv., jf. § 13 i bekendtgørelse nr. 697 af 8. juni 2016 om
programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed samt forsømmelse af rettidigt at meddele Nævnet de
oplysninger, de forlanger, jf. radio- og fjernsynslovens § 39, stk. 4.
Nævnet pålægger endvidere Ahwazna Fonden at indstille programvirksomheden
i medfør af registreringen i 2 måneder, jf. § 50, stk. 2, nr. 2 i radio- og
fjernsynsloven, idet Ahwazna Fonden har overtrådt kravet om at optage og
opbevare programkopier i 3 måneder, jf. registreringens pkt. 8 og § 2, stk. 3, i
bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering
af radio- og fjernsynsprogrammer.
Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet iværksatte den 28. november 2018 tilsyn med Ahwazna
Fonden med henblik på at bekræfte, at stationen lever op til vilkårene i sin
registrering.
Tilsynet dækkede således over de formelle krav, der er stillet til Ahwazna
Fonden i medfør af registreringen – bl.a. til identifikationsinformation mv. –
samt de krav, der knytter sig til programvirksomheden.
Nærværende afgørelse dækker alene Ahwazna Fondens overholdelse af de
formelle krav.
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Nævnet bad Ahwazna Fonden bekræfte, at følgende oplysninger er tilstrækkeligt
tilgængeliggjort, herunder henvise til, hvor informationerne kan forefindes:
1. Navnet på fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand
audiovisuelle medietjeneste,
2. Den fysiske adresse, hvor fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den ondemand audiovisuelle medietjeneste er etableret,
3. Kontaktoplysninger om fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den ondemand audiovisuelle medietjeneste, herunder foretagendets eller
udbyderens e-post-adresse eller websted, og
4. Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente
tilsynsmyndighed.
Til brug for tilsynet bad Nævnet desuden om en tv-oversigt dækkende perioden
fra den 15. september-15. oktober 2018.
Ahwazna Fonden besvarede tilsynsskrivelsen den 26. december 2018 således:
”Jeg Sender hermed oversigten over vores programmer samt kort forklaring om
programmerne. Vores TV er basert på frivilige arbejde og derfor har ikke
resourcer nok til at arkiverei alle vores programmer. Men dem der er fundet
ligger i skabelonen som link.”
Nævnet meddelte på denne baggrund den 10. januar 2019 Ahwazna Fonden, at
de omgående og senest fredag den 11. januar 2019 kl. 14.00 skulle påbegynde
optagelse og opbevaring af alt programvirksomhed i medfør af registreringen.
Fonden bekræftede den 11. januar 2019, at de ville påbegynde optagelse og
opbevaring af programvirksomheden senest kl 14.00 samme dag.
Idet der ikke var svaret på de stillede spørgsmål vedr.
identifikationsoplysninger, fremsendte Nævnet en ny tilsynsmail til Ahwazna
Fonden torsdag den 7. februar 2019 med frist tirsdag den 12. februar 2019 kl.
12.00. Heri bad Nævnet atter fonden bekræfte, at de havde tilgængeliggjort de
oplysninger, der fremgår af registreringsbekendtgørelsens § 13.
Fonden besvarede tilsynsskrivelsen den 12. februar 2019 kl. 15.43 og
tilkendegav heri, at man ville tilgængeliggøre oplysningerne på sin hjemmeside
fredag den 15. februar 2019, idet man grundet tekniske udfordringer ikke havde
haft mulighed for at gøre oplysningerne tilgængelige indenfor fristen.
Nævnet bekræftede den 15. februar 2019, at oplysningerne var tilgængeliggjort
på Ahwazna Fondens hjemmeside.

Side 3

Retsgrundlag
I henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 697 af 8. juni 2016 om
programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed (”registreringsbekendtgørelsen”), fører Radio- og tvnævnet i henhold til lovens § 42, nr. 2 og 3, og § 42 a tilsyn med registreret
programvirksomhed og on-demand audiovisuel programvirksomhed samt
påtaler overtrædelser af loven og bestemmelser fastsat efter loven.
I medfør af stk. 2. i samme bestemmelse, kan Radio- og tv-nævnet træffe
afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af registreret
programvirksomhed og af on-demand audiovisuel programvirksomhed, jf.
lovens § 50, stk. 2 og 3.
I henhold til § 39, stk. 4, er radio- og tv-foretagender og øvrige
medietjenesteudbydere, der er omfattet af Radio- og tv-nævnets virksomhed,
forpligtet til at meddele Nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v.
og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af Nævnet. Nævnet kan
fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v.
I henhold til registreringsbekendtgørelsens § 13 skal registrerede
fjernsynsforetagender sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og
umiddelbar adgang til følgende oplysninger:
1. Navnet på fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand
audiovisuelle medietjeneste,
2. Den fysiske adresse, hvor fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den ondemand audiovisuelle medietjeneste er etableret,
3. Kontaktoplysninger om fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den ondemand audiovisuelle medietjeneste, herunder foretagendets eller
udbyderens e-post-adresse eller web-sted, og
4. Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente
tilsynsmyndighed.
I henhold til § 87 i radio- og fjernsynsloven skal registrerede foretagender
optage og i 6 måneder opbevare alle programmer i overensstemmelse med
regler, der kan fastsættes af kulturministeren. I forbindelse med behandlingen
af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte
reklamer, kan det pålægges foretagender at aflevere optagelser af
programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det
pålægges foretagendet at opbevare programmerne i mere end 6 måneder.
Radio- og fjernsynslovens § 87 er udmøntet i bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni
2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer
(opbevaringsbekendtgørelsen).
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I henhold til § 2, stk. 3. i opbevaringsbekendtgørelsen er registrerede
foretagender kun forpligtet til at optage og opbevare programkopier i 3
måneder.
Det bemærkes, at angivelsen af 3 måneder i opbevaringsbekendtgørelsen
skyldes en fejl, som er rettet ved ændringsbekendtgørelse nr. 1268 af 12.
november 2018.
I henhold til Ahwazna Fondens registrerings pkt. 8, er fonden forpligtet til at
optage og opbevare programmer i 3 måneder.
I henhold til radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 2, nr. 2, kan Radio- og tvnævnet træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af
programvirksomhed efter § 47, stk. 1, 1. pkt., hvis det registrerede foretagende
tilsidesætter § 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har behandlet tilsynssagen på sit møde den 26. februar
2019, og skal herefter udtale følgende:
Nævnet konstaterer først og fremmest, at Ahwazna Fonden i perioden fra den 6.
november 2017 og til den 15. februar 2019 har forsømt at sikre, at seerne og
brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til de kontaktoplysninger mv.,
der oplistes i § 13 i registreringsbekendtgørelsen. Dermed er det Nævnets
vurdering, at der er sket en overtrædelse af dette vilkår for programvirksomhed
på grundlag af registrering.
Radio- og tv-nævnet finder desuden, at der er sket en overtrædelse af radio- og
fjernsynslovens § 39, stk. 4, idet Ahwazna Fonden har forsømt at overholde de
frister, der er blevet fastsat af Nævnet, for meddelelse af oplysninger til brug for
Nævnets tilsyn med registreringen.
Nævnet skal endvidere bemærke, at Ahwazna Fonden selv anerkender, at der er
sket en overtrædelse af kravet om, at programkopier skal optages og
opbevares, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2018 om
optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer og § 87 i
radio- og fjernsynsloven.
Det er Radio- og tv-nævnets opfattelse, at der er tale om en grov overtrædelse.
Dette skyldes, at manglen på efterlevelse af netop dette vilkår reelt forhindrer
Nævnet i af føre tilsyn med programvirksomheden på et fuldt oplyst grundlag.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende:
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AFGØRELSE
Radio- og tv-nævnet finder, at Ahwazna Fonden ikke har levet op til vilkårene
for deres registrering, jf. registreringsbekendtgørelsens § 13, der foreskriver, at
registrerede fjernsynsforetagender sikre, at seerne og brugerne har vedvarende
og umiddelbar adgang til oplysninger om (1) navnet på fjernsynsforetagendet
eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste, (2) den fysiske
adresse, hvor fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand
audiovisuelle medietjeneste er etableret, (3) kontaktoplysninger om
fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle
medietjeneste, herunder foretagendets eller udbyderens e-post-adresse eller
web-sted, og (4) oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente
tilsynsmyndighed. Nævnet konstaterer endvidere, at Ahwazna Fonden har
forsømt at meddele Nævnet de oplysninger, som Nævnet forlangte i forbindelse
med oplysningen af sagen indenfor den angivne frist, jf. § 39, stk. 4.
Nævnet påtaler overtrædelsen af vilkårene i henhold til § 14 i
registreringsbekendtgørelsen og indskærper, at fremtidige overtrædelser af
vilkåret kan medføre pålæg om permanent eller midlertidig indstilling af
programvirksomheden, jf. registreringsbekendtgørelsens § 14, stk. 2.
Radio- og tv-nævnet finder endvidere, at Ahwazna Fonden har overtrådt vilkåret
i registreringens pkt. 8, § 87 i radio- og fjernsynsloven samt § 2, stk. 3, i
opbevaringsbekendtgørelsen, der foreskriver, at registrerede foretagender skal
optage og opbevare alle programmer i overensstemmelse med regler, der kan
fastsættes af kulturministeren, jf. opbevaringsbekendtgørelsen. Ahwazna
Fonden har således ikke optaget alle programmer og har på denne måde kun
kunnet sende kopier af et udsnit af programvirksomheden til Radio- og tvnævnet.
Radio- og tv-nævnet pålægger på denne baggrund og i medfør af § 50, stk. 2,
nr. 2, i radio- og fjernsynsloven Ahwazna Fonden at indstille
programvirksomheden på satellit og internet i 2 måneder gældende fra og med
onsdag den 6. marts 2019.
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