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Afgørelse vedrørende Ø-TV BORNHOLM 

 

Sammendrag  

Ø-TV BORNHOLM med cvr-nummer 40475184 har indsendt en 

handlingsplan for, hvordan Ø-TV BORNHOLM ved hjælp af 

forholdsmæssige foranstaltninger løbende og gradvist vil gøre 

programvirksomheden på Ø-TV BORNHOLM mere tilgængelig for 

personer med handicap gældende for perioden 2022-2025.  

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og tager 

handlingsplanen for Ø-TV BORNHOLM til efterretning. Nævnet har ved 

vurderingen af, om handlingsplanen kunne tages til efterretning lagt 

vægt på, at Ø-TV BORNHOLM har oplyst i handlingsplanen, at de for at 

tilgodese svagtseende bedst muligt, arbejder pt. på en ny grafikpakke 

(titler, navneskilte etc.), baseret på vejledning fra Instituttet for Blinde 

og Svagsynede(IBOS) med fokus på farvevalg/kontrast, skriftstørrelse 

samt valg af skrifttyper med seriffer. Den nye grafikpakke indføres 

ultimo 2022, men de vil fortsat have fokus på dette område herefter. 

 

I forhold til taleforståelighed oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er flyttet til 

bedre egnede lokaler og at de den forbindelse har søgt rådgivning om 

akustikregulering hos DTU. Det nye studie tages i brug i marts 2022, 

men det forventes først at akustikreguleringen er færdig ved årsskiftet. 

 

De har endvidere lavet en større investering i nye mikrofoner, der er 

væsentligt mere lineære og mindre følsomme over for “håndteringsstøj”. 

Sidst men ikke mindst, er de ved at indkøre et nyt system til kontrol af 

dynamikområdet (Multibånds kompressor + AGC + Limiter). Dette vil 

generelt gøre deres programmer mere "lyttebare", samt løfte 

lydniveauet, så det harmonerer bedre med DR's og TV-2's (EBU Norm.). 

Det er et løbende projekt at tilpasse dette til deres produktioner, men 

deres mål er, at være "færdige" ultimo 2022. 

 

Endelig oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er i gang med at undersøge 

mulighederne for Automatisk tekstning (Tale-til-tekst). De følger 

løbende udviklingen inden for denne teknologi i håbet om, at det en dag 

bliver brugbart for dem. 
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Side 2 

 

Sagens oplysninger 

Ø-TV BORNHOLM med cvr-nummer 40475184 har indsendt en 

handlingsplan for, hvordan Ø-TV BORNHOLM ved hjælp af 

forholdsmæssige foranstaltninger løbende og gradvis vil gøre 

programvirksomheden på Ø-TV BORNHOLM mere tilgængelig for 

personer med handicap gældende for perioden 2022-2025.  

 

I handlingsplanen fremgår det, at Ø-TV BORNHOLM for at tilgodese 

svagtseende bedst muligt, arbejder pt. på en ny grafikpakke (titler, 

navneskilte etc.), baseret på vejledning fra Instituttet for Blinde og 

Svagsynede(IBOS) med fokus på farvevalg/kontrast, skriftstørrelse 

samt valg af skrifttyper med seriffer. Den nye grafikpakke indføres 

ultimo 2022, men de vil fortsat have fokus på dette område herefter. 

 

I forhold til taleforståelighed oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er flyttet til 

bedre egnede lokaler og at de den forbindelse har søgt rådgivning om 

akustikregulering hos DTU. Det nye studie tages i brug i marts 2022, 

men det forventes først at akustikreguleringen er færdig ved årsskiftet. 

 

De har endvidere lavet en større investering i nye mikrofoner, der er 

væsentligt mere lineære og mindre følsomme over for “håndteringsstøj”. 

Sidst men ikke mindst, er de ved at indkøre et nyt system til kontrol af 

dynamikområdet (Multibånds kompressor + AGC + Limiter). Dette vil 

generelt gøre deres programmer mere "lyttebare", samt løfte 

lydniveauet, så det harmonerer bedre med DR's og TV-2's (EBU Norm.). 

Det er et løbende projekt at tilpasse dette til deres produktioner, men 

deres mål er, at være "færdige" ultimo 2022. 

 

Endelig oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er i gang med at undersøge 

mulighederne for Automatisk tekstning (Tale-til-tekst). De følger 

løbende udviklingen inden for denne teknologi i håbet om, at det en dag 

bliver brugbart for dem. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 23. juni 2022 behandlet sagen 

i henhold til § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020 om 

tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og 

registrering for personer med handicap (herefter bekendtgørelsen) og 

skal udtale: 

 

Det følger af § 5, stk. 1, i bekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet fører 

tilsyn med, at udbyderne udarbejder handlingsplaner, etablerer 
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tilgængelighedsforanstaltninger og afrapporterer efter reglerne i 

bekendtgørelsens §§ 2-4. 

 

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 2, at udbydere, som er 

omfattet af bekendtgørelsen, ved hjælp af forholdsmæssige 

foranstaltninger skal gøre deres programvirksomhed mere tilgængelig 

for personer med handicap. Jf. § 2, stk. 2, omfatter foranstaltningerne 

eksempelvis tegnsprogstolkning, tekstning for døve og hørehæmmede, 

oplæste undertekster og synstolkning m.v. 

 

Jf. bekendtgørelsens § 3 skal udbyderne forelægge Radio- og tv-nævnet 

handlingsplaner, hvori de redegør for, hvordan de vil søge at opfylde 

kravet i bekendtgørelsens § 2. Handlingsplanerne skal som 

udgangspunkt gælde for tre år. 

 

Jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal udbyderne ved udvælgelsen af 

hvilke tilgængelighedsforanstaltninger, der tilbydes, tage hensyn til den 

teknologiske udvikling ud fra en samlet vurdering af brugerbehov, 

nytteværdi og ressourcer. 

 

Radio- og tv-nævnet vurderer i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 

om handlingsplanen kan tages til efterretning eller kræver ændringer. 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, at udbyderne regelmæssigt 

skal aflægge rapport til Radio- og tv-nævnet om gennemførelsen af 

handlingsplanerne. Jf. § 4, stk. 2, skal denne afrapportering som 

udgangspunkt ske hvert tredje år. 

 

I handlingsplanen fremgår det, at Ø-TV BORNHOLM for at tilgodese 

svagtseende bedst muligt, arbejder pt. på en ny grafikpakke (titler, 

navneskilte etc.), baseret på vejledning fra Instituttet for Blinde og 

Svagsynede(IBOS) med fokus på farvevalg/kontrast, skriftstørrelse 

samt valg af skrifttyper med seriffer. Den nye grafikpakke indføres 

ultimo 2022, men de vil fortsat have fokus på dette område herefter. 

 

I forhold til taleforståelighed oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er flyttet til 

bedre egnede lokaler og at de den forbindelse har søgt rådgivning om 

akustikregulering hos DTU. Det nye studie tages i brug i marts 2022, 

men det forventes først at akustikreguleringen er færdig ved årsskiftet. 

 

De har endvidere lavet en større investering i nye mikrofoner, der er 

væsentligt mere lineære og mindre følsomme over for “håndteringsstøj”. 

Sidst men ikke mindst, er de ved at indkøre et nyt system til kontrol af 

dynamikområdet (Multibånds kompressor + AGC + Limiter). Dette vil 

generelt gøre deres programmer mere "lyttebare", samt løfte 
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lydniveauet, så det harmonerer bedre med DR's og TV-2's (EBU Norm.). 

Det er et løbende projekt at tilpasse dette til deres produktioner, men 

deres mål er, at være "færdige" ultimo 2022. 

 

Endelig oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er i gang med at undersøge 

mulighederne for Automatisk tekstning (Tale-til-tekst). De følger 

løbende udviklingen inden for denne teknologi i håbet om, at det en dag 

bliver brugbart for dem. 

 

Radio- og tv-nævnet vurderer, at indførelse af sådanne 

tilgængelighedsforanstaltninger løbende og gradvist vil gøre 

programvirksomheden mere tilgængelig for personer med handicap. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og tager 

handlingsplanen for Ø-TV BORNHOLM til efterretning i henhold til § 3, 

stk. 3 i bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020 om tilgængelighed af 

programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer 

med handicap.  

 

Nævnet har ved vurderingen af, om handlingsplanen kunne tages til 

efterretning lagt vægt på, at det i handlingsplanen fremgår, at Ø-TV 

BORNHOLM for at tilgodese svagtseende bedst muligt, arbejder pt. på 

en ny grafikpakke (titler, navneskilte etc.), baseret på vejledning fra 

Instituttet for Blinde og Svagsynede(IBOS) med fokus på 

farvevalg/kontrast, skriftstørrelse samt valg af skrifttyper med seriffer. 

Den nye grafikpakke indføres ultimo 2022, men de vil fortsat have fokus 

på dette område herefter. 

 

I forhold til taleforståelighed oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er flyttet til 

bedre egnede lokaler og at de den forbindelse har søgt rådgivning om 

akustikregulering hos DTU. Det nye studie tages i brug i marts 2022, 

men det forventes først at akustikreguleringen er færdig ved årsskiftet. 

 

De har endvidere lavet en større investering i nye mikrofoner, der er 

væsentligt mere lineære og mindre følsomme over for “håndteringsstøj”. 

Sidst men ikke mindst, er de ved at indkøre et nyt system til kontrol af 

dynamikområdet (Multibånds kompressor + AGC + Limiter). Dette vil 

generelt gøre deres programmer mere "lyttebare", samt løfte 

lydniveauet, så det harmonerer bedre med DR's og TV-2's (EBU Norm.). 
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Det er et løbende projekt at tilpasse dette til deres produktioner, men 

deres mål er, at være "færdige" ultimo 2022. 

 

Endelig oplyser Ø-TV BORNHOLM, at de er i gang med at undersøge 

mulighederne for Automatisk tekstning (Tale-til-tekst). De følger 

løbende udviklingen inden for denne teknologi i håbet om, at det en dag 

bliver brugbart for dem. 

 

Dette vurderer Radio- og tv-nævnet løbende og gradvist vil gøre 

programvirksomheden på Ø-TV BORNHOLM mere tilgængelig for 

personer med handicap. 

 

Ø-TV BORNHOLM vil blive kontaktet angående afrapportering i henhold 

til § 4, stk. 1 og 2. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 
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