
 

 

 

 

Radio- og tv-nævnet Side 1 af 3 

Handlingsplan tilgængelighed 

 
(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap -

bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020) 

 

Udbyder 

1 Navn  

DKsyd 

Adresse  

St. Rådhusgade 9a, 6400 Sønderborg 

Telefonnummer  

73 70 99 11 

E-mail  

dksyd@dksyd.dk 

Kontaktperson og 

kontaktoplysninger  

 

 

Knud A. Sveistrup – mobilnummer 21 25 42 22 – formand@dksyd.dk  

Hjemmeside  

www.dksyd.dk 

Cvr.nr.  

33021356 

Evt. ID-nr.  

 

 Angiv om I udøver 

fjernsyns- eller on 

demand virksomhed?  

 

Fjernsyn samt on demand 

 Angiv 

kanalens/tjenestens 

navn 

 

DKsyd 

 

Handlingsplanens periode 

2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  

 

01.02.2022 – 31.01.2025 

mailto:formand@dksyd.dk


 

 

 

 

Radio- og tv-nævnet Side 2 af 3 

Redegørelse (§ 2) 

3 Redegør for hvordan I ved hjælp af 

forholdsmæssige foranstaltninger løbende og 

gradvis vil gøre jeres programvirksomhed 

mere tilgængelig for personer med handicap. 

 

Beskriv jeres overordnede plan for 

tilgængeliggørelse. 

DKsyd bestræber sig på kontinuerlig optimering af tilgængelighed gennem 

forbedringer indenfor lydkvalitet og synlighed i alle produktioner, der 

distribueres gennem flow-tv, web-tv og diverse digitale platforme. Også på 

sociale medier vil tilgængelighed gennem perioden bliver styrket for brugere 

med handicaps. Der vil blive gennemført testforløb med undertekster i korte 

produktioner – og det vil bl.a. blive oplyst i web-tv på www.dksyd.dk.  

 

Der er indtil videre ikke økonomisk mulighed for at tilgodese alle handicaps. 

 

 

Tegnsprogstolkning 

4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 

som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 

redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 

tidshorisont. 

 

Indtil videre er der ikke økonomisk mulighed for at indføre tegnsprogstolkning. 

 

Undertekster 

5 Planlægger I at anvende undertekster som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 

nærmere herfor. Oplys omfang og 

tidshorisont. 

Gennem 2022 vil de første korte produktioner med undertekster blive testet – 

herunder vil der være fokus på omfang, tidsanvendelse og økonomi. Med 

forbehold for de økonomiske muligheder vil der blive øget implementering af 

undertekster gennem hele perioden. 

 

Oplæste undertekster 

6 Planlægger I at anvende oplæste 

undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 

Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 

omfang og tidshorisont. 

Nej – indtil indgår ikke planer om oplæste undertekster. Der tales dansk i alle 

udsendelser – eventuel tale på fremmedsprog vil blive genfortalt på dansk. 

 

Synstolkning 

7 Planlægger I at anvende synstolkning som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 

nærmere herfor. Oplys omfang og 

tidshorisont. 

Nej – stort set alle programmer er med tale og indsatte fotos kan eventuelt 

beskrives ved tale. 

 

http://www.dksyd.dk/


 

 

 

 

Radio- og tv-nævnet Side 3 af 3 

 
Øvrige hjælpetjenester 

8 Planlægger I at anvende øvrige 

hjælpetjenester som led i 

tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 

nærmere herfor. Oplys omfang og 

tidshorisont. 

Gennem perioden vil der løbende blive foretaget forbedringer for tilgængelighed 

– herunder programoversigter i web-tv og på sociale medier. Hastigheden heraf 

beror på de økonomiske muligheder. 

 

Bekræftelse  

9 Dato 29.01.2022 

 

 

Underskrift  

 

 

Knud A. Sveistrup 

 

 

 

Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk 

 

Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til: 

Slots- og Kulturstyrelsen 

Medier – att. Radio og tv-nævnet 

Hammerichsgade 14 

1553 København V 

mailto:rtv@slks.dk

