
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
Lokal TV Fyn

Adresse Østre Stationsvej 43, St, 5000 Odense C 

Telefonnummer 53627100 

E-mail
kontakt@lokaltvfyn.dk

Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  

Pernille Callesen Lorup 
pernille@lokaltvfyn.dk 
53627100

Hjemmeside www.lokaltvfyn.dk

Cvr.nr. 40473491

Evt. ID-nr.

Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed? 

Fjernsynsvirksomhed

Angiv kanalens/
tjenestens navn

FynboTV, Kanal 98
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Handlingsplanens periode

2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 
(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år) 

2023-2025

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.

Med udgangspunkt i nuværende støttegrundlag, kan vi indføre følgende tiltag 
for at forbedre tilgængeliggørelsen af vores programmer.  
Ved upload af programmerne på Youtube, kan der tilføjes en “alt” tekst som 
bl.a. blinde kan få læst op via egne computerprogram. Dette gør det muligt 
for dårligt seende at udvælge og opleve vores programmer. 

Tegnsprogstolkning

4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 
som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Nej

Undertekster

5 Planlægger I at anvende undertekster som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Nej  
 
Bliver der dog stillet krav om at programmerne skal tekstes, vil det kræve en 
fuldtidsstilling til at dække mængden af ugentligt materiale og yderligere vil 
der være behov for midler til at inddække dette arbejde.

Oplæste undertekster
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6 Planlægger I at anvende oplæste 
undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 
Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont.

Nej

Synstolkning

7 Planlægger I at anvende synstolkning som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Nej
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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

Øvrige hjælpetjenester

8 Planlægger I at anvende øvrige 
hjælpetjenester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont.

Ja - men i meget begrænset omfang. Vores bidrag til synstolkning ud fra 
nuværende tilgængelige midler til ikke-kommercielt TV rækker til at vi kan 
tilføre “alt”-tekst på Youtube for på den måde at gøre vores programmer bedre 
tilgængelige for dårligt seende.

Bekræftelse 

9 Dato
1/2-22 

Underskrift
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