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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 Foreningen Sydfyn TV 

 
Adresse Bregnedalsvej 3, 5700 Svendborg 

 
Telefonnummer 20448978 

 
E-mail sydfyntv@sydfyntv.dk 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

Formand Martin Brandt Larsen 
 

Hjemmeside www.sydfyntv.dk  
 

Cvr.nr.  
40522425 

Evt. ID-nr.  
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

 
Ikkekommercielt tv i MUX1 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

 
Sydfyn TV 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  
Årene 2022-2023-2024 
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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. 

 
Indledningsvis ønsker vi at henlede opmærksomheden på problematikken i, at 
de nuværende økonomiske ressourcer vil skulle omfordeles i et ganske 
væsentligt omfang for at imødekomme forskellige foranstaltninger for at øge 
tilgængeligheden. 
Dette vil uundgåeligt afføde udfordringer med at opretholde samme kvalitet og 
diversitet på de ugentlige programmer, som det er tilfældet i dag. Det 
nuværende driftstilskud rækker alene til at afholde de nødvendige 
sendeudgifter/distributionsomkostninger samt vores hidtidige 
programaktiviteter. Investeringer i teknisk udstyr til tekstning og mandskab til 
at foretage tekstning af selv blot nogle udsendelserne, vil betyde at økonomien 
bliver vanskelig at få til at række, uden at det påvirker kvaliteten andetsteds. 
 
Vi har ved en umiddelbar afsøgning af tekniske muligheder for automatiseret 
tekstning ikke fundet løsninger, der fungerer hensigtsmæssigt eller blot kan 
implementeres uden en væsentligt forøgelse af driftsomkostningerne.  
Således skal vi appellere til at der stilles yderligere økonomi til rådighed via 
puljemidler eller øget driftstilskud med henblik på at finde løsninger, der kan 
medvirke til tekstning af programmer. 
 
En tekstløsning, der giver seeren mulighed for at til-/fravælge undertekster, 
som det kendes fra DR og TV2 vil vi mene skal findes for alle tilladelseshavere i 
fællesskab og implementeres via sendesamvirkerne. Denne løsning beror 
således på at der findes ressourcer i de respektive sendesamvirker for at 
forfølge og undersøge dette nærmere. Det vil vi opstarte dialog om ved 
førstkommende generalforsamling i det sendesamvirke, vi er deltagende i. 
 
Vores fokusområde på SydfynTV vil være at arbejde indenfor to områder: 

 Forbedring af lydsiden/den fonetiske præsentation, dvs indtænke 
værter/journalisters præsentation af f.eks. gæster og steder, til gavn for 
synshandicappede. Vi vil afsøge mulighederne for at forbedre lydkvalitet 
på f.eks. interviews yderligere ved hjælp af yderligere lydprocessering til 
gavn for hørehæmmede.  

 Automatisk tekstning ved brug af de muligheder der måtte kunne findes, 
og stille disse til rådighed via YouTube 
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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. 

Ja. Vi vil rette vores fokus mod tekstning generelt via følgende tiltag: 
 
Medio 2022 forbedres skilte på medvirkende gæster og ved interviews, således 
læsevenligheden øges yderligere. 
 
Medio 2022 og frem implementeres løbende udvikling af den verbale 
præsentation af medvirkende personer og steder, således forståelsen hos 
synshandicappede øges. 
 
Medio/ultimo 2022 gøres forsøg med autotekstning af nogle udvalgte 
udsendelser, som herefter stilles til rådighed via YouTube/foreningens 
hjemmeside. 
 
Primo 2023 vil vi foretage forsøg med fuldtekstning af SydfynTVs lokale 
nyheder (nyhedsblok), således alle disse nyheder præsenteres med både lyd, 
billed og tekst. Tilladelsens minutkrav opretholdes naturligvis, men 
konsekvensen vil dog være at antallet af nyheder vil blive reduceret, idet 
tekstning vil kræve bedre tid til præsentationen af den enkelte nyhed, end hvis 
den – som i dag – alene præsenteres ved oplæsning. Det kræver simpelthen 
mere tid at vise tekst i læsevenlig form. Tiltaget ventes fuldt implementeret 
senest ultimo 2023. 
 
Hvad angår løsninger der involverer YouTube og eksterne auto-tekstnings-
parter skal vi henlede opmærksomheden på, at vi ikke har mulighed for at 
påvirke eller bestemme hvilke løsninger YouTube og andre aktører stiller til 
rådighed, hvilke ændringer der måtte ske m.v., hvorfor der skal tages 
forbehold herfor. Enhver løsning afhængig af tredjemand, f.eks. YouTube, 
rummer således ikke muligheden for at udvikle, forbedre eller påvirke 
løsningen, hvilket forudsætter et vist forbehold herfor. 
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Oplæste undertekster 
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 

 
 
Øvrige hjælpetjenester 
8 Planlægger I at anvende øvrige 

hjælpetjenester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Nej. 

 
Bekræftelse  
9 Dato 27/1-2022 

 
 

Underskrift  

 
p 
 

 
 
Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk 
 
 


