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Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Foreningen Ærø Lokalradios 

programvirksomhed og årsregnskab for 2019. 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, 

at Foreningen Ærø Lokalradio overholder vilkårene for sin 

programtilladelse.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet sendte den 26. maj 2020 en orientering til 

Foreningen Ærø Lokalradio om, at Nævnet havde besluttet, at der skulle 

indledes et tilsyn med Foreningen Ærø Lokalradio, og at foreningen 

snarest muligt ville modtage et høringsbrev vedrørende tilsynet. 

 

Radio- og tv-nævnet sendte den 7. juli 2020 et høringsbrev til 

Foreningen Ærø Lokalradio, hvori Nævnet udbad sig følgende 

oplysninger og materiale: 

 

Oplysninger  

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse.  

 Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige udsendelser 

udsendt på stationen - eller oplysning om, hvem der har 

produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes titel.  

 Oplysning om, hvorvidt stationen samarbejder med øvrige 

stationer samt en beskrivelse af samarbejdet, herunder oplysning 

om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige er blevet 

udsendt på andre stationer – og i så fald oplysning om, hvilke 

stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes titel og 

sendetidspunkt.  

 Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt 

programmer, der tidligere har været udsendt på den 

kommercielle lokalradio Radio Diablo – og i så fald oplysning om 

udsendelsernes titel og sendetidspunkt.  
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 Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt 

programmer, som ordret svarer til programmer, der har været 

udsendt på den kommercielle lokalradio Radio Diablo – og i så 

fald oplysning om udsendelsernes titel og sendetidspunkt.  

 Oplysning om, hvorvidt stationen udsender eller har udsendt 

lydsiden af tv-programmer, der har været sendt på SydfynTV – 

og i så fald oplysning om udsendelsernes titel og sendetidspunkt.  

 Oplysning om, hvorfra stationen producerer og sender 

programmer.  

 Oplysning om adressen for stationens hjemmeside, herunder 

hvem der har registreret denne. 

 Oplysning om, hvorvidt stationen promoveres som den 

kommercielle lokalradio Radio Diablos station på Ærø. 

 

Materiale 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 4, uge 5, 

uge 6 og uge 7 i 2020 med klar angivelse af de enkelte 

programmers titel, sendetidspunkt, varighed, om der er tale om 

lokalt indhold, samt oplysninger om der ydes driftstilskud til de 

enkelte programmer, dvs. op til 15 timers selvstændig 

egenproduktion per uge, eller om disse er genudsendelser.  

 Programkopier af programmer udsendt i uge 6 i 2020, som Radio- 

og tv-nævnet yder driftstilskud til, hvor det fremgår klart, hvilke 

programmer der er tale om, og/eller hvornår programmerne er 

blevet udsendt. 

 Årsregnskab for 2019. 

 

Svarfristen for indsendelse af oplysninger og materiale blev fastsat til 

den 17. august 2020.  

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 10. august 2020 høringssvar fra 

Foreningen Ærø Lokalradio, som oplyste, at foreningen/stationen 

bekræfter at sende i henhold til de samlede programvilkår i stationens 

tilladelse, at foreningen bekræfter, at alle udsendelser på stationen 

produceres af foreningens egne medarbejdere, at foreningen har lejet 

sendeudstyr og brugsret til sendeposition af Radio Diablo, at foreningen 

aldrig har udsendt programmer, der har været udsendt på Radio Diablo, 

eller udsender udsendelser, som ordret svarer til programmer, der har 

været udsendt på Radio Diablo, men at foreningen i produktionen af sin 

ugentlige udsendelse Nyhedsugen har fået lov til at benytte 

nyhedstekster til udvalgte ærøske nyhedshistorier fra bl.a. Radio Diablo 

og ligeledes anvender nyhedsmateriale fra Fyns Amt Avis, og at dette 

sker efter foreningens selvstændige produktion, redigering og 

prioritering, herunder, at den specifikke aftale med Radio Diablo om 
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brugsret til de enkelte nyhedshistorier ikke involverer økonomi eller 

forpligtelser mellem parterne.  

 

Foreningen oplyste hertil, at foreningen ikke har udsendt lyden af tv-

programmer, der har været sendt på SydfynTV, produktionsstedet for 

foreningens programmer, adressen og registreringsinformationerne for 

stationens hjemmeside samt fremsendte programoversigter for uge 4, 

uge 5, uge 6 og uge 7 i 2020, programkopier af programmer udsendt i 

uge 6 og årsregnskaber for 2019. 

 

På baggrund af høringssvaret af 10. august 2020, udbad Radio- og tv-

nævnet sig den 24. september 2020 yderligere oplysninger og 

bemærkninger fra Foreningen Ærø Lokalradio. Foreningen skulle 

indsende det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab for 2019 samt en 

ledelsesberetning for dette regnskab, hvori der blev redegjort for, 

hvordan driftstilskudsmidlerne var anvendt samt uddybe foreningens 

produktionsomkostninger, lønninger og sende- og 

afviklingsomkostninger.  

 

Foreningen Ærø Lokalradio fremsendte den 30. september 2020 svar på 

supplerende høring af 24. september 2020, hvor foreningen indsendte 

referatet fra foreningens generalforsamling d. 12. marts 2020. 

Foreningen oplyste herudover, at foreningens produktionsomkostninger 

var 0 kr., da medarbejderne havde benyttet eget optage- og 

produktionsudstyr, og at transportomkostningerne var afholdt af 

medarbejderne selv, hertil hvordan lønningsposten i årsregnskabet for 

2019 var fordelt mellem foreningens ansatte og at posten sende- og 

afviklingsomkostninger i årsregnskabet vedrørte frekvensafgifter til 

Energistyrelsen med dertilhørende bemærkninger om, at foreningen 

havde haft mulighed for at låne sendemast og radiosender gratis i 

driftsåret.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 26. oktober 2020 i henhold til § 

42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed m.v. (radio- og fjernsynsloven) behandlet sagen og 

skal udtale:  

 

Radio- og tv-nævnet har gennemlyttet Foreningen Ærø Lokalradios 

programkopier for uge 6. Nævnet finder, at Foreningen Ærø Lokalradio 

overholder vilkårene for sin programtilladelse, herunder at stationen i 

uge 6 har overholdt vilkårene for mængden af egenproduceret 
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førstegangsudsendt programvirksomhed med lokalt indhold, som 

stationen er forpligtet til at sende ifølge sin programtilladelse. 

 

Nævnet har derudover ikke bemærkninger til Foreningen Ærø 

Lokalradios årsregnskab for 2019. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at Foreningen Ærø Lokalradio lever op til 

vilkårene for sin programtilladelse, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 

1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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