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Afgørelse vedrørende tilsyn med Provins TV 
 
Sammendrag  
Den 19. april 2021 modtog Radio- og tv-nævnet en klage over Provins 
TV, hvor klager bl.a. anfører, at foreningen udsender programmer, der 
ikke er hverken førstegangsudsendt eller egenproduceret, og som er 
optaget uden for tilladelsesområdet. 
 
Den 29. juni 2021 sendte nævnet derfor et høringsbrev til Provins TV 
vedr. tilsyn med foreningens programvirksomhed og tilskudsforhold. 
 
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, 
at Provins TV overholder vilkårene for sin programtilladelse samt 
overholder kravet vedrørende medlemmer af bestyrelsen. 
 
Sagens oplysninger 
Den 19. april 2021 modtog Radio- og tv-nævnet en klage over Provins 
TV. Klager anfører bl.a., at Provins TV sender uden for 
tilladelsesområdet, idet der sendes 95 % fra Sjælland, samt at de fleste 
af udsendelserne er fra før 2018. Hertil anfører klager, at udsendelserne 
fra Byens Natur Skole ikke er produceret af Provins TV selv men af Tv-
s. Derudover anfører klager bl.a., at Provins TV kun har ét medlem af 
bestyrelsen. 
 
Den 29. juni 2021 sendte nævnet et høringsbrev til Provins TV, hvori 
nævnet udbad sig følgende oplysninger og materiale: 
 
Oplysninger 

• Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 
stationens tilladelse. 

• Bekræftelse på, at bekendtgørelse nr. 109 af 28. januar 2021 om 
ikkekommercielt tv i MUX 1 overholdes. 

• 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 
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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, hvorfra stationen producerer og sender 
programmer samt, hvorvidt stationen har udsendt programmer 
uden for tilladelsesområdet og i så fald hvilke. 

• Redegørelse for, hvorledes stationens programvirksomhed i uge 
42 og 43 i 2020 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i 
bekendtgørelse nr. 109 af 28. januar 2021 om ikkekommercielt 
tv i MUX 1. 

• Redegørelse for den bestyrelsesmæssige sammensætning i 
foreningen. 

 
Materiale 

• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 42 og 43 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. 2 timers selvstændig egenproduktion per uge, eller om disse 
er genudsendelser. 

• Programkopier af programmer udsendt i uge 42 og 43 i 2020, 
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. Det skal af disse 
fremgå klart, hvilke programmer der er tale om, og hvornår 
programmerne er blevet udsendt. 

 
Den 15. juli 2021 indsendte Provins TV høringssvar samt 
programoversigter og programkopier. 
 
Den 18. august 2021 sendte nævnet en supplerende høring til Provins 
TV, idet nævnet kunne konstatere, at Provins TV manglede at besvare 
en række punkter, som fremgik af høringsbrevet. 
 
Derudover havde nævnet et par supplerende spørgsmål, idet nævnet 
udbad sig oplysninger om produktionsforholdene vedrørende 
programmet Byens Natur Skole, som fremgår af programmerne på 
Provins TV’s YouTube Kanal: 
 

• Oplysning om, hvorfra stationen producerer og sender 
programmer samt, hvorvidt stationen har udsendt programmer 
uden for tilladelsesområdet og i så fald hvilke – herunder specifikt 
programmet Byens Natur Skole, hvor Provins TV’s logo fremgår, 
hvortil rulleteksterne også krediterer TV-s for programmet. 

• Oplysning om, hvorvidt Byens Natur Skole bliver sendt i MUX 1. 
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Den 20. august 2021 indsendte Provins TV supplerende høringssvar. 
 
Provins TV’s høringssvar 
Provins TV har indsendt høringssvar af henholdsvis den 15. juli 2021 og 
20 august 2021. Foreningen bekræfter, at der sendes i henhold til 
programvilkårene i deres tilladelse, samt at bekendtgørelse nr. 109 af 
28. januar 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 1 overholdes. Derudover 
bekræfter foreningen, at deres programproduktionen udføres af 
foreningen selv. Provins TV oplyser, at de kun samarbejder med 
Sendesamvirket Fyn for at udsende i MUX 1 på Fyn. 
 
Vedrørende programmerne for Byens Natur Skole oplyser foreningen, at 
programmerne ikke sendes i MUX 1, og dermed kun ligger på 
foreningens YouTube-kanal. De produceres af Ole Petersen fra Næstved, 
som ikke er medlem af foreningen, men fra 2014 til 2019 var medlem af 
TV Sydsjælland, som han producerede programmerne til. Provins TV 
yder ikke økonomisk bidrag til programmerne, da det er Ole Petersen 
selv, der finansierer programmerne. Foreningen oplyser, at de kan se, 
at Ole Petersen har genbrugt en gammel tekstskabelon, hvor TV 
Sydsjælland er forkortet til TV-S. 
 
Provins TV anfører hertil, at det må være på internettet, at klager har 
fundet programmer, som er produceret før 2020 af Carsten Højholt 
Hansen (formand for Provins TV) på TV Sydsjælland, samt nogle nye, 
der, som angivet ovenfor, er produceret af Ole Petersen. Da Ole Petersen 
bor i en naboregion, kunne foreningen ikke tilbyde ham en plads i 
foreningen. Provins TV har udelukkende ladet ham lægge sine 
programmer på internettet, herunder på deres YouTube-kanal, såfremt 
de lever op til krav om indhold og reklamereglerne, idet mange seere 
har ønsket, at de fortsat kunne ses, og derfor er det blot en service til 
dem, der måtte finde glæde i dem. 
 
Radio- og tv-nævnets vurdering  
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 
1350 af den 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. 
med senere ændringer (radio- og fjernsynsloven), behandlet sagen og 
skal udtale:  
 
Provins TV’s programvirksomhed 
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Provins TV’s programvirksomhed 
for uge 42 og 43 i 2020, som skal indeholde 2 timers ugentlig 
programvirksomhed med egenproduceret førstegangsudsendt lokalt 
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indhold. Det skal bemærkes, at Provins TV har forpligtet sig til ugentligt 
at udsende 80 % lokalt indhold i alt. 
 
Det er nævnets vurdering, at programmerne omhandler lokale forhold, 
som har særlig interesse for borgerne i region Fyn eller regioner, der 
grænser umiddelbart op til. Programmerne er informative og handler 
bl.a. om besøg på forskellige museer og kirker, hvor seerne får en masse 
information omkring disse foretagerne. Derudover indeholder 
programmerne besøg på et galleri, et dyreinternat og et indslag om 
færdsel, hvor der er fokus på hastighed og afstand. Der er også et 
indslag hos en saddelmager, som forklarer omkring håndværket.  
 
Efter at have gennemgået Provins TV’s programkopier for uge 42 og 43 
i 2020, er det således nævnets vurdering, at foreningen i disse uger har 
udsendt 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt lokalt indhold, og 
at indholdet i øvrigt ikke giver anledning til bemærkninger eller strider 
imod bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i 
MUX 1 (herefter ”bekendtgørelsen”). Radio- og tv-nævnet finder på den 
baggrund, at Provins TV lever op til vilkårene i sin programtilladelse. 
 
Anførte punkter i klagen af 19. april 2021 
Radio- og tv-nævnet skal først og fremmest bemærke, at klagen af den 
19. april 2021 også indeholder en række andre punkter, som nævnet 
dog ikke har vurderet relevante at tage op, idet de enten ligger uden for 
lovgrundlaget vedr. MUX 1-stationerne, eller fordi nævnet har vurderet, 
at der efter Provins TV’s høringssvar ikke i øvrigt er anledning hertil. 
 
Udsendelser 
Klager anfører bl.a. i sin klage, at Provins TV sender uden for 
tilladelsesområdet, idet der sendes 95 % fra Sjælland, samt at de fleste 
af udsendelserne er fra før 2018. Hertil anfører klager, at udsendelserne 
fra Byens Natur Skole ikke er produceret af Provins TV selv men af Tv-
s. 
 
Det følger af bekendtgørelsens § 11, stk. 1, at programmerne skal være 
optaget i tilladelsesområdet. Dog kan et program undtagelsesvist 
optages i de tilgrænsende tilladelsesområder, såfremt det handler om 
eller er med personer fra tilladelsesområdet eller dette tilgrænsende 
tilladelsesområde. 
 
Derudover er tilladelseshavere ifølge bekendtgørelsens § 13, stk. 1, 
forpligtede til at sende to timers førstegangsudsendelse i minimum 50 
uger om året. Programmer produceret før 1. januar 2020 må udsendes 
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i øvrig sendetid, men ikke i minimumssendetiden, og programmerne kan 
af den grund ikke betragtes som førstegangsudsendelser. 
 
For så vidt angår egenproduktion følger det af § 11, stk. 1, i 
bekendtgørelsen, at programmer skal være produceret af 
tilladelseshaver eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. 
Kravet om egenproduktion forudsætter således, at programmerne skal 
være produceret af foreningen selv, hvilket betyder, at foreningens 
programvirksomhed ikke må være produceret af virksomheder, 
foreninger eller andre selvstændige juridiske enheder, som ikke virker 
som enkeltpersoner. 
 
Det fremgår af Provins TV’s høringssvar, at de optagelser, der ligger på 
deres YouTube-kanal, herunder Byens Natur Skole, som er optaget fra 
Sjælland, enten er produceret af Ole Petersen fra Næstved, som ikke er 
en del af foreningen og heller ikke modtager finansiering herfra, eller er 
gamle udsendelser, som Carsten Højholt Hansen i sin tid har produceret 
for TV Sydsjælland. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de 
udsendelser, der er produceret tidligere end 2020. Provins TV har 
bekræftet, at de omtalte programmer ikke sendes i MUX 1, og dermed 
kun ligger på foreningens YouTube-kanal, samt at foreningen ikke har 
finansieret programmerne. 
 
Det er på denne baggrund nævnets vurdering, at det ikke er i strid med 
bekendtgørelsen, at foreningen har programmer på deres YouTube-
kanal, som er optaget uden for tilladelsesområdet, produceret før 2020 
samt ikke er produceret af foreningen selv, såfremt programmerne ikke 
sendes i MUX 1, samt såfremt disse programmer ikke er finansieret af 
Provins TV, hvilket foreningen har bekræftet ikke er tilfældet. Radio- og 
tv-nævnet finder derfor ikke, at Provins TV har overtrådt kravene i deres 
programtilladelse eller bekendtgørelsen i henhold til klagepunkterne. 
 
Medlemmer af bestyrelsen 
Klager anfører, at Provins TV kun har et medlem af bestyrelsen. Radio- 
og tv-nævnet skal hertil bemærke, at det følger af § 6, stk. 1, i lov nr. 
1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (herefter 
”driftstilskudsloven”), at foreningen ledes af en bestyrelse, der 
sammensættes i henhold til foreningens vedtægter. Af bemærkningerne 
til bestemmelsen fremgår tillige følgende:  
 
”Den foreslåede bestemmelse gengiver et almindeligt gældende 
foreningsretligt princip. Den foreslåede bestemmelse tilsiger, at 
bestyrelsen i en forening varetager den daglige ledelse af foreningen. 
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Bestyrelsen skal til enhver tid være sammensat i henhold til 
bestemmelserne herom i foreningens vedtægter. Bestyrelsen vil efter 
almindelige foreningsretlige principper altid bestå af mindst 3 
medlemmer, der tillige kan have tillagt forskellige roller og opgaver, fx 
formand, sekretær og kasserer.” 
 
Provins TV angiver i deres høringssvar, at de fortsat har samme 
bestyrelse som ved indsendelse af ansøgningen til tilladelse, hvilket også 
er de oplysninger, nævnet ligger inde med. Bestyrelsen består således 
af Carsten Højholt Hansen, Tina Andersson og Tobias Andersson, hvilket 
også nyligst fremgår af foreningens årsregnskab for 2020, som blev 
fremsendt til nævnet den 23. juni 2021. Det er på denne baggrund 
Radio- og tv-nævnets vurdering, at Provins TV lever op til kravet vedr. 
medlemmer af bestyrelsen, jf. § 6, stk. 1, i driftstilskudsloven. 
 
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  
 

AFGØRELSE: 
 

Radio- og tv-nævnet finder, at Provins TV overholder vilkårene i 
programtilladelsen i henhold til § 11, stk. 1 og § 13, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 
1, samt overholder kravet vedrørende medlemmer af bestyrelsen, jf. § 
6, stk. 1, i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og 
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra 
Kulturministeriet. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Søren Sandfeld Jakobsen 
Formand 
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