
15. december 2021 

 

Radio- og tv-nævnet 
 
Sabrina Amtrup 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
rtv@slks.dk 
www.slks.dk 
 
 
 

Tvung 
 
Sendt til: rolf1033@ungaalborg.dk 

 

Afgørelse vedrørende opfølgende tilsyn med Tvung 
 
Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet har ført et opfølgende tilsyn med Tvungs 
programvirksomhed med henblik på at tage stilling til, hvorvidt Tvung 
har ændret foreningens praksis i overensstemmelse med nævnets 
afgørelse af 26. august 2021, således at foreningens driftstilskud for 
2022 kan udbetales. 
 
Radio- og tv-nævnet finder, at Tvung har rettet ind i forhold til nævnets 
afgørelse af 26. august 2021 og dermed kan få udbetalt foreningens 
driftstilskud for 2022. 
 
Sagens oplysninger 
Ved afgørelse af 26. august 2021 udstedte Radio- og tv-nævnet et 
tilbagebetalingskrav til Tvung på 776.092,20 kr. for manglende 
overholdelse af kravet om egenproduktion i 2020, jf. § 11, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 
1 (fremover ”MUX 1-bekendtgørelsen”). 
 
Derudover modtog Tvung en påtale for manglende overholdelse af 
kravet om at udsende to timers egenproduceret førstegangsudsendt 
programvirksomhed per uge, jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 13, stk. 1, 
idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 indeholdte 
optagelser, der var produceret før 1. januar 2020, og dermed ikke kan 
betragtes som førstegangsudsendelser. 
 
Endvidere påtalte nævnet Tvung for overtrædelse af kravet i MUX 1-
bekendtgørelsens § 11, stk. 1, om, at programmer skal optages i 
tilladelsesområdet, idet de indsendte programmer for uge 8 og 40 i 2020 
indeholdte optagelser, der var optaget uden for tilladelsesområdet eller 
tilgrænsende tilladelsesområder. 
 
Radio- og tv-nævnet indskærpede ved afgørelsen, at Tvung senest 1. 
oktober 2021 skulle ændre foreningens praksis i forbindelse med 
produktion af stationens programmer i overensstemmelse med 
afgørelsen, samt traf afgørelse om, at der skulle gennemføres et 
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opfølgende tilsyn med Tvung efter denne dato, jf. § 42, nr. 1, i 
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 
fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer (fremover ”radio- og 
fjernsynsloven”). Det fremgik også af afgørelsen, at nævnet 
tilbageholder Tvungs driftstilskud for 2022, indtil nævnet beslutter, at 
Tvung har ændret foreningens praksis i overensstemmelse med 
afgørelsen. 
 
På denne baggrund sendte Radio- og tv-nævnet den 9. november 2021 
et høringsbrev til Tvung, 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. 1517 af 29. juni 2021 om 
ikkekommercielt tv i MUX 1 overholdes. 

• Bekræftelse på, at stationen selv 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, 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 
43 og 44 i 2021 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i 
bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv 
i MUX 1. 

 
Materiale 

• Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 43 og 44 i 
2021 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 43 og 44 i 2021, 
som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til. Det skal af disse 
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fremgå klart, hvilke programmer der er tale om, og hvornår 
programmerne er blevet udsendt. 

 
Den 19. november 2021 har Tvung indsendt høringssvar samt 
programkopier og programplaner. 
 
Tvung bekræfter, at de sender i henhold til programvilkårene i stationens 
tilladelse, samt at de overholder MUX 1-bekendtgørelsen. Derudover 
angiver Tvung, at alle udsendelser er produceret af foreningen selv, og 
at de ikke samarbejder med andre stationer. Tvung angiver også, at alle 
programmer produceres og udsendes i tilladelsesområdet, samt at alle 
indsendte programmer fra uge 43 og 44 opfylder kravet om lokalt 
indhold. 
 
Radio- og tv-nævnets vurdering  
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 15. december 2021 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: 
 
Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med Tvungs programvirksomhed. 
Tvung har indsendt programkopier for uge 43 og 44 i 2021, som skal 
indeholde to timers ugentlig programvirksomhed med egenproduceret 
førstegangsudsendt lokalt indhold. 
 
De indsendte programmer indeholder bl.a. interviews med forskellige 
politiske partiers kandidater til kommunal- og regionsvalget i 2021, korte 
optagelser af en koncert i Aabybro samt optagelser af Aabybro 
Talenthold. Derudover indeholder programmerne bl.a. dækning af DM i 
Cross, skate events og klubaftener i region nord. 
 
Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at programmerne omhandler 
lokale forhold, der har særlig interesse for borgerne i region nord eller 
regioner, der grænser umiddelbart op til. 
 
Det skal bemærkes, at afgørelsen af 26. august 2021 særligt angik 
manglende egenproduktion og førstegangsudsendelser samt optagelser 
uden for tilladelsesområdet. 
 
For så vidt angår egenproduktion er det Radio- og tv-nævnets vurdering, 
at de indsendte programmer overholder kravet herom, idet de fremstår 
som værende produceret af foreningen Tvung, bl.a. fordi der fremgår et 
Tvung-logo i optagelserne, jf. § 11, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen. 
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Dertil er der i øvrigt ikke forhold, der antyder, at optagelserne ikke skulle 
være produceret af Tvung. 
 
Derudover er det Radio- og tv-nævnets vurdering, at der er tale om 
førstegangsudsendelser, idet der ikke i øvrigt er forhold, der indikerer, 
at optagelserne ikke skulle være førstegangsudsendelser, jf. § 13, stk. 
1, i MUX 1-bekendtgørelsen. 
 
Endelig vurderer Radio- og tv-nævnet, at optagelserne er optaget i 
tilladelsesområdet eller tilgrænsende tilladelsesområder, idet alle 
optagelser vurderes at være optaget i region nord, jf. § 11, stk. 1, i MUX 
1-bekendtgørelsen. 
 
Efter at have gennemgået det indsendte høringssvar samt 
programoversigter og programkopier er det således Radio- og tv-
nævnets vurdering, at Tvung i uge 43 og 44 i 2021 levede op til kravet 
om at udsende to timers egenproduceret førstegangsudsendt lokalt 
indhold, og at indholdet i øvrigt ikke strider imod MUX 1-
bekendtgørelsen.  
 
Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund, at Tvung har rettet ind i 
forhold til nævnets afgørelse af 26. august 2021 og dermed kan få 
udbetalt foreningens driftstilskud for 2022, som er tilbageholdt efter  
§ 39, i MUX 1-bekendtgørelsen. 
 
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende 
 
 

AFGØRELSE: 
 
Radio- og tv-nævnet finder, at Tvung har rettet ind i forhold til nævnets 
afgørelse af 26. august 2021, jf. § 42, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1350 
af den 4. september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. med 
senere ændringer (radio- og fjernsynsloven), og dermed kan få udbetalt 
foreningens driftstilskud for 2022. 

 
 

Med venlig hilsen 

 
Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 
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