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Afgørelse vedrørende tilsyn med Foreningen Pitchs 
afrapportering af driftstilskud for 2020 
 
Sammendrag  
Radio- og tv-nævnet har gennemgået Foreningen Pitchs årsregnskab for 
2020 og er i den forbindelse blevet opmærksom på, at foreningen har 
anvendt en del af driftstilskuddet til produktion af programmer, som ikke 
er produceret af tilladelseshaver selv. 
 
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om 
at udstede et tilbagebetalingskrav til Foreningen Pitch på 413.426 kr. for 
manglende overholdelse af kravet om egenproduktion ved at have betalt 
foreningen Media One for produktion af Foreningen Pitchs programmer. 
 
Sagens oplysninger 
Foreningen Pitch fik den 9. januar 2020 programtilladelse til at udøve 
ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af det jordbaserede 
digitale tv-sendenet i MUX 1, jf. § 45, stk. 2, i lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 
2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer 
(herefter ”radio- og fjernsynsloven”), til stationen KIP TV. 
Programtilladelsen gælder fra den 1. januar 2020 til og med den 31. 
december 2025.  
 
I forbindelse med det årlige tilsyn med de ikkekommercielle tv-stationers 
afrapportering for 2020 modtog Radio- og tv-nævnet den 3. maj 2020 
et årsregnskab vedrørende Foreningen Pitch.  
 
Ved gennemgangen af det indsendte årsregnskab kunne Radio- og tv-
nævnet konstatere, at der ikke fremgik noter til resultatopgørelsen eller 
balancen.  
 
Radio- og tv-nævnet anmodede derfor den 1. oktober 2021 Foreningen 
Pitch om at indsende noter til årsregnskabet.  
 
Foreningen Pitch fremsendte den 11. oktober 2021 noter til 
årsregnskabet. De indsendte noter udspecificerede en række poster i 
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henholdsvis resultatopgørelsen og balancen, f.eks. udgiftsposterne 
”Research mv.”, ”Sende-omkostninger”, ”Personaleomkostninger” og 
”Administrationsomkostninger”. Om udgiftsposten ”Research mv.” på 
492.426 kr. fremgik følgende: ”Journalistisk research og information om 
emner/gæster til tv-programmer, og Medredigering af tv- og video 
programmer til nettet (YouTube)”.  
 
I forlængelse heraf anmodede Radio- og tv-nævnet den 11. oktober 
2021 Foreningen Pitch om at udspecificere udgiftsposten ”Research mv.” 
yderligere.  
 
Den 15. oktober 2021 fremsendte Foreningen Pitch en udspecificering af 
udgiftsposten ”Research mv.”, hvoraf det bl.a. fremgik, at stationen 
havde produceret 118 timers lokal tv-programmer og havde haft 256 
emner, gæster eller begivenheder i 2020. Det fremgik endvidere, at der 
var brugt 1.285 timer på journalistisk research og information om 
emner, gæster, temaer og begivenheder til tv-programmer med en 
timesats på 200 kr. svarende til samlet 257.000 kr. Endelig fremgik det, 
at der var brugt 783 timer på medredigering og teknisk assistance som 
med en timesats på 200 kr. svarer til et samlet beløb på 156.426 kr. Det 
samlede beløb for det producerede lokal-tv i 2020 udgjorde således 
413.426 kr.  
 
Udspecificering af udgiftsposten ”Research mv.” indeholdte derudover 
også en oversigt over udgifterne til 8 timers produceret EU-programmer 
i 2020, som samlet udgjorde 79.000 kr.  
 
Radio- og tv-nævnet anmodede den 18. oktober 2021 Foreningen Pitch 
om at oplyse, hvorvidt udbetalingerne for henholdsvis journalistisk 
research og information om emner, gæster, mv. til tv-programmer samt 
medredigering og teknisk assistance var sket til CVR- eller CPR-numre.  
 
Den 19. oktober 2021 oplyste Foreningen Pitch, at udbetalingerne var 
sket til foreningen Media One, CVR-nummer 36275251.  
 
Radio- og tv-nævnets vurdering  
Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 15. december 2021 i henhold 
til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 
fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer (herefter ”radio- og 
fjernsynsloven”) behandlet sagen og skal udtale:  

Det følger af § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om 
ikkekommercielt tv i MUX 1 (herefter ”MUX 1-bekendtgørelsen”), at 
programmerne skal være produceret af tilladelseshaver eller af personer 
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hjemmehørende i tilladelsesområdet. Det skal bemærkes, at co- og 
entrepriseproduktion ikke er at regne for egenproduktion. Derudover 
skal det bemærkes, at personer hjemmehørende i tilladelsesområdet kan 
deltage i foreningens programproduktion som led i public access. Public 
access omfatter borgere og ikke foreninger mv. 
 
I forhold til co- og entrepriseproduktioner fremgår følgende af afsnit 
2.4.1. i Vejledning for tilladelseshavere om programvirksomhed i MUX 1 
fra marts 2020: 
 
”[…] samt at det af bemærkningerne til lovforslag L 50, som fremsat i 
Folketinget 2013-2014 om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed (ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv), 
fremgår at hensigten med lovforslaget bl.a. er, at programmer skal 
produceres af tilladelseshaveren, samt at co- og entrepriseproduktioner 
ikke er at regne for egenproduktion.” 
 
Endvidere fremgår følgende af Radio- og tv-nævnets 
vejledningsmateriale om tv-stationer med tilladelse til at sende 
ikkekommercielt tv i MUX 1:  
 
”Som hovedregel skal I selv producere jeres programmer. Det vil sige, 
at det er jer, som skal tilrettelægge, optage og redigere jeres indhold.  
 
Alternativt kan det være produceret af eller i samarbejde med lokale 
borgere, hvis I faciliteter public access. […] En produktionsvirksomhed 
eller en anden lokal-tv-forening vil derfor ikke kunne producere jeres 
indhold som led i public access og vil heller ikke kunne hjælpe jer med 
egenproduceret indhold. I kan altså ikke købe indhold hos dem, og de 
kan heller ikke bidrage til produktionen.” 
 
Det fremgår af § 13, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at indehavere af 
tilladelser til udøvelse af programvirksomhed minimum 50 uger årligt 
skal udsende i alt 10 timers programvirksomhed bestående af to timers 
egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge samt 
genudsendelser heraf.  
 
Det fremgår endvidere af § 13, stk. 3, i MUX 1-bekendtgørelsen, at 
egenproduktion forstås som programmer, der opfylder § 11, stk. 1, og 
som ikke består af prøvebilleder, rulletekster med informationer, 
hjemmesider, tekst-tv, såkaldte info-kanaler og tilsvarende 
programvirksomhed eller udsendelse fra fast opstillede kameraer.  
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Af MUX 1-bekendtgørelsens § 38, stk. 2, følger, at driftstilskuddet har til 
formål at bidrage til finansieringen af stationens driftsudgifter, herunder 
sendeudgifter og programproduktion. 
 
Det følger endvidere af § 40, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at afgivne 
tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud i henhold til § 92 a, stk. 3, i radio- 
og fjernsynsloven, helt eller delvist kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, 
hvor tilskudsmodtageren ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller 
ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed.  
 
Først og fremmest bemærker Radio- og tv-nævnet, at de indsendte noter 
til årsregnskabet i øvrigt ikke giver anledning til bemærkninger. 
 
Radio- og tv-nævnet bemærker endvidere, at det fremgår af det 
indsendte årsregnskab for 2020, at Foreningen Pitch har modtaget 
tilskud fra Europanævnet på 80.000 kr. Udgifterne til de 8 timers 
produceret EU-programmer, som samlet udgjorde 79.000 kr. i 2020, 
giver på den baggrund ikke anledning til bemærkninger. 
 
Foreningen Pitch har i deres høringssvar af henholdsvis 15. oktober 2021 
og 19. oktober 2021 oplyst, at de har betalt 413.426 kr. til foreningen 
Media One for journalistisk research og information om emner og gæster 
til programmer samt medredigering af tv- og videoprogrammer til nettet 
i forbindelse med produktionen af lokal-tv i 2020. 
 
I forlængelse heraf bemærker Radio- og tv-nævnet, at kravet om 
egenproduktion skal betragtes som et krav om, at programmerne skal 
være produceret af Foreningen Pitch selv. Foreningen kan således ikke 
betale andre virksomheder, foreninger mv., som ikke virker som 
enkeltpersoner, for at producere programmer for sig. 
 
På den baggrund finder Radio- og tv-nævnet, at Foreningen Pitchs 
udgifter til foreningen Media One for journalistisk research og 
information om emner og gæster til tv-programmer samt medredigering 
af tv- og videoprogrammer til nettet er i strid med kravet om, at 
tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, jf. § 11, stk. 1, i 
MUX 1-bekendtgørelsen, og at driftstilskuddet derfor ikke kan anvendes 
til dette formål. 
 
Da Radio- og tv-nævnet finder, at Foreningen Pitch ikke selv har 
produceret sine programmer, jf. § 11, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, 
lever foreningen heller ikke op til kravet om at udsende to timers 
egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed pr. uge, jf. § 
13, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen. 
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Radio- og tv-nævnet bemærker, at det er muligt for tilladelseshaver at 
anvende tilskuddet til f.eks. teknisk og kunstnerisk assistance, som er 
nødvendig og relevant for produktionen af enkeltstående programmer. 
Nævnet vurderer dog ikke, at der i dette tilfælde er tale om produktion 
af enkeltstående programmer. 
 
Henset til at det fremgår af § 11, stk. 1, i MUX 1-bekendtgørelsen, at 
det er tilladelseshaver selv eller personer, der er hjemmehørende i 
tilladelsesområdet, der skal producere programmer, herunder 
tilrettelægge, optage og redigere programindholdet, hvilket også er 
uddybet i nævnets vejledning, hvoraf det bl.a. fremgår, at 
egenproduceret indhold ikke kan købes hos en anden lokal-tv-forening, 
finder nævnet, at de 413.426 kr., som Foreningen Pitch har udbetalt til 
foreningen Media One for produktion af programmer, skal tilbagebetales, 
jf. MUX 1-bekendtgørelsens § 40, stk. 1, i henhold til § 92 a, stk. 3, i 
radio- og fjernsynsloven.  
 
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  
 

AFGØRELSE: 
 

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om at udstede et 
tilbagebetalingskrav til Foreningen Pitch på 413.426 kr. for manglende 
overholdelse af kravet om egenproduktion ved i strid med § 11, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1517 af 29. juni 2021 om ikkekommercielt tv i MUX 
1, at have betalt foreningen Media One for produktion af Foreningen 
Pitchs programmer, jf. bekendtgørelsens § 40, stk. 1, i henhold til § 92 
a, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- 
og fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer.  

 
 

Med venlig hilsen 

 
Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 
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