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Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 

 

Sammendrag   

Radio- og tv-nævnet har ført stikprøvetilsyn med Radio Vest. Tilsynet 

viste, at Radio Vest ikke lever op til forpligtelserne om optagelse og 

opbevaring af programmer eller forpligtelsen om at udlevere de 

udbedte oplysninger og materiale. 

 

Tilsynet viste desuden, at de tilskudsberettigede programmer 

”Hitlisten” sendt i uge 24 og 26 bestod af genudsendelser. 

 

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

om, at stationen har overtrådt reglerne om optagelse og opbevaring af 

programmer og om udlevering af udbedte oplysninger og materiale til 

nævnet, hvilket påtales. Nævnet har desuden truffet afgørelse om, at 

Radio Vest ikke har opfyldt betingelserne for tilskuddet. På denne 

baggrund kræves 3.556 kr. tilbagebetalt. Derudover inddrages 

stationens programtilladelse midlertidigt i januar 2017, og samtidig 

bortfalder tilskuddet for denne periode.  

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet sendte et høringsbrev til Radio Vest den 8. august 

2016. I høringsbrevet bad nævnet Radio Vest om følgende oplysninger 

og materiale: 

 

I høringsbrevet bad nævnet om følgende oplysninger og materiale:  

 

Oplysninger 

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. 

Radio Vest 

 

 

Sendt til: rvkontor@mail.dk 

mailto:rab@slks.dk
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 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.   

 

Materiale 

 Fysiske programkopier af programmer udsendt i uge 23 og uge 

26 i 2016, som Radio- og tv-nævnet yder driftstilskud til 

 Programoversigter for alle programmer udsendt i uge 23, 24, 

25 og 26 i 2016 med klar angivelse af de enkelte programmers 

titel, sendetidspunkt, varighed, samt oplysninger om der ydes 

driftstilskud til de enkelte programmer, dvs. op til 15 timers 

selvstændig egenproduktion per uge, eller om disse er 

genudsendelser. 

 

Den 18. august 2016 modtog nævnet høringssvar fra Radio Vest, 

hvoraf det fremgik, at Radio Vest af tekniske årsager ikke havde 

mulighed for at indsende samtlige programkopier for uge 23, at Radio 

Vest havde produceret samtlige udsendelser sendt på stationen, samt 

at Radio Vest ikke havde samarbejde med andre stationer.  

 

I forlængelse af høringssvaret bad nævnet Radio Vest om at indsende 

fysiske programkopier for uge 24 i stedet for uge 23.  

 

Nævnet kunne konstatere, at lydfilen for programmet udsendt mandag 

i uge 24 var stum, og at dele af lydfilen fra lørdagens program i uge 26 

var i slowmotion, så lyden ikke kunne afspilles. Derfor bad nævnet 

Radio Vest om at indsende nye fysiske programkopier af 

programmerne fra mandag i uge 24 samt lørdag i uge 26.  

 

Radio Vest meddelte den 5. oktober, at stationen ikke havde mulighed 

for at indsende en ny programkopi for mandag i uge 24.  

 

Nævnet kunne ved gennemgangen af stationens programkopier 

konstatere, at ”dennes uges hitliste” blev præsenteret i programmet 

”Hitlisten” udsendt fredag i uge 24, og at der blev henvist til 

hjemmesiden hitlisten.nu. Nævnet kunne yderligere ved besøg på 

hjemmesiden konstatere, at den hitliste, der præsenteredes og 
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afspilledes i programmet, stammer fra uge 37 i 2015. Radio Vest 

havde i sin oversigt over tilskudsberettigede programmer angivet, at 

programmerne ”Hitlisten” sendt i henholdsvis uge 24 og 26 var 

nyproducerede og tilskudsberettigede. 

 

Endelig blev nævnet opmærksom på, at Radio Vest ikke havde 

bekræftet, at stationen sender i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. På baggrund af ovenstående sendte nævnet den 

14. oktober en genhøring herom. Nævnet bad i høringen om følgende: 

 

 Programkopier for lørdag i uge 26. 

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. 

 Uddybende oplysninger om hvilken uge programmet ”Hitlisten” 

udsendt i uge 24 var produceret i.  

 

Radio Vest svarede den 17. oktober, at stationen havde problemer 

med arkiveringen af optagelser, og at stationen fremover ville udbedre 

problemet, men at det ikke var muligt at indsende nye programkopier. 

Derudover bekræftede Radio Vest, at stationen sender i henhold til 

programvilkårene i tilladelsen og angav, at der nogle gange kørte 

genudsendelser af programmet ”Hitlisten”. Radio Vest oplyste ikke, 

hvilken uge ”Hitlisten” udsendt i uge 24 var optaget i.  

 

Nævnet blev ved en yderligere kontrolgennemgang af 

programkopierne opmærksom på, at samme forhold gjorde sig 

gældende for ”Hitlisten” udsendt i uge 26, idet den svarede til hitlisten 

fra uge 40 i 2015.  

 

Radio Vest blev den 19. oktober derfor bedt om at redegøre for, hvilke 

uger programmerne ”Hitlisten” sendt i uge 24 og uge 26 var fra.   

 

Radio Vest svarede, at programmet fra uge 24 var en genudsendelse 

fra uge 38 2015 vedrørende hitlisten fra uge 37 2015, samt at 

programmet fra uge 26 var en genudsendelse fra uge 41 2015 

vedrørende hitlisten fra uge 40 2015. Endeligt oplyste Radio Vest, at 

der havde været sendt 11 genudsendelser af ”Hitlisten” i 2016. 

Programmet har to timers varighed, svarende til i alt 22 timer. 

 

Radio Vest havde desuden af egen drift indsendt nye programkopier 

for lørdag i uge 26, der ikke var i slowmotion.  
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Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i 

henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014. Nævnet har på sit møde 

den 14. december 2016 behandlet sagen. 

 

Det fremgår af § 18, stk. 2, i lokalradiobekendtgørelsen, at der 

maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer ugentligt, og at 

genudsendelser ikke indgår i beregningsgrundlaget. Radio Vest 

modtager i 2016 et driftstilskud på i alt 126.090 kr.  

 

Det fremgår af § 32, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 

2009 om lokalradiovirksomhed, at stationer, der modtager 

driftstilskud, skal opbevare de førstegangsudsendelser, der har dannet 

grundlag for tilskudsberegningen, indtil årsregnskabet for det 

pågældende år er godkendt af Radio- og tv-nævnet.  

 

Stationen har derfor ikke overholdt § 32, stk. 2, i lokalradiobekendt-

gørelsen, da regnskabet for 2016 hverken er modtaget eller godkendt.   

 

Derudover har Radio Vest ikke overholdt § 2, stk. 3, i bekendtgørelse 

nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af 

radio- og fjernsynsprogrammer, og § 87, stk. 1, i radio- og 

fjernsynsloven, hvoraf det fremgår, at optagelser skal opbevares i 3 

måneder.   

 

En tilladelse til programvirksomhed kan inddrages midlertidigt eller 

endeligt, hvis et radioforetagende tilsidesætter pligten til at optage og 

opbevare programmerne, jf. radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 1, nr. 

2, og § 10, stk. 1, i opbevaringsbekendtgørelsen. Radio Vest har ikke 

oplyst særlige undskyldende omstændigheder for de manglende 

programkopier. 

 

Efter at have modtaget høringssvar fra Radio Vest har nævnet 

modtaget samtlige programkopier og -oversigter.  

 

På denne baggrund bortfalder tilskud for perioden 1. – 31. januar 

2017, som udgør 10.835 kr., jf. § 26, stk. 1, i 

lokalradiobekendtgørelsen, idet stationen ikke har overholdt 

tilskudsvilkårene. Derudover kræves tilskuddet for 22 timers 

genudsendelser i 2016 svarende til 3.556 kr. kræves tilbagebetalt.   

 

Radio Vest vil modtage en faktura med betalingsinstruktioner for 

indbetaling af beløbet. Hvis et tilbagebetalingskrav fra Radio- og tv-
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nævnet ikke imødekommes, vil kravet blive sendt til inddrivelse via 

SKAT. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio Vest har overtrådt reglerne om optagelse og opbevaring af 

programmer i § 32, stk. 2, i lokalradiobekendtgørelsen, § 2, stk. 3, i 

opbevaringsbekendtgøresen og § 87, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven. 

Radio- og tv-nævnet inddrager derfor Radio Vests programtilladelse 

midlertidigt fra 1.-31. januar 2017. Tilskuddet på 10.835 kr. for 

perioden bortfalder, og tilskuddet for 22 timer i 2016 svarende til 

3.556 kr. kræves tilbagebetalt.  

 

Nævnet gør opmærksom på, at fremtidige overtrædelser af samme 

forhold, vil kunne sanktioneres med inddragelse af midlertidig eller 

endelig karakter.  

 

 

 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

 

/Rasmus Barndorff 

Nævnssekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


