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Registrering af Aabenraa Lokal TV
Radio- og tv-nævnet har behandlet Aabenraa Lokal TV’s ansøgning af
11. juli 2014 om registrering af programvirksomhed. Programvirksomheden skal udøves via fællesantenneanlæg (kabel-tv).
Afgørelse
Radio- og tv-nævnet har truffet beslutning om at registrere Aabenraa
Lokal TV som udøver af programvirksomhed ved hjælp af fællesantenneanlæg (kabel-tv) i kabelnet fra Stofa og TDC/Yousee jf. § 1, nr. 2, i
bekendtgørelse nr. 100 af 28. januar 2010 om programvirksomhed på
grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed.
Beslutningen er truffet i henhold til § 42, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, i lov om
radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.
marts 2014 (radio- og fjernsynsloven).
Krav til den registrerede kanal
Den registrerede kanal, Aabenraa Lokal TV, skal opfylde følgende krav,
jf. §§ 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 100 af 28. januar 2010 om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel
programvirksomhed (registreringsbekendtgørelsen), som ændret ved
bekendtgørelse nr. 894 af 23. august 2012, bekendtgørelse nr. 882 af
28. juni 2013 og bekendtgørelse nr. 1109 af 13. august 2013:
1. Over halvdelen af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer;
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2. Mindst 10 % af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, eller 10 % af programbudgettet, skal afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel skal
forbeholdes programmer af ny dato, det vil sige programmer, der udsendes senest fem år efter deres produktion;
3. Beskyttelsesreglerne for mindreårige skal iagttages, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2. Dette indebærer bl.a., efter nævnets praksis,
at pornografiske film kun udsendes efter kl. 24.00, eller at sådanne
film kun skal kunne modtages ved hjælp af en individuel (f.eks. programkort) dekoder. Når filmene sendes efter kl. 24.00, skal der forud
for udsendelsen gives en akustisk advarsel, eller filmene skal under
hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol;
4. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af
race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans;
5. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.
Sponsorerede programmer og programmer, for hvilke der er betalt for
sendetid, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og
fjernsynslovens kapitel 11.
Radio- og tv-nævnet skal orienteres, hvis der sker eventuelle ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste.
Registreringsindehaveren skal i henhold til radio- og fjernsynslovens §
87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 (opbevaringsbekendtgørelsen) optage og i 3 måneder opbevare alle programmer, dvs. alt
hvad der udsendes i sendetiden. I forbindelse med behandlingen af en
sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte
reklamer, kan det pålægges registreringsindehaveren at aflevere optagelser af programmerne. Hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare optagelserne i mere
end 3 måneder.
Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden i henhold
til radio- og fjernsynslovens § 42, nr. 2.
Radio- og tv-nævnet påtaler overtrædelser af loven, bestemmelser
fastsat efter loven og vilkår for programvirksomheden i henhold til radio- og fjernsynslovens § 42, nr. 3.
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Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 50, stk. 2, i radio- og fjernsynsloven træffe afgørelse om midlertidig eller endelig indstilling af
programvirksomhed, såfremt det registrerede foretagende ikke overholder de gældende regler.
Registreringen gælder indtil videre, men for at kunne bevare registreringen, skal der på anmodning af Radio- og tv-nævnet indsendes oplysninger om andelen af europæiske programmer og andelen af programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender.
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