
Infokanalen – Registrering og reklamer. 
 

En infokanal hos en antenne- eller boligforening sender typisk skilte, bestående af billeder, tekster, 
animationer mm. i en rotation (En såkaldt billedkarussel), der gentager sig selv efter ca. 3-5 
minutter. 
 
Indholdet er normalt oplysende som f.eks. foreningens træffetider, tilslutningsafgift, kanal mønster, 
specielle begivenheder mm.. 
 
Mange infokanaler anvendes endvidere til at afspille digitale videofilm med lokalt indhold, 
eksempelvis ”bydels-TV”, enten som en integreret del af kanalen eller som et ”vindue” for en lokal 
TV-Station. 
 
Som underlægningsmusik anvendes en af de radiokanaler, der i forvejen udsendes på 
antenneanlægget. 
 
Men hvorledes skal man forholde sig i forhold til den seneste Bekendtgørelse om lokal radio- og 
fjernsynsvirksomhed, herunder reklamer og sponsorering ? 
 
Bekendtgørelsen. 
 
Den seneste bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar, 2007. Ifølge denne skal Foretagender, der 
udøver programvirksomhed ved hjælp af et fællesantenneanlæg registreres hos Radio- TV-nævnet 
(Kapitel 4, § 13). 
 
Ved programvirksomhed forstås udsendelse af reklameskilte som en del af billedkarussellen 
og/eller ”live TV”, altså f.eks. programmer optaget med et videokamera. 
 
En infokanal, der kun anvendes til oplysende information om foreningens aktiviteter, skal 
altså ikke registreres hos Radio- TV-nævnet. Bemærk at hvis der udsendes lyd fra en 
radiokanal sammen med infokanalen, skal kanalen registreres, da der vil være tale om 
programvirksomhed med eller uden reklamer. 
 
I modsætning til den tidligere bekendtgørelse, skal registreringen ikke længere ske lokalt men ske 
ved henvendelse direkte til Radio- TV-nævnet under Kulturministeriet.  
 
Radio- og tv-nævnet, der består af 8 medlemmer, er nedsat af kulturministeren og repræsenterer 
juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab.  
 
Registrering sker i praksis ved at kontakte Mediesekretariatet, der betjener Radio- og tv-nævnet. 
 
Det sker nemmest via websiden: www.mediesekretariatet.dk, hvor du også kan hente en masse 
information og tilslutte dig sekretariatets nyhedsbrev. 
 
 
 
 
 



 
Reklamer og sponsorering. 
 
Ifølge Medieskretariatets hjemmeside (www.mediesekretariatet.dk/reklame.htm) gælder følgende 
definitioner mellem reklame og sponsorering: 
 

Forskellen på sponsorering og reklamer er således, at der ved sponsorering gives et tilskud til 

finansieringen af et program, i modsætning til en reklame, hvor virksomheden udelukkende betaler 

en radio- eller tv-station for at reklamere for virksomheden. Reklamer i fjernsyn må kun udsendes i 

blokke, der skal placeres mellem programmerne. Reklamer i radio må imidlertid placeres over alt i 

sendefladen. I radio skal et reklameindslags eller en reklamebloks begyndelse og afslutning angives 

tydeligt ved hjælp af lydsignal eller speakertekst, eventuelt begge dele, og ved fjernsyn skal 

reklamer markeres på samme måde, og herudover skal der ske en billedmæssig angivelse. 

Som eksempel på sponsorering kan nævnes f.eks. tilskud til finansiering af visning af infomationer 
fra f.eks. Vejdirektoratet eller fra DMI i form af lokale trafikoversigter eller vejrudsigter. 

Du kan læse hele Bekendtgørelse nr. 1368 af 15. december 2005 om reklamer og sponsorering i 

radio og fjernsyn på Mediesekretariatets hjemmeside under 
www.mediesekretariatet.dk/bilag/fm5auktion/fm5auktbilag15.pdf 

 

Konklusion. 

Som det fremgår af ovennævnte kilder, er der tale om relativ tørt, juridisk sprogbrug, og om regler, 
der ikke direkte er rettet mod infokanaler. Endvidere har tvivlsspørgsmål om programvirksomhed 
på en infokanal kun i meget få tilfælde været forelagt Radio- TV-nævnet, der vurderer de enkelte 
sager fra gang til gang. 

Er du i tvivl om, hvorledes du skal forholde dig, når det gælder din egen infokanal, kan jeg derfor 
anbefale, at du henvender dig direkte til Mediesekretariatet med dine konkrete spørgsmål. 

Allan Dekker 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 


