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Afgørelse i anmodning om godkendelse af ændring af 

programformat hos Lokalradioforeningen Radio Nord 

i Fredensborg 

 

Sammendrag  

Lokalradioforeningen Radio Nord har anmodet om godkendelse af 

ændringen af sit programformat. Ændringen består af en tilføjelse af 

jazzmusik mellem indslagene samt oplysning om jazzarrangementer og 

indslag med jazzkunstnere. Stationen har i den forbindelse ændret 

navn fra ”Radio Nord” til ”Jazzkanalen”. 

 

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

om at imødekomme anmodningen om godkendelse af ændring af 

programformat.  

 

Sagens oplysninger  

Lokalradioforeningen Radio Nord har ved ansøgning af 19. august 2014 

anmodet om godkendelse af en allerede vedtaget ændring af sit 

programformat på frekvens 104,3 MHz Fredensborg-Humlebæk. 

Stationen har fortsat fokus på lokale begivenheder, som beskrevet i 

den oprindelige ansøgning, som programtilladelsen blev givet på 

baggrund af. Ændringen af formatet består i, at der bliver spillet 

jazzmusik imellem indslagene, og der bliver bragt indslag, der vedrører 

jazzmusik på stationen.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet skal indledningsvis bemærke, at det følger af 

Lokalradioforeningen Radio Nords programtilladelse, at 

programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med det i 

ansøgningen anførte programindhold, medmindre stationen forinden 

har fået nævnets tilladelse til ændring heraf.  
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Det følger af nævnets faste praksis, at nævnet skal foretage en 

vurdering af, om hvorvidt det nye programformat ville have ført til en 

tildeling af den udstedte programtilladelse.  

 

Da der ved udbuddet i 2008 ikke var konkurrence på de sendetimer, 

som Lokalradioforeningen Radio Nord blev tildelt, lægger nævnet til 

grund, at Lokalradioforeningen Radio Nord ville have opnået sin 

programtilladelse, hvis de havde ansøgt om tilladelse med det nye 

programformat.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet godkender Lokalradioforeningen Radio Nords 

ændring af programformat på frekvensen 104,3 MHz Fredensborg-

Humlebæk.  

 

Det indskærpes, at ændringer i forhold til tilladelsen forudsætter 

Radio- og tv-nævnets forudgående tilladelse. 
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