
 

 

Radio- og tv-nævnet 

 

Christina Sparre-Enger Lyngsig 

Fuldmægtig 

 

csl@kulturstyrelsen.dk 

www.kulturstyrelsen.dk 

 

 

 

 

  Overdragelser af programtilladelser fra Lokalradioforeningen 

Birkerød FM og Lokalradioforeningen Glostrup FM til SBS 

Discovery ApS. 

 

Sammendrag  

Lokalradioforeningen Birkerød FM og Lokalradioforeningen Glostrup FM 

ønsker at overdrage sine programtilladelser til SBS Discovery ApS. 

 

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

om, at de ønskede overdragelser godkendes.  

 

Sagens oplysninger 

SBS Discovery ApS har ved mail af den 5. januar 2015 ansøgt Radio- 

og tv-nævnet om tilladelse til at få overdraget programtilladelserne 

med id-nr. R76, der er udstedt til Lokalradioforeningen Birkerød FM 

samt R77 som er udstedt til Lokalradioforeningen Glostrup FM. 

Programtilladelserne ønskes overdraget, fordi Radio 100 (nu en del af 

SBS Discovery ApS) har sendt på de til programtilladelserne knyttede 

frekvenser siden 2008. Den samlede bestyrelse for 

Lokalradioforeningen Birkerød FM samt den samlede bestyrelse for 

Lokalradioforeningen Glostrup FM har underskrevet 

overdragelsesanmodningerne. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

I § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om 

lokalradiovirksomhed (lokalradiobekendtgørelsen) er det fastsat, at alle 

indholdsmæssige programkrav for tilladelser udstedt før den 1. januar 

2006 er ophævet. Idet programtilladelsen er udstedt før den 1. januar 

2006, stilles der ikke krav om overholdelse af indholdsmæssige 

programkrav. 

 

Radio- og tv-nævnet kan ved behandlingen af ansøgninger om lokal 

programvirksomhed bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske 

formåen, jf. lokalradiobekendtgørelsens § 6, stk. 2. Da der er tale om 

overdragelse til et selskab, der i længere tid har stået for den daglige 

drift af radiostationerne, følger det Radio og tv-nævnets praksis, at der 

28. januar 2015 

 

SBS Discovery ApS 
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Att. Anne Schyum 
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Side 2 

  

 

ikke er behov for selvstændig dokumentation for selskabets 

økonomiske formåen.  

 

Lovgrundlag 

§ 5, stk. 3, § 6, stk. 2, og § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. 

september 2009 om lokalradiovirksomhed  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Under henvisning til lokalradiobekendtgørelsens § 6, stk. 2, godkender 

Radio- og tv-nævnet overdragelsen af programtilladelserne for 

frekvenserne 104,1 MHz Birkerød og 97,2 MHz Glostrup til SBS 

Discovery ApS. 

 

Godkendelsen er betinget af, at SBS Discovery ApS indtræder i de 

tidligere programtilladelseshaveres forpligtelser i relation til 

programtilladelserne.   

 

 

 

Mads Bryde Andersen 

formand 

 

/Christina Sparre-Enger Lyngsig 

nævnssekretær 

 

 

 

 

 


