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Afgørelse om klage over eksklusion fra sendesamvirke 

Gladsaxe frekvens 109,00 MHz Gladsaxe samt manglende 

dokumentation for udgifter til sendeudstyr 

 

Sammendrag  

Radio Update har klaget over, at stationen er blevet ekskluderet fra sit 

sendesamvirke og nægtet adgang til senderen. Stationen klager 

desuden over manglende dokumentation for arbejde udført i 

forbindelse med opsætning af ny sender.  

 

Radio- og tv-nævnet har nu truffet afgørelse om, at såfremt Radio 

Update betaler sin andel af udgifterne til sendesamvirket, kan 

stationen ikke ekskluderes fra sendesamvirket eller udelukkes fra 

senderen. Derudover er Radio Update alene forpligtet til, at dække 

halvdelen af de udgifter, der er dokumentation for i forbindelse med 

indkøb og opsætning af nyt sendeudstyr. 

 

Sagens oplysninger 

På baggrund af nævnets afgørelse af 25. november 2014 vedrørende 

fordelingen af udgifter til nyt udstyr samt sendesamvirke Gladsaxes 

eksklusion af Radio Update den 25. november 2014, har nævnet 

modtaget en klage fra Radio Update.  

 

Radio Update har klaget over, at sendesamvirket har lukket for 

stationens adgang til senderen, og over, at sendesamvirket ikke har 

fremlagt dokumentation de udgifter til indkøb og opsætning af 

senderudstyret. 

 

Nævnet fremsendte den 3. december 2014 en høringsskrivelse til 

Kanal Gladsaxe og bad stationen dokumentere udgifterne for arbejdet, 

som er udført i forbindelse med opsætning af det nye udstyr.  

 

Kanal Gladsaxe 

Radio Update 

 

 

Sendt til: 

kanalgladsaxe@kanalgladsaxe.dk 

bjerring@tune.dk 
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Henholdsvis den 15. og 19. januar 2015 modtog nævnet svar fra Kanal 

Gladsaxe. Svarene indeholdt tidligere fremsendte bilag og ikke den 

efterspurgte dokumentation for arbejdets udførelse.   

 

I det tidligere fremsendte er der ikke dokumentation i form af 

fakturaer på selve det håndværksmæssige arbejde, der er udført i 

forbindelse med opsætning af nyt udstyr. Der er dokumentation for, at 

der er regninger fra TDC, som Radio Update ikke har betalt til 

sendesamvirket.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Nævnet bemærker, at Kanal Gladsaxe ikke kan fremvise 

dokumentation for samtlige udgifter i forbindelse med indkøb og 

opsætning af nyt sendeudstyr, men alene for udgifter til selve 

udstyret, som beløber sig til 16.047,66 kr. Kanal Gladsaxe har 

oprindelig i sagen fremsat krav om, at Radio Update skulle dække 

halvdelen af udgifterne på i alt 63.698 kr. 

 

Radio Update har oplyst under sagen, at stationen har indbetalt 15.000 

kr. a conto.  

 

Kanal Gladsaxe har i sagen oplyst og fremsendt fakturaer fra TDC, som 

Radio Update mangler at indbetale sin andel af, efter den fordeling, der 

er aftalt i sendesamvirkets vedtægter. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet finder, at såfremt Radio Update betaler sin andel 

af udgifterne til sendesamvirket, kan stationen ikke eksluderes eller 

udelukkes fra senderen. Derudover finder nævnet, at Radio Update 

ikke skal bære mere end halvdelen af de dokumenterede udgifter til 

sendeudstyret.  
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