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Afgørelse om overførsel af programtilladelse fra 

Carsten de Højgaard til foreningen Radio40plus.dk 

 

Sammendrag  

Foreningen Radio40plus.dk har anmodet om at overtage program-

tilladelsen til at sende Radio 40+ på frekvensen 95,6 MHz Vordingborg. 

Programtilladelsen tilhørte den nu afdøde formand, Carsten de 

Højgaard, personligt. Programtilladelsen har derfor ikke nogen 

indehaver på nuværende tidspunkt.  

 

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

om, at den ønskede overførsel godkendes.  

 

Sagens oplysninger 

I 2012 udstedte Radio- og tv-nævnet en programtilladelse til 

foreningen Radio40plus.dk, som blev registreret i daværende formand, 

Carsten de Højgaards, CPR-nummer. Foreningen Radio40plus drev 

med Carsten de Højgaard som formand radiostationen Radio 40+. 

 

Foreningen har ved en generalforsamling afholdt den 24. august 2014 

besluttet at fortsætte driften og udøvelsen af programvirksomheden 

som hidtil. 

Den 11. september 2014 oplyste Leo Christensen overfor Radio- og tv-

nævnet, at foreningens formand og indehaver af programtilladelsen, 

Carsten de Højgaard var afgået ved døden. Han oplyste samtidig, at 

han selv var blevet valgt som foreningens nye formand.  

 

Den 18. september 2014 anmodede foreningen Radio40plus.dk med 

CVR.nr. 34647542 Radio- og tv-nævnet om at kunne overtage 

programtilladelsen, som havde tilhørt den afdøde formand.  

 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Det følger af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed nr. 

827 af 26. august 2009 (lokalradiobekendtgørelsen), at Radio- og tv-

nævnet ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til lokal radio-
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programvirksomhed skal søge at sikre det enkelte lokale område en 

samlet programvirksomhed af alsidig karakter. Da foreningen 

radio40plus.dk har vedtaget, at radiostationen vil udøve programvirk-

somhed som hidtil, finder Radio- og tv-nævnet, at programvirksom-

heden fortsat opfylder alsidighedskravet.     

 

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

programvirksomhed bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske 

formåen, jf. § 6, stk. 2, i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Da der er tale om overdragelse til en forening, der med den tidligere 

indehaver af programtilladelsen som formand har stået for den daglige 

drift af radiostationen Radio 40+, finder Radio- og tv-nævnet, at der 

ikke er behov for selvstændig dokumentation for selskabets 

økonomiske formåen, hvilket ligeledes følger af Radio og tv-nævnets 

praksis.  

 

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

 

  AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet godkender overførslen af programtilladelsen for 

frekvensen 95,6 MHz Vordingborg til foreningen Radio40plus.dk med 

CVR.nr. 34647542, under forudsætning af at foreningen 

Radio40plus.dk indtræder i den tidligere programtilladelseshavers 

forpligtelser og vilkår i relation til programtilladelsen, jf. § 6, stk. 1 og 

2, i lokalradiobekendtgørelsen.  
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