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Afgørelse om uenighed i sendesamvirke Gladsaxe 

frekvens 109,00 MHz Gladsaxe 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet modtog en henvendelse fra Kanal Gladsaxe den 

10. oktober 2014. Kanal Gladsaxe oplyste om problemer med at få 

Radio Update til at betale for nyt sendeudstyr samt etablerings-

omkostninger. Indkøb af nyt udstyr skete på baggrund af, at 

sendesamvirket var blevet opsagt hos Teracom, hvis udstyr de 

tidligere har anvendt.  

 

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

om, at Radio Update skal dække halvdelen af udgifterne til nyt udstyr 

samt etableringsomkostninger, og Radio Update skal derfor betale det 

skyldige beløb til Kanal Gladsaxe.  

 

Sagens oplysninger 

Sendesamvirket har tidligere benyttet udstyr ejet af Teracom, da Radio 

Update, som tidligere hed Radio JP, havde et samarbejde med 

Jyllandsposten. Teracom ejer udstyret og tidligere dækkede 

Jyllandsposten udgifterne til driften. Da dette samarbejde mellem 

Jyllandsposten og den nuværende Radio Update blev opsagt, blev 

sendesamvirket nødt til at finde et nyt sted at sende fra samt indkøbe 

nyt sendeudstyr. Kanal Gladsaxe har forestået de praktiske opgaver 

med at finde nyt sted at sende fra samt at indkøbe nyt udstyr.  

 

Den 7. maj 2014 sendte sendesamvirket en mail til Radio Update, 

hvori det oplystes, at de forventede udgifter til udstyr var ca. 57.500 

kr. I den forbindelse anmodede sendesamvirket om en acontobetaling 

på 16.000 kr. fra Radio Update. Den 10. juni indbetalte Radio Update 

15.000 kr. til sendesamvirket.  

 

Radio Update har i høringssvar til Radio- og tv-nævnet oplyst, at Kanal 

Gladsaxe telefonisk har meddelt til Radio Update, at de samlede 
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udgifter var ca. 25.000 kr. i alt. Således har Radio Update anført ikke 

at ville betale mere end de 15.000 kr.  

 

Kanal Gladsaxe har ikke bekræftet at have meddelt Radio Update en 

samlet pris på ca. 25.000 over for Radio- og tv-nævnet. Kanal 

Gladsaxe har derimod anført, at stationen ved mail af 7. maj 2014 

forelagde Radio Update de forventede omkostninger. 

 

Det fremgår af sagen, at Kanal Gladsaxe sender 20 timer om ugen, og 

Radio Update sender 120 timer om ugen. Det endelige beløb for nyt 

udstyr samt etableringsomkostninger er 63.698 kr. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Det fremgår af sendesamvirkets vedtægter, at udgifterne fordeles 

forholdsmæssigt efter antal sendetimer. Til trods for dette har Kanal 

Gladsaxe indvilget i at betale halvdelen af udgifterne til nyt udstyr.   

 

Radio- og tv-nævnet kan ikke lægge til grund, at der er indgået en 

aftale om, hvordan udgifterne til køb af udstyr skal fordeles mellem 

parterne, og på hvilke vilkår. Det må imidlertid lægges til grund, at 

den stedfundne anskaffelse har været nødvendig for at sætte 

sendeaktiviteterne i gang. Nævnet har heller ikke grundlag for at 

antage, at de omstridte udgifter til køb af udstyr er unødigt høje. 

 

I mangel af aftale lægger Radio- og tv-nævnet, at der skal foretages 

en rimelig fordeling. Nævnet finder, at tilbuddet fra Kanal Gladsaxe om 

betaling af halvdelen af udgifterne til sendeudstyr mv. samlet set må 

anses for rimeligt. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet fastsætter, at Radio Update skal betale halvdelen 

af udgifterne til nyt udstyr samt etableringsomkostninger.  
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