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  Afgørelse om klage over Nordjyske Mediers forslag til 

vedtægter for sendesamvirket i sendenettet Aalborg 1  

 

Sammendrag  

Foreningen Dronninglund Nærradio, med stationsnavnet DNR, har 

programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i 

sendenettet Aalborg 1, som er et blandet sendenet. Nordjyske Medier 

er den kommercielle tilladelseshaver i sendenettet og indgår således i 

sendesamvirke med DNR. DNR har klaget til Radio- og tv-nævnet over 

Nordjyske Mediers forslag til vedtægter for sendesamvirket i 

sendenettet Aalborg 1. 

 

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

om at meddele DNR, at udformningen af konkrete vedtægter for 

sendesamvirket påhviler sendesamvirkets medlemmer, jf. § 15, stk. 4, 

i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed (herefter ”lokalradiobekendtgørelsen”). 

Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum 

indeholder de i lokalradiobekendtgørelsens bilag 2 anførte 

bestemmelser, jf. § 15, stk. 5, i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 16. januar 2018 en henvendelse fra 

Mediejuristen.dk, som viderebragte den ikkekommercielle lokalradio 

DNR’s klage over de økonomiske betingelser, som Nordjyske Medier, i 

form af den kommercielle lokalradio ANR, vil have skrevet ind i 

sendesamvirkets vedtægter. 

 

DNR anførte blandt andet i sin klage, at Nordjyske Medier vil 

forbeholde sig retten til uden varsel og uden om bestyrelsen at sætte 

sendeudgifterne op uden noget maksimum. 

 

Radio- og tv-nævnet sendte en høring til Nordjyske Medier den 15. 

februar 2018. I høringen bad Radio- og tv-nævnet Nordjyske Medier 

om at kommentere på det af DNR fremlagte. 

DNR 

 

Sendt til: 

lvl@mediejuristen.dk 

bue@nordjyske.dk 
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Den 26. februar 2018 modtog Radio- og tv-nævnet høringssvar fra 

Nordjyske Medier, som oplyste, at det ikke var korrekt, at de vil 

forbeholde sig retten til at øge sendeudgifterne uden maksimum, da 

dette ifølge vedtægterne kræver enstemmighed i bestyrelsen, hvor 

DNR og Nordjyske Medier er ligeligt repræsenteret. Nordjyske Medier 

fremsendte ligeledes det forslag, Nordjyske Medier havde stillet DNR, 

til fordeling af sendeudgifter baseret på antal sendetimer, hvor DNR 

har 21 ud af 168 sendetimer. Nordjyske Medier tilføjede endeligt, at de 

fandt vedtægterne og aftalens vilkår særdeles rimelige og i øvrigt 

foretrak en direkte dialog. Nordjyske Medier fremsendte ligeledes 

Nordjyske Mediers forslag til vedtægter, samt korrespondancen med 

DNR. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Det fremgår af lokalradiobekendtgørelsens § 15, stk. 4, at regler for 

samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem 

sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 5. Det fremgår af 

lokalradiobekendtgørelsens § 15, stk. 5, at sendesamvirket skal 

udarbejde en vedtægt der som minimum skal indeholde de i bilag 2 

anførte bestemmelser. Fravigelse herfra kræver godkendelse af Radio- 

og tv-nævnet. 

 

Radio- og tv-nævnet kan indledningsvist konstatere, at de af 

Nordjyske Medier fremsendte forslag til vedtægter lever op til dette 

minimumskrav, da vedtægterne indeholder de i 

lokalradiobekendtgørelsens bilag 2 anførte bestemmelser om bl.a. 

formål, medlemsforhold og eksklusion. 

 

Det følger desuden af lokalradiobekendtgørelsens § 15, stk. 10, at 

såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om 

fordeling af sendetiden, eksklusion eller om økonomiske vilkår m.v., 

træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet. 

 

Radio- og tv-nævnet konstaterer, at DNR og Nordjyske Mediers 

uenighed vedrører et økonomisk forhold om fordeling af sendeudgifter i 

sendesamvirkets vedtægter samt muligheden for vedtagelse af 

stigning i sendeudgifter. 

 

Af den af Nordjyske Medier fremsendte korrespondance mellem 

parterne, samt af Nordjyske Mediers høringssvar, fremstår det som 

om, at DNR og Nordjyske Mediers uenighed til dels bunder i en 

misforståelse omkring den egentlige betydning og effekt af de enkelte 

bestemmelser i vedtægterne og til dels i forskellige syn på hensynet til 

beskyttelse af den ikkekommercielle stations økonomi. 
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Det følger hverken af lokalradiobekendtgørelsen eller af 

bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel 

lokalradiovirksomhed, at der i blandede sendesamvirkers vedtægter 

skal indarbejdes et hensyn til den ikkekommercielle tilladelseshaver. 

Radio- og tv-nævnet opfordrer dog til, at der ved udformningen af 

vedtægter tages hensyn til de forskellige parters økonomiske formåen. 

 

Radio- og tv-nævnet forventer som udgangspunkt, at parterne kan 

forhandle sig til enighed, og nævnet opfordrer DNR og Nordjyske 

Medier til at genoptage forhandlingerne om udformningen af 

vedtægter. Det bemærkes, at såfremt parterne mod forventning ikke 

kan nå til enighed, må de på ny rette henvendelse til Radio- og tv-

nævnet, hvorefter nævnet vil påbegynde en egentlig detaljeret 

sagsoplysning. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler DNR, at udformningen af konkrete 

vedtægter påhviler sendesamvirkets medlemmer, jf. § 15, stk. 4, i 

lokalradiobekendtgørelsen. Sendesamvirket skal udarbejde en 

vedtægt, der som minimum indeholder de i lokalradiobekendtgørelsens 

bilag 2 anførte bestemmelser, jf. § 15, stk. 5, i 

lokalradiobekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


