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Afgørelse om anmodning om genoptagelse af Radio- og 

tv-nævnets afgørelse af 30. juni 2017 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har ved afgørelse af 30. juni 2017 meddelt Den 

Køgegensiske Nærradio afslag på ansøgning om programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradio. Den Køgegensiske Nærradio har ved hen-

vendelse den 9. november 2017 fremsat anmodning om genoptagelse 

af sagen. Endvidere har SAML på vegne af Den Køgegensiske Nærradio 

ved henvendelse den 10. november 2017 anmodet om genoptagelse af 

sagen. 

 

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

om ikke at genoptage sagen og fastholde sin afgørelse af 30. juni 

2017. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 8. november 2017 en henvendelse 

fra Den Køgegensiske Nærradio, som oplyste, at stationen var blevet 

orienteret om, at Radio- og tv-nævnet igen ville kigge på de afgivne 

afslag i forbindelse med udbud af programtilladelser til ikkekommerciel 

lokalradio. 

 

Radio- og tv-nævnets sekretariat oplyste Den Køgegensiske Nærradio 

om, at dette ikke var tilfældet, men at der ved alle forvaltningsretlige 

afgørelser var mulighed for at anmode om genoptagelse. Stationen 

blev endvidere oplyst om, at en anmodning om genoptagelse ville blive 

vurderet ud fra, om der var fremkommet nye faktiske oplysninger af så 

væsentlig betydning for sagen, at sagen sandsynligvis ville have fået et 

andet udfald, såfremt oplysningerne havde været til stede på tidspunk-

tet for behandling af sagen. 

 

Den Køgegensiske Nærradio 

dennis@radiogruppen.dk 

saml@saml.dk 
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Den Køgegensiske Nærradio anmodede den 9. november nævnet om 

genoptagelse af sagen. Stationen fremsendte i den forbindelse ingen 

oplysninger. 

 

Det bemærkes, at Den Køgegensiske Nærradio fremsendte en klage 

over afslag på ansøgning om programtilladelse til ikkekommerciel lo-

kalradio den 26. september 2017. Klagen indkom 39 dage for sent, 

idet klagefristen var den 18. august 2017, hvorfor klagen ikke blev 

behandlet i nævnet. 

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 10. november 2017 en henvendelse 

fra SAML, som på vegne af Den Køgegensiske Nærradio oplyste, at der 

ikke burde være givet afslag til Den Køgegensiske Nærradio, da sen-

denettets 10080 minutter burde være blevet delt mellem de to ansø-

gere, selvom den ene station havde sagt nej til at blive nedjusteret. 

SAML mente, at nævnet ikke burde have lagt vægt på om ansøgerne 

havde sagt ja eller nej til nedjustering, men i stedet fokuseret på at 

tilgodese så mange stationer som muligt af hensyn til alsidighed og 

mangfoldighed. SAML bemærkede derudover, at Den Køgegensiske 

Nærradio har mange års erfaring med at drive ikkekommerciel lokalra-

dio. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet bemærker, at for at der skal kunne ske genopta-

gelse af en sag, skal der fremkomme nye faktiske oplysninger af så 

væsentlig betydning for sagen, at sagen sandsynligvis havde fået et 

andet udfald, såfremt oplysningerne havde været til stede på tidspunk-

tet for sagsbehandlingen. Den Køgegensiske Nærradio er ikke frem-

kommet med nogen oplysninger i forbindelse med stationens anmod-

ning om genoptagelse.  

 

Radio- og tv-nævnet bemærker endvidere, at der i overensstemmelse 

med § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 om ikkekommerciel lokal-

radiovirksomhed er foretaget en alsidighedsvurdering, da ikke alle an-

søgere havde accepteret nedjustering. Nævnet finder, at det ville sav-

ne mening at bede ansøgere om enten at acceptere eller afvise nedju-

stering, hvis nævnet efterfølgende alligevel nedjusterede sendetiden 

for de stationer, som havde afvist det. 

 

Nævnet finder på baggrund heraf, at SAML ikke er fremkommet med 

nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at sagen 

sandsynligvis havde fået et andet udfald, såfremt oplysningerne havde 

været til stede på tidspunktet for sagsbehandlingen. 

 

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

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer ikke Den Køgegensiske Nærradio 

og SAML’s anmodning om genoptagelse af sagen og fastholder sin af-

gørelse af 30. juni 2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


