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Radio- og tv-nævnet 
 

6. november 2017 

 

 

Afgørelse om ændring af programtilladelser til ikkekom-

merciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelser til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til sendenettet Nordsjælland 4 til 

Radio 10FM, Radio Boost, Radio Halsnæs, Halsnæs Retro, Stina FM og 

Radio FLR. 

 

Siden har stationerne anmodet nævnet om at ændre programtilladel-

serne, herunder opdeling af sendenettets frekvenser samt opjustering 

af sendetiderne for alle stationerne.  

 

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

om at meddele stationerne afslag på deres ansøgning om opdeling af 

frekvenserne i sendenettet Nordsjælland 4 samt opjustering af sende-

tiden for alle stationerne. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelser til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Radio 10FM, Radio Boost, Ra-

dio Halsnæs, Halsnæs Retro, Stina FM og Radio FLR til sendenettet 

Nordsjælland 4. 

 

Den 19. september 2017 modtog nævnet en anmodning om opdeling 

af sendenettets frekvenser samt opjustering af sendetid fra stationerne 

som havde fået programtilladelser til sendenettet Nordsjælland 4. Sta-

tionerne oplyste, at det ville være fordelagtigt for lytterne, at sende-

nettet blev opdelt i forhold til de tre individuelle frekvenser med hver 

deres sendesamvirke. Stationerne oplyste i øvrigt, at værende enige 

om den foreslåede opdeling af frekvenser samt opjustering af sende-

tid:  

 

 

 

 

 

 

Stationerne i Nordsjælland 4 

Sendt til: martin@radiohalsnaes.dk 
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Stationsnavn Frekvens (MHz) Sendetimer 

Radio 10FM 98,2 91 

Radio Boost 98,2 77 

Radio Halsnæs 105,3 84 

Halsnæs Retro 105,3 84 

Stina FM 104,5 105 

Radio FLR 104,5 63 

 

Stationerne oplyste endvidere, at såfremt sendetidsfordelingen ikke 

ville kunne godkendes, men frekvensopdelingen godt kunne, vil de 

være åbne overfor en anderledes fordeling af sendetid. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 27. oktober 2017 behandlet 

anmodningen.  

 

Opdeling af frekvenser 

Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at en sendemulighed anses 

som sendetid på en frekvens. Det følger endvidere af bekendtgørelsens 

§ 2, stk. 4, at et sendenet forstås som den enhed af sendemuligheder, 

der kan udstedes tilladelse til, og at dette kan bestå af én eller flere 

frekvenser. Endeligt følger det af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, at Ra-

dio- og tv-nævnet udsteder tilladelser til sendemuligheder til de sen-

denet som følger af bekendtgørelsens bilag 1. Sendenettet Nordsjæl-

land 4 dækker i følge bekendtgørelsens bilag 1 frekvenserne (sende-

mulighederne) 98,2 Frederiksværk, 104,5 Hundested og 105,3 Frede-

riksværk. 

 

Alle programtilladelser er altså i medfør af bekendtgørelsen udstedt til 

hele sendenet, som indeholder flere frekvenser (sendemuligheder), og 

ikke til de individuelle frekvenser. I bekendtgørelsen findes ikke hjem-

mel til at opdele sendenet ud på de enkelte frekvenser, hvorfor an-

modningen ikke kan imødekommes. Det fremgår i øvrigt af det kom-

menterede høringsnotat til bekendtgørelsen, at de konkrete opdelinger 

i sendenet blev foreslået af branchen selv, og at hensigten var, at de 

enkelte stationer skulle kunne nå et større publikum med deres pro-

grammer, da deres geografiske udbredning dermed ville blive forøget. 

 

Opjustering af sendetid 

Det bemærkes, at stationernes forslag til opjustering af sendetid for-

udsætter at sendenettet opdeles i tre individuelle frekvenser med 168 

sendetimer hver (svarende til i alt 504 sendetimer), hvilket ikke er 

muligt, som beskrevet i ovenstående. Sendenettet Nordsjælland 4 er 

udbudt med i alt 168 sendetimer, som er blevet fordelt på alle statio-
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nerne. Der er ingen ledig sendetid i sendenettet, og dermed ikke plads 

til opjustering af sendetid. 

 

Nævnet henviser i øvrigt til afsnit 5.2.3. i udbudsmaterialet om ned-

skalering af sendetid, hvoraf følgende fremgår:   

 

”Såfremt den ansøgte sendetid ikke kan imødekommes, kan Radio- og 

tv-nævnet udstede tilladelse til et lavere antal timer end det ansøgte. 

Dette gælder dog kun, hvis tilladelseshaver i ansøgningsskemaet har 

anført at være interesseret i et lavere antal sendetimer end det ansøg-

te. Såfremt sendetimerne nedskaleres, vil fordelingen af sendetid på 

de respektive programkategorier, omfanget af lokalt indhold ud over 

minimumskravet mv. blive nedjusteret forholdsmæssigt.” 

 

Det fremgår således af udbudsmaterialet, at nævnet i tilfælde af, at 

den ansøgte sendetid ikke kan imødekommes og ansøger i ansøg-

ningsskemaet har anført at være interesseret i et lavere antal sende-

timer end det ansøgte, at der vil ske en forholdsmæssig nedskalering 

af sendetiden. Nævnet har således nedskaleret sendetiden for statio-

nerne i Nordsjælland 4 som beskrevet.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet afviser Radio 10FM, Radio Boost, Radio Halsnæs, 

Halsnæs Retro, Stina FM og Radio FLR’s anmodning om opdeling af 

sendenettet Nordsjælland 4 samt opjustering af stationernes sendeti-

der.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


