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Radio- og tv-nævnet 
 
 

 

Afgørelse om anmodning om genoptagelse af Radio- og 

tv-nævnets afgørelse af 5. oktober 2017 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har ved afgørelse af 5. oktober 2017 fastholdt sit 

afslag af 30. juni 2017 på Radio Kosovas Stemmes ansøgning om pro-

gramtilladelse til ikkekommerciel lokalradio. Radio Kosovas Stemme 

har ved henvendelse den 12. oktober fremsat anmodning om genopta-

gelse af sagen, og har i den forbindelse fremsendt en række oplysnin-

ger. 

 

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

om ikke at genoptage sagen, og fastholde sin afgørelse af 5. oktober 

2017. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 12. oktober 2017 en henvendelse fra 

Radio Kosovas Stemme, som oplyste, at stationen havde udfyldt an-

søgningsskemaet om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio på bag-

grund af en misforståelse. Radio Kosovas Stemme forklarede, at stati-

onen siden sin begyndelse i 1989 havde anvendt en sendemast, som 

var placeret på Rigshospitalets tag, hvorfor stationen altid havde haft 

hjemsted i Københavns Kommune. Sendemasten var dog blevet flyttet 

til Codan-bygningen på Gammel Kongevej 60, 1790 København V, da 

der skulle bygges en helikopterlandeplads på Rigshospitalet. 

 

Radio Kosovas Stemme oplyste endvidere, at stationen fik at vide fra 

sit sendesamvirke, at stationen skulle ansøge om tilladelse i sendenet-

tet Storkøbenhavn 5 med tilladelsesområde i Frederiksberg Kommune, 

og at misforståelsen skyldtes, at stationen i den forbindelse havde byt-

tet rundt på tilladelsesområdet for det ansøgte sendenet (Frederiks-

berg Kommune) og Codan-bygningens postadresse, som er Gammel 

Kongevej 60, 1790 København V (Københavns Kommune). 

 

Radio Kosovas Stemme oplyste endeligt, at foreningen har indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at ændre foreningens 

hjemsted til Frederiksberg. 

 

Radio Kosovas Stemme 

Sendt til: rtvzik@gmail.com 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 

Indledningsvis konstaterer nævnet, at Codans adresse på deres egen 

hjemmeside fremstår som Gammel Kongevej 60, 1790 København V. I 

CVR-registeret fremstår Codans adresse dog som Gammel Kongevej 

60, 1850 Frederiksberg C. 

 

Nævnet bemærker, at der ikke i nogle af de oplysninger, som har væ-

ret stillet til rådighed i forbindelse med udbuddet, har været tvivl om, 

at tilladelsesområdet for sendenettet Storkøbenhavn 5 er Frederiks-

berg Kommune. 

 

Følgende fremgår af udbudsmaterialets punkt 4.1.4.: 

”Ved tilladelsesområde forstås den eller de kommuner, hvori den ikke-

kommercielle sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemulighe-

der i sendenettet er placeret. Tilladelsesområderne er angivet i be-

kendtgørelsens bilag 1.” 

 

Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 ”Oversigt over sendemulighe-

der til ikkekommerciel lokalradio”, at tilladelsesområdet for Storkøben-

havn 5 er Frederiksberg Kommune. Endvidere var ansøgningsskemaet 

opsat på en sådan måde, at ansøgere valgte det ansøgte sendenet fra 

en drop down-menu, hvor sendenettene var angivet med navn og tilla-

delsesområde, f.eks. ”Storkøbenhavn 5 (Frederiksberg Kommune)”. 

 

Nævnet finder på denne baggrund ikke, at Radio Kosovas Stemmes 

oplysning om stationens misforståelse udgør nye faktiske oplysninger 

af så væsentlig betydning for sagen, at sagen sandsynligvis havde fået 

et andet udfald, såfremt de havde foreligget ved nævnets behandling 

af klagen. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer ikke Radio Kosovas Stemmes an-

modning om genoptagelse af sagen og fastholder sin afgørelse af 5. 

oktober 2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


