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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 Payvands ansøgning om programtilla-

delse til ikkekommerciel lokalradio. SAML har, på vegne af Radio Pay-

vand, ved henvendelse den 10. november 2017 anmodet om genopta-

gelse 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 10. november 2017 en henvendelse 

fra SAML, som på vegne af Radio Payvand oplyste, at stationens besty-

relsessammensætning ikke var et udtryk for, at stationen ikke ville 

leve op til de formelle krav, men at det skyldtes en misforståelse fra 

stationens side. 

 

SAML anførte, at man måtte forstå klagefristen i afgørelsen af 30. juni 

2017 som en mulighed for, at stationerne kunne rette op på de forhold 

som lå til grund for afslaget. SAML mente ikke, at det ville medføre 

særbehandling, hvis nævnet imødekom Radio Payvand og udstedte en 

programtilladelse til stationen, men at dette ville medføre, at de stati-

oner, som havde rettet op på forholdene, blev stillet ringere end de 

stationer, som ikke havde gjort en indsats. SAML anførte endeligt, at 

der var ledig sendetid i det ansøgte sendenet, hvilket burde begrunde 

at Radio Payvand skulle kunne få en programtilladelse, sammenholdt 

med at stationen havde mange års erfaring med ikkekommerciel lokal-

radio. 
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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. 

 

Radio- og tv-nævnet bemærker endvidere, at kravet om, at et flertal af 

bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i lokalområdet følger af § 7, 

stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1460 om ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed. Alle ansøgninger er blevet vurderet ud fra, hvordan de forelå 

på ansøgningstidspunktet af hensyn til princippet om ligebehandling. 

Nævnet finder, at såfremt enkelte ansøgere kunne forbedre deres an-

søgninger efter fristen den 29. marts 2017, ville det netop være udtryk 

for særbehandling. Det bemærkes endvidere, at der i klagevejlednin-

gen i afgørelsen af 30. juni 2017 ikke gives mulighed for, at stationen 

kan forbedre sin ansøgning. 

 

Nævnet finder på baggrund heraf ikke, at SAML 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  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer ikke SAML’s anmodning om genop-

tagelse af sagen og fastholder sin afgørelse af 30. juni 2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


