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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 Tønders ansøgning om programtilla-

delse til ikkekommerciel lokalradio. Radio Tønder har ved henvendelse 

den 2. november 2017 fremsat anmodning 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 5. oktober 

2017. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 2. november 2017 en henvendelse 

fra Radio Tønder, som oplyste, at de var uforstående overfor nævnets 

afgørelse, hvorefter en fejl med et CVR-nummer ikke kunne rettes ef-

terfølgende. Stationen oplyste endvidere, at der ikke kunne være no-

get forkert på det indsendte ansøgningsskema, da stationen ikke hav-

de fået nogen anmærkninger på dette. 

 

Radio Tønder oplyste, at stationen er en taleradio, som i øjeblikket 

sender på internettet, men som ville være oplagt at sende på FM også. 

Grundet stationens beliggenhed findes der også lyttere på den tyske 

side af grænsen, ligesom stationen i øvrigt er landskendt grundet sam-

sending med Radio 24syv og medvirken i en tv-serie. 

 

Radio Tønder anmodede nævnet om genoptagelse af sagen, og spurg-

te i øvrigt til, om stationen vil kunne overtage en af de uddelte tilladel-

ser, såfremt andre tilladelseshavere ikke lever op til betingelserne. 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio Tønder har ansøgt om programtilladelse til ikkekommerciel lokal-

radio med et CVR-nummer tilhørende en enkeltmandsvirksomhed, og 

har først efter ansøgningsfristens udløb oprettet et forenings-CVR-

nummer. Det bemærkes, at nævnet allerede ved afgørelse af 5. okto-

ber 2017 har forholdt sig til dette, hvorfor dette ikke har karakter af en 

ny oplysning. 

 

Nævnet bemærker, at Radio Tønders oplysninger om lyttere på den 

tyske side af grænsen, samsending med Radio 24syv samt medvirken i 

en tv-serie ikke har betydning for vurderingen af stationens ansøgning 

om programtilladelse til ikkekommerciel lokalradio. 

 

Nævnet finder på denne baggrund ikke, at Radio Tønders fremsendte 

oplysninger udgør nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning 

for sagen, at sagen sandsynligvis havde fået et andet udfald, såfremt 

oplysningerne havde været til stede ved nævnets behandling af kla-

gen. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det faktum, at Radio Tønder ikke har mod-

taget anmærkninger på stationens ansøgning inden nævnets afgørelse 

ikke medfører, at stationen har haft en berettiget forventning om, at 

ansøgningen levede op til det opstillede kriterier. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer ikke Radio Tønders anmodning om 

genoptagelse af sagen og fastholder sin afgørelse af 5. oktober 2017. 

 

Radio Tønder oplyses i øvrigt, at det ikke er muligt, at overtage even-

tuelt bortfaldne sendetilladelser. 

 

 

Venlig hilsen 
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