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Radio- og tv-nævnet 
 

4. september 2017 

 

 

Afgørelse om ændring af programtilladelser til ikke-

kommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til sendenettet Aarhus 4 til Bør-

ne- og ungdoms TV (BURT), Aarhus Lokalradio, Gellerup Radio og TV, 

Aarhus Global Media, Indvandrerradioen i Århus, Multikulturel Radio i 

Aarhus, Radio Håb, Lokalforeningen Radio Krishna, Lokalradioforenin-

gen Aarhus, Det Tunge Team og Århus Studenterradio, som tilsammen 

udgør De Samvirkede Lokalradioer i Aarhus. 

 

Siden har sendesamvirket anmodet nævnet om at ændre programtilla-

delserne, herunder sendetiderne for sine stationer.  

 

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

om at imødekomme De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus’ anmodning 

om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til 

Børne- og ungdoms TV (BURT), Aarhus Lokalradio, Gellerup Radio og 

TV, Aarhus Global Media, Indvandrerradioen i Århus, Multikulturel Ra-

dio i Aarhus, Radio Håb, Lokalforeningen Radio Krishna, Lokalradiofor-

eningen Aarhus, Det Tunge Team og Århus Studenterradio. 

 

Sagens oplysninger 

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Børne- og ungdoms TV 

(BURT), Aarhus Lokalradio, Gellerup Radio og TV, Aarhus Global Media, 

Indvandrerradioen i Århus, Multikulturel Radio i Aarhus, Radio Håb, 

Lokalforeningen Radio Krishna, Lokalradioforeningen Aarhus, Det Tun-

ge Team og Århus Studenterradio til sendenettet Aarhus 4. 

 

Den 11. august 2017 modtog nævnet en anmodning om ændring af 

sendetid fra De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus, hvis medlemmer 

havde fået programtilladelser til sendenettet Aarhus 4. Sendesamvirket 

oplyste, at flere af stationerne var utilfredse med fordelingen af sende-

tid, og at samtlige 11 stationer var blevet enige om en ny fordeling af 

sendetid:  

De Samvirkende Lokalradioer i Aarhus 

Sendt til: farmont@gmail.com 
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Stationsnavn Antal tildelte 

minutter 

Forslag til minut-

ter 

Ungdomsradio 890 (14,83 t) 900 (15t) 

Aarhus Lokalradio 890 (14,83 t) 900 (15t) 

Gellerup Radio 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Radio Bazar 950 (15,83 t) 900 (15t) 

Indvandrerradioen i Aarhus 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Multikulturel Radio i Aarhus 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Radio Håb 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Radio Krishna Aarhus 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Lokalradioforeningen Aarhus 889 (14,81 t) 900 (15t) 

Den Tunge Radio 1008 (16,8 t) 990 (16,5 t) 

Aarhus Studenterradio 1008 (16,8 t) 990 (16,5 t) 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 28. august 2017 behandlet 

klagen.  

 

Nævnet henviser til afsnit 5.2.3. i udbudsmaterialet om nedskalering 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. Hvis ansøger i 

ansøgningsskemaet omvendt har anført ikke at være interesseret i et 

lavere antal sendetimer end det ansøgte, kan nævnet meddele afslag 

på ansøgningen på dette grundlag.” 

 

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 De 

Samvirkende Lokalradioer i Aarhus’ medlemmer som beskrevet.  

 

Sendesamvirket har på vegne af samtlige medlemmer anmodet om 

ændring af programtilladelser. Da der er enighed i sendesamvirket 

vedrørende den foreslåede sendetidsfordeling, imødekommer nævnet 

sendesamvirkets anmodning, jf. § 10, stk. 3, i bekendtgørelsen om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.   
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De udstedte programtilladelser per 30. juni 2017 bortfalder således. 

Sendesamvirkets medlemmer vil herefter hver især modtage nye pro-

gramtilladelser.   

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer De Samvirkende Lokalradioer i 

Aarhus’ anmodning om ændring af programtilladelser til ikkekommer-

ciel lokalradiovirksomhed til Børne- og ungdoms TV (BURT), Aarhus 

Lokalradio, Gellerup Radio og TV, Aarhus Global Media, Indvandrerra-

dioen i Århus, Multikulturel Radio i Aarhus, Radio Håb, Lokalforeningen 

Radio Krishna, Lokalradioforeningen Aarhus, Det Tunge Team og Århus 

Studenterradio.  

 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


