
 

 1   

Radio- og tv-nævnet 
 

3. oktober 2017 

 

Anna Bæhr Christiansen 

Fuldmægtig, cand.jur. 

 

abc@slks.dk 

www.slks.dk 

 

  

Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om til-

ladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har modtaget en klage over afslag på ansøgning 

om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed fra 

Den Albanske Radioforening og har behandlet denne som en anmod-

ning om dispensation fra § 7, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. 

december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herefter 

”bekendtgørelsen”.   

 

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

om at meddele Den Albanske Radioforening afslag på stationens an-

modning om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag af 30. 

juni 2017.     

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Den Albanske Radioforening afslag på stationens 

ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed den 30. juni 2017.  

 

Nævnet modtog den 14. juli 2017 en klage fra Den Albanske Radiofor-

ening. Stationen anmodede om dispensation og udtrykte manglende 

forståelse for, hvorfor stationen ikke kunne få en programtilladelse på 

trods af stationens manglende opfyldelse af kravet om bestyrelses-

medlemmernes bopæl. Stationen oplyste ydermere have drevet radio 

siden 2001, at stationen ikke bare spiller musik, men også blandt an-

det arbejder på at mindske kriminalitet blandt herboende albanere i 

København, oplyser om muligheder for kvinder ift. at komme ud af 

undertrykkelse samt oplyser om de mange alternative uddannelseska-

naler i Danmark. Derudover oplyste stationen at have haft en del poli-

tikere i studiet. Endelig oplyste stationen, at stationen har anvendt 

egne midler til at drive stationen. 
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Derudover har nævnet modtaget to støtteerklæringer, herunder et 

brev den 1. august 2017 brev den makedonske ambassade samt en 

mail fra Robin Cox den 17. august 2017.    

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 29. september 2017 behand-

let klagen. 

 

Det fremgår af § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen, at et flertal af forenin-

gens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Ved lo-

kalområdet forstås tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kommu-

ner, jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelsen.   

 

Den Albanske Radioforening har søgt om programtilladelse til følgende 

sendenet: 

 

 Storkøbenhavn 3, som dækker Københavns Kommune 

 Storkøbenhavn 4, som dækker Københavns Kommune 

 Storkøbenhavn 8, som dækker Københavns Kommune 

 Storkøbenhavn 23, som dækker Københavns Kommune 

 Storkøbenhavn 6, som dækker Københavns Kommune 

 Storkøbenhavn 7, som dækker Københavns Kommune 

 

Nævnet har for god ordens skyld på ny tjekket hvilke kommuner, be-

styrelsesmedlemmerne på ansøgningstidspunktet boede i og er kom-

met frem til følgende: 

 

 Havzi Sulejmani, Hulgårdsvej 118, st. tv, 2400 København NV (Kø-

benhavns Kommune) – i lokalområdet 

 Mytalip Kasami, Hasselvej 63, 2740 Skovlunde (Ballerup Kommu-

ne) – ikke i lokalområdet 

 

Der var således ikke et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som havde 

bopæl i lokalområdet på ansøgningstidspunktet. Da Den Albanske Ra-

dioforening ikke inden fristen den 29. marts 2017 opfyldte det formelle 

krav om bestyrelsesmedlemmernes bopæl i § 7, stk. 2, fastholdes 

nævnets afslag på ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerci-

el lokalradiovirksomhed.  

 

Det skal bemærkes, at nævnet ikke har mulighed for at dispensere fra 

§ 7, stk. 2, i bekendtgørelsen. 

 

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

 

 



  2    

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Den Albanske Radioforening afslag på 

stationens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit 

afslag af 30. juni 2017.     

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


