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Afgørelse om klage over afslag på ansøgning om tilladelse og 

tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

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

om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed fra 

Iransk Kulturforening og har behandlet denne som en anmodning om 

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

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herefter ”bekendtgø-

relsen”.   

 

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

om at meddele Iransk Kulturforening afslag på stationens anmodning 

om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.     

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Iransk Kulturforening afslag på stationens ansøgning 

om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed den 

30. juni 2017.  

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 10. juli 2017 en klage fra Iransk Kul-

turforening, som oplyste, at deres advokat var på ferie og at de ville 

vende tilbage med yderligere oplysninger. Iransk Kulturforening hen-

vendte sig igen den 13. august 2017 og oplyste, at de havde valgt en 

ny bestyrelse, hvormed stationen nu levede op til kriteriet i bekendtgø-

relsens § 7, stk. 2. Iransk Kulturforenings advokat Anne Osbak hen-

vendte sig den 7. september 2017 og oplyste, at Iransk Kulturforening 

på tidspunktet for ansøgningen havde opfyldt kravet i bekendtgørel-

sens § 7, stk. 2, med tre medlemmer i bestyrelsen fra hhv. 2200 Kø-

benhavn N, 2800 Kgs. Lyngby og 2650 Hvidovre, som dermed alle bo-

ede i lokalområdet, hvorfor stationen på ansøgningstidspunktet levede 

op til kravet i bekendtgørelsens § 7, stk. 2. Advokaten oplyste endvi-

dere om Iransk Kulturforenings nye bestyrelse. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

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

let klagen. 

Iransk Kulturforening 

Sendt til: hossein.hosseini@gmail.com 

 
 

 

mailto:abc@slks.dk


  2    

 

 

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.   

 

Iransk Kulturforening har søgt om programtilladelse til sendenettet 

Storkøbenhavn 6, 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:  

 

 Hossein Hosseini, Sigynsgade 18, 2. tv, 2200 København N (Kø-

benhavns Kommune) – i lokalområdet 

 Bijan Fatahnaei, Lyngbygårdsvej 132A, 2800 Kgs. Lyngby (Lyngby-

Taarbæk Kommune) – ikke i lokalområdet 

 Farzaneh Akhondzadeh Darian, Lyngbygårdsvej 132E, 2800 Kgs. 

Lyngby (Lyngby-Taarbæk Kommune) – ikke i lokalområdet 

 

Der var således ikke et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som havde 

bopæl i lokalområdet på ansøgningstidspunktet. Da Iransk Kulturfor-

ening 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 ikkekommerciel lokalra-

diovirksomhed.  

 

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  

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Iransk Kulturforening afslag på statio-

nens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag 

af 30. juni 2017.    

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


