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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 

Lokalradioforeningen Samsø 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 Lokalradioforeningen Samsø afslag på stationens an-

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

juni 2017.     

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Lokalradioforeningen Samsø afslag på stationens 

ansøgning om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed den 30. juni 2017.  

 

Den 1. juli 2017 modtog nævnet en klage fra stationen, hvori det blev 

oplyst, at afslaget var givet med en forkert begrundelse, da to af be-

styrelsesmedlemmernes bopæl var i Aarhus kommune, og at et flertal 

af bestyrelsesmedlemmerne derfor bor i lokalområdet, idet Aarhus 

kommune grænser op til Samsø kommune. 

 

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.   

 

Lokalradioforeningen Samsø 

Sendt til: lokalradioforeningensamso@gmail.com  
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Lokalradioforeningen Samsø har søgt om programtilladelse til sende-

nettet Aarhus 6, hvis tilladelsesområde er Samsø 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: 

 

 Henrik Faurhøj, Thiesensvej 23, 8382 Hinnerup (Favrskov Kommu-

ne) – ikke i lokalområdet 

 Henriette Faurhøj, Løgten Østervej 53, 8541 Skødstrup (Aarhus 

Kommune) – i lokalområdet 

 Finn Hermansen, Overskovvej 26, 8362 Hørning (Skanderborg 

Kommune) – ikke i lokalområdet 

 

Der var således ikke et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som havde 

bopæl i lokalområdet på ansøgningstidspunktet. Da Lokalradioforenin-

gen Samsø 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. Derudover bemærker nævnet, at kravet 

i § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen, ikke var opfyldt inden ansøgningsfri-

stens udløb. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Lokalradioforeningen Samsø afslag på 

stationens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit 

afslag af 30. juni 2017.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


