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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 

Medieskolen Lyngby og har behandlet denne som en anmodning om 

dispensation fra § 7, stk. 1, 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 Medieskolen Lyngby afslag på stationens anmodning 

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

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Medieskolen Lyngby afslag på stationens ansøgning 

om tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed den 

30. juni 2017.  

 

Den 4. juli 2017 modtog nævnet en klage fra Medieskolen Lyngby, 

hvori der blev anmodet om dispensation fra foreningskravet. Derud-

over spurgte ansøger, om det var muligt at stifte en forening og heref-

ter få udstedt en programtilladelse. Derudover modtog nævnet en fol-

der for projektet ”Skolen i Virkeligheden”, som stationen er i gang 

med.  

 

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. 1, i bekendtgørelsen, at tilladelser kun kan 

udstedes til foreninger. Nævnet har tidligere konstateret, at Mediesko-

len Lyngby er en øvrig virksomhedsform og ikke en forening. 

 

Medieskolen Lyngby 

Sendt til: benny@medieskolen.dk  
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Nævnet har ikke mulighed for at dispensere fra § 7, stk. 1, i bekendt-

gørelsen. Derudover bemærker nævnet, at kravet i § 7, stk. 1, i be-

kendtgørelsen, ikke var opfyldt inden ansøgningsfristens udløb. Det er 

således ikke muligt for Medieskolen Lyngby at oprette en forening efter 

ansøgningsfristens udløb og herefter få udstedt en programtilladelse.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Medieskolen Lyngby afslag på statio-

nens anmodning om dispensation. Nævnet fastholder således sit afslag 

af 30. juni 2017.     

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


