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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 

Radio 2000 og har behandlet denne som en anmodning om dispensati-

on.   

 

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

om at meddele Radio 2000 afslag på stationens anmodning om dispen-

sation. Nævnet fastholder således sit afslag af 30. juni 2017.     

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Radio 2000 afslag på stationens ansøgning om tilla-

delse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed den 30. juni 

2017.  

 

Nævnet modtog en række henvendelser fra Radio 2000, som blev 

meddelt afslag på sin ansøgning om programtilladelse i sendenettet 

Faaborg-Midtfyn 3. Udover at have indsendt bemærkninger vedrørende 

dette sendenet, har stationen ligeledes sendt bemærkninger vedrøren-

de sendenettene Odense 1 og Svendborg-Langeland-Ærø 1.  

 

Henvendelse af 28. juni 2017 

Den 28. juni 2017 modtog nævnet en henvendelse fra Radio 2000 i 

Ringe, som klagede over, at der var udstedt tilladelse til Faaborg-

Midtfyn Lokalradio.  

 

Radio 2000 bad om en udførlig redegørelse af, hvorfor nævnet havde 

valgt at udstede en programtilladelse til en privat erhvervsvirksomhed, 

hvis formål er at udleje ejendomme og entreprenørvirksomhed. Der-

udover beskrev Radio 2000 i Ringe sin egen forening nærmere, herun-

der at stationen har eksisteret i 18 år med en fast betalende medlems-

skare på cirka 500 mennesker. På denne baggrund bad Radio 2000 

Radio 2000 

Sendt til: post@radio2000.dk 

 

mailto:abc@slks.dk
mailto:post@radio2000.dk


     

 

nævnet om at genoverveje fordelingen af tilladelser i sendenettet Faa-

borg-Midtfyn 3.     

 

Henvendelse af 29. juni 2017 

Den 29. juni 2017 modtog nævnet endnu en henvendelse fra Radio 

2000, hvori det blev oplyst, at Martin Larsen, som er chef for en kom-

merciel lokalradio, Radio Diablo, i februar bad om et møde med Radio 

2000. Dette møde handlede alene om, hvorvidt de to stationer kunne 

blive enige om fordelingen af sendetimer i sendenettet Faaborg-

Midtfyn 3. Dette kunne de ikke. Efterfølgende konstaterede Radio 

2000, at foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio blev stiftet den 28. 

februar 2017. Derudover konstaterede Radio 2000, at foreningens 

formand er Hans Henrik Andersen, som er økonomichef i Radio Diablo. 

 

På denne baggrund oplyste Radio 2000, at stationen har undersøgt 

Faaborg-Midtfyn Lokalradio nærmere, og at dette havde ført til, at Fy-

ens Stiftstidende ville bringe en artikel herom den 30. juni 2017.  

 

Station 2000 undrede sig endvidere over, at Faaborg-Midtfyn Lokalra-

dio kunne drive programvirksomhed for et budget på 111.000 kr. og 

stillede spørgsmål ved, om medlemmerne i bestyrelsen opfyldte bo-

pælspligten.  

 

Henvendelse af 30. juni 2017 

Den 30. juni 2017 modtog nævnet yderligere oplysninger fra Radio 

2000, som oplyste, at stationen fortsat undrede sig over, at program-

tilladelsen i sendenettet Faaborg–Midtfyn 3 er udstedt til en forening, 

hvis formand er Hans Henrik Andersen, som er økonomichef og med-

ejer af Radio Diablo, som er en kommerciel Radio. Derudover oplystes 

det, at foreningen var oprettet på adressen Lindebjergvej 8, 5600 Faa-

borg den 28. feb. 2017. Mail: hha@c.dk, tlf.: 40 44 74 68. 

 

Derudover oplyste Radio 2000, at stationen undrede sig over, at pro-

gramtilladelsen til Odense 1 (Odense Kommune) var udstedt til c/o 

Erik Kirk, Foreningen Odense Lokalradio, idet vedkommende er sports-

chef hos Radio Diablo i Svendborg. Derudover oplystes det, at forenin-

gen var oprettet på adressen Rosenlunden 12, 5000 Odense C den 3. 

marts 2017. Mail: hha@c.dk, tlf.: 40 44 74 68. 

 

Dernæst oplyste Radio 2000, at stationen undrede sig over, at pro-

gramtilladelsen til Svendborg-Langeland-Ærø 1 (Svendborg Kommune) 

var udstedt til Martin Brandt Larsen, Foreningen Svendborg Lokalradio, 

idet vedkommende er direktør for Radio Diablo i Svendborg. Station 

2000 oplyste, at foreningen var oprettet på adressen Bregnedalsvej 3, 
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5700 Svendborg, som var Martin Larsens private bopæl, den 2. marts 

2017, tlf.: 20 44 89 78 tilhørende direktøren for Radio Diablo. 

 

Station 2000 bemærkede ydermere, at det var påfaldende, at alle tre 

ansøgere brugte nøjagtig samme ordvalg i deres introduktion samt 

programbeskrivelse/programplaner. 

  

Endelig vedhæftede Station 2000 et indlæg fra Fyens Stiftstidende fra 

den 30. juni 2017, hvoraf det fremgik, at Radio 2000 mister sin pro-

gramtilladelse, og at dette undrer avisen, idet det menes, at Radio 

Diablo er involveret. Det fremgår af artiklen, at Radio Diablos direktør 

Martin Larsen ikke vil kommentere på historien.  

 

Henvendelse af 6. august 2017 

Den 6. august 2017 modtog nævnet en yderligere henvendelse fra 

Radio 2000. Henvendelsen indeholdt oplysninger om Foreningen Faa-

borg-Midtfyn Lokalradio, Foreningen Odense Lokalradio samt Forenin-

gen Svendborg Lokalradio, som efter Radio 2000’s opfattelse ikke har 

til hovedformål at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Det 

fremgik blandt andet af henvendelsen, at et af bestyrelsesmedlem-

mernes telefonnummer fra Foreningen Svendborg Lokalradio også blev 

brugt til en række kommercielle aktiviteter, og at alle tre foreninger 

havde en eller flere bestyrelsesmedlemmer, som også er ansat hos 

Radio Diablo, som er en kommerciel lokalradio. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

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

let klagen. Nævnet bemærker følgende om udstedelsen af tilladelser i 

de tre sendenet, som Radio 2000 har bemærkninger til. 

 

 Faaborg-Midtfyn 3 

I sendenettet Faaborg-Midtfyn 3 blev der udbudt 62 timer per uge. Der 

var to ansøgere, som hver havde søgt om hele sendetiden. De to an-

søgere var Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio og Radio 2000.  

 

Nævnet tildelte programtilladelsen til Foreningen Faaborg-Midtfyn Lo-

kalradio, da Radio 2000’s planlagte programvirksomhed samlet set 

blev fundet mindre alsidig i konkurrence med den øvrige ansøger i 

sendenettet Faaborg-Midtfyn 3 for så vidt angår emner, målgruppe og 

geografisk fokusområde.   

 

Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalra-

dio med CVR-nummeret 38450387 er en frivillig forening med startda-

toen 28. februar 2017. Det fremgår af foreningens vedtægter, at for-



     

 

målet er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette 

skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som frem-

går af bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Nævnet konstaterer derfor, at der ikke ud fra ansøgningen er tale om 

en kommerciel virksomhed.  

 

For så vidt angår spørgsmålet om Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokal-

radio overholder kravet i § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen, om, at et fler-

tal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet, dvs. 

Faaborg-Midtfyn Kommune samt tilgrænsende kommuner, konstaterer 

nævnet at dette er opfyldt:   

 

 Klaus Juul Jensen, Peter Wessels Vej 9, 5600 Faaborg (Faaborg-

Midtfyn Kommune) – i lokalområdet 

 Lars Jensen, Saugstedlund 66, 5600 Faaborg (Faaborg-Midtfyn 

Kommune) – i lokalområdet 

 Bjørn Bratås, Kildevangen 15, 5750 Ringe (Faaborg-Midtfyn Kom-

mune) – i lokalområdet 

 Henrik Andersen, Lindebjergvej 8, 5600 Faaborg (Faaborg-Midtfyn 

Kommune) – i lokalområdet 

 Lars Bakkelund, Palleshavevej 7, 5750 Ringe (Faaborg-Midtfyn 

Kommune) – i lokalområdet 

 Jan Rasmussen (suppleant), Rørdumsvej 21, 5600 Faaborg (Faa-

borg-Midtfyn Kommune) – i lokalområdet 

 

For så vidt angår Radio 2000’s bemærkning om hvordan stationen kan 

løbe rundt med et budget på 111.000 kr., bemærker nævnet, at der i 

2017 er ydet driftstilskud mellem 25.609 kr. - 128.045 kr. til ikke-

kommercielle lokalradioer, hvoraf nogle af stationerne forventes at 

tilbagebetale midler på grund af for få anvendte midler i løbet af året. 

Budgettet giver derfor ikke anledning til bemærkninger.  

 

 Odense 1 

I sendenettet Odense 1 var der ingen konkurrence, hvorfor nævnet 

uden videre udstedte en programtilladelse til Foreningen Odense Lokal-

radio. 

 

Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Odense Lokalradio med 

CVR-nummeret 38457993 er en frivillig forening med startdatoen 3. 

marts 2017. Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet er at 

drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette skal ske på de 

til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som fremgår af bekendt-

gørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Nævnet konstate-



     

 

rer derfor, at der ud fra ansøgningen ikke er tale om en kommerciel 

virksomhed. 

 

 Svendborg-Langeland Ærø 1  

I sendenettet Svendborg-Langeland-Ærø 1 var der konkurrence mel-

lem to ansøgere, som begge havde accepteret nedjusteringer af den 

ansøgte sendetid. På denne baggrund nedjusteredes sendetiden til 

Foreningen Svendborg Lokalradio og Svendborg Radio Samvirke Post-

box 267 forholdsmæssigt, og nævnet udstedte programtilladelser til 

begge ansøgere. 

 

Det fremgår af CVR-registret, at Foreningen Svendborg Lokalradio med 

CVR-nummeret 37456458 er en frivillig forening med startdatoen 2. 

marts 2017. Det fremgår af foreningens vedtægter, at formålet er at 

drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og at dette skal ske på de 

til enhver tid gældende vilkår og betingelser, som fremgår af bekendt-

gørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Nævnet konstate-

rer derfor, at der ud fra ansøgningen ikke er tale om en kommerciel 

virksomhed. 

 

 Generelle bemærkninger 

Nævnet bemærker, at der ikke er et forbud mod, at et bestyrelses-

medlem både kan beskæftige sig med både kommerciel og ikkekom-

merciel lokalradio. Et af skønhedskriterierne handler netop om ansø-

gers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring mv. indenfor 

anden radiodrift og lignende, jf. § 18, stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelsen 

om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. At flere at Radio Diablos 

medarbejdere har en forbindelse med en række ikkekommercielle lo-

kalradioer, er derfor ikke et forhold, som der er forbud mod.    

 

Der er heller ikke forbud mod identiske bestyrelsesmedlemmer, ordlyd 

i ansøgninger, mails mv. på tværs af foreninger og disses ansøgninger. 

Det skal bemærkes, at det fremgår af § 5, stk. 4, i bekendtgørelsen 

om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, at der kan udstedes flere 

programtilladelser til samme ansøger.   

 

For så vidt angår Radio 2000’s bekymring om, at Radio Diablo overta-

ger de ikkekommercielle stationers sendetid på de respektive frekven-

ser, forholder det sig således, at de eventuelle øvrige stationer, herun-

der kommercielle og ikkekommercielle stationer efter aftale i sende-

samvirket, kan benytte den eventuelle ledige sendetid, som der måtte 

være på frekvensen. Det kræver dog, at disse stationer har tilladelse 

til at udøve programvirksomhed på frekvensen. Dog er den allokerede 

sendetid til henholdsvis ikkekommerciel og kommerciel lokalradio fast, 



     

 

jf. fordelingen af sendetid i bilag 1 til bekendtgørelserne om ikkekom-

merciel og kommerciel lokalradiovirksomhed.   

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Radio 2000 afslag på stationens an-

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

juni 2017.      

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


