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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 

Radio Paklink og har behandlet denne som en anmodning om dispen-

sation fra § 7, stk. 1 og 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 Radio Paklink afslag på stationens anmodning om di-

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

 

Sagens oplysninger 

Nævnet meddelte Radio Paklink afslag på stationens ansøgning om 

tilladelse og tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed den 30. 

juni 2017.  

 

Radio- og tv-nævnet modtog den 16. august 2017 en klage fra Radio 

Paklink, som oplyste, at stationen havde troet, at det var tilstrækkeligt 

med mindst ét bestyrelsesmedlem i lokalområdet og ikke et flertal. 

Stationen bad om, at få tilladelse i sendenettet Storkøbenhavn 9 (Rød-

ovre Kommune), hvorefter stationen oplyste, at ville flytte foreningens 

hjemsted til Rødovre Kommune, samt at stationen i så fald vil leve op 

til kravet om at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl 

i lokalområdet. 

 

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 tilladelse kun udste-

des til foreninger, hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalra-

diovirksomhed, og som har hjemsted i det pågældende tilladelsesom-

råde, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. 

Radio Paklink 

Sendt til: rpl@live.dk 
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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.  

 

Radio Paklink har søgt om programtilladelse til følgende sendenet: 

 

 Storkøbenhavn 5 (Frederiksberg Kommune) 

 Storkøbenhavn 9 (Rødovre 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:  

 

 Mohammad Boota, Lucernevej 58, 2610 Rødovre (Rødovre Kom-

mune) 

 Abda Nasreen, Lucernevej 58, 2610 Rødovre (Rødovre Kommune)  

 Zia ul haq, Nørrbacksgatan 3 4137, Malmø (Sverige) 

 Basharat Akram, Kong Georgs Vej 116, 2000 Frederiksberg (Frede-

riksberg Kommune) 

 

Der var således ikke et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, som havde 

bopæl i lokalområdet for hverken Frederiksberg eller Rødovre Kommu-

ne på ansøgningstidspunktet. Radio Paklinks hjemsted var ligeledes 

Frederiksberg Kommune på ansøgningstidspunktet. Da Radio Paklink 

ikke inden fristen den 29. marts 2017 opfyldte det formelle krav om 

bestyrelsesmedlemmernes bopæl i § 7, stk. 2, samt krav om hjemsted 

i § 7, stk. 1, fastholdes nævnets afslag på ansøgning om tilladelse og 

tilskud til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  

 

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

§ 7, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen. 

 

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

 

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

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

juni 2017.     

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


