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Radio- og tv-nævnet 
 

4. september 2017 

 

 

Afgørelse om afslag på ændring af programtilladelser 

til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelser til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til sendenettet Storkøbenhavn 2 

til Lokalradioforeningen Fasanen, Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 

Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Fre-

deriksberg Senior Radio og Radio Kultur, som tilsammen udgør Sende-

samvirket 97,7 MHz.  

 

Siden har sendesamvirket anmodet nævnet om at ændre programtilla-

delserne, herunder sendetiderne for sine stationer.  

 

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

om at meddele Sendesamvirket 97,7 MHz afslag på sendesamvirkets 

anmodning om ændring af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed til Lokalradioforeningen Fasanen, Radio Fruen, Radio Sfinx, 

Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg Natradio, Frederiksberg Lokal 

Radio, Frederiksberg Senior Radio og Radio Kultur.       

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelser til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Lokalradioforeningen Fasanen, 

Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg 

Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og 

Radio Kultur til sendenettet Storkøbenhavn 2. 

 

Den 19. juli 2017 modtog nævnet en anmodning om ændring af sen-

detid fra Sendesamvirke 97,7 MHz, hvis medlemmer havde fået pro-

gramtilladelser til sendenettet Storkøbenhavn 2. 

 

Sendesamvirket konstaterede, at flertallet af stationerne havde fået 

halveret deres sendetid og oplyste at være overrasket over, at Radio 

Kultur derimod havde firedoblet sin sendetid. Sendesamvirket foreslog 

derfor en ny fordeling af sendetid. Sendesamvirket oplyste desuden, at 

Radio Kultur havde oplyst ikke at ville opgive sendetid til de øvrige 

Sendesamvirke 97,7 MHz 
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stationer. Endelig oplyste sendesamvirket, at nævnet ved fordelingen 

af sendetid udelukkende havde arbejdet ud fra ansøgernes ønsker om 

sendetider og brugt en matematisk faktor ud fra disse ønsker til at 

beregne en nedjusteret sendetid. Konsekvensen var derfor, at sende-

tidsfordeling gav nogle meget specielle sendetider. Således havde fx 

Radio Fruen fået 10 timer og 44 minutter til fordeling om ugen.  

 

Stationsnavn 
Ansøgte 
minutter 

Tildelte 
minutter 

Antal 
timer 

Tildelte mi-
nutter Sendesamvirkets forslag 

       Faktor 0,537 Minutter timer 

Radio F. Frede-
riksberg 1380 741 

        
12,35  741,06 1080 18 

Radio fruen 1200 644 
        

10,73  644,40 960 16 

Radio Sfinx 1260 676 
        

11,27  676,62 960 16 

Radio 2000 
Frederiksberg 1200 644 

        
10,73  644,40 960 16 

Frederiksberg 
Natradio 1200 644 

        
10,73  644,40 960 16 

Frederiksberg 
Lokal Radio 1200 644 

        
10,73  644,40 960 16 

Frederiksberg 
Senior Radio 1260 676 

        
11,27  676,62 960 16 

Radio Kultur 10080 5411 
        

90,18  5412,96 3240 54 

I alt 18780 10080 
      

168,00  10084,86 10080 168 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 28. august 2017 behandlet 

klagen.  

 

Nævnet henviser til afsnit 5.2.3. i udbudsmaterialet om nedskalering af 

sendetid, hvoraf følgende fremgår:   

 

”Såfremt den ansøgte sendetid ikke kan imødekommes, kan Radio- og 

tv-nævnet udstede tilladelse til et lavere antal timer end det ansøgte. 

Dette gælder dog kun, hvis tilladelseshaver i ansøgningsskemaet har 

anført at være interesseret i et lavere antal sendetimer end det ansøg-

te. Såfremt sendetimerne nedskaleres, vil fordelingen af sendetid på 

de respektive programkategorier, omfanget af lokalt indhold ud over 

minimumskravet mv. blive nedjusteret forholdsmæssigt. Hvis ansøger i 

ansøgningsskemaet omvendt har anført ikke at være interesseret i et 

lavere antal sendetimer end det ansøgte, kan nævnet meddele afslag 

på ansøgningen på dette grundlag.” 

 

Da det fremgår af udbudsmaterialet, at nævnet i tilfælde af at den an-

søgte sendetid ikke kan imødekommes og ansøger i ansøgningsskema-

et har anført at være interesseret i et lavere antal sendetimer end det 
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ansøgte og at nedskaleringen vil være forholdsmæssig, meddeles sen-

desamvirket afslag på sin anmodning om ændring af sendetid. Derud-

over bemærker nævnet, at der ikke er enighed i sendesamvirket ved-

rørende den foreslåede sendetidsfordeling, og at sendesamvirket ikke 

kan anmode om ændringer af sine medlemmers programtilladelser 

uden disses samtykke. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet meddeler Sendesamvirke 97,7 MHz afslag på 

sendesamvirkets anmodning om ændring af programtilladelser til ikke-

kommerciel lokalradiovirksomhed til Lokalradioforeningen Fasanen, 

Radio Fruen, Radio Sfinx, Radio 2000 Frederiksberg, Frederiksberg 

Natradio, Frederiksberg Lokal Radio, Frederiksberg Senior Radio og 

Radio Kultur. De udstedte programtilladelser per 30. juni 2017 fasthol-

des således.    

 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


