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1. Indledning 

Radio- og tv-nævnet afholdt i perioden 1. februar 2017 til 29. marts 2017 

kl. 12.00 udbud af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksom-

hed. 

 

Da der efter udbuddet er ledig sendetid på 68 sendenet afholder Radio- og 

tv-nævnet et genudbud af disse ledige sendemuligheder. Overblik over de 

ledige sendemuligheder findes i bilag 3 b. 

 

1.1. Baggrund 

Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 

om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herefter ”bekendtgørelsen”. 

 

Ifølge § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. 

december 2014 og lov nr. 643 af 8. juni 2016 (i det følgende benævnt ra-

dio- og fjernsynsloven), skal tilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed meddeles af Radio- og tv-nævnet ved udbud. 
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I forlængelse heraf afholder Radio- og tv-nævnet et udbud af programtilla-

delser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgø-

relsen.  

  

Radio- og tv-nævnet gennemfører i perioden 2. marts 2018 til 4. maj 

2018, kl. 12.00, et udbud af tilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirk-

somhed. 

 

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgnin-

ger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til ikke at tildele 

tilladelse. Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer af de i ud-

budsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen. Endelig tages forbehold for 

fejl i udbudsmaterialet. 

 

Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel aflysning, ændring af vilkår 

samt evt. udskydelse af dato for nævnets afgørelse eller lignende tillige 

blive meddelt de berørte ansøgeres kontaktpersoner direkte.  

2. Sendemuligheder og tilladelser 

2.1. Udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed kræver tilladelse fra 

Radio- og tv-nævnet.  

 

2.2. Nævnet udsteder tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel program-

virksomhed efter udbud, og fordelingen sker ved en skønhedskonkurrence.  

 

2.3. Radio- og tv-nævnet udbyder de i bilag 3 b oplistede sendemuligheder 

til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, i det omfang det er frekvenstek-

nisk muligt. 

 

2.4. Ved sendemulighed forstås sendetid på den frekvens, som Radio- og 

tv-nævnet har givet tilladelse til.  

 

2.5. En sendemulighed indgår i et såkaldt sendenet. Ved sendenet forstås 

den enhed af sendemuligheder, der kan udstedes tilladelser til. Et sendenet 

kan bestå af én eller flere frekvenser og kan omfatte sendetid på frekven-

ser delt med kommercielle tilladelseshavere, jf. bekendtgørelse nr. 1459 af 

2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed. Såfremt frekven-

ser deles med kommercielle tilladelseshavere, vil der være tale om ”blan-

dede frekvenser”. 

 

2.6. Radio- og tv-nævnet kan uden forudgående udbud udstede midlertidi-

ge tilladelser af op til 1 måneds varighed til udøvelse af lokalradiovirksom-

hed.  
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2.7. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde eventuelle ledige sende-

muligheder.  

3. Tidsplan 

Offentliggørelse af udbudsmateriale og åbning af an-

søgningsskema 

2. marts 2018, kl. 12.00 

Frist for skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet 23. marts 2018, kl. 12.00 

Frist for offentliggørelse af svar samt evt. ændringer til 

udbudsmaterialet på www.slks.dk 

Senest 9. april 2018, kl. 

12.00 

Frist for ansøgninger om tilladelse og tilskud 4. maj 2018, kl. 12.00 

Offentliggørelse af ansøgerliste og indsendte ansøgnin-

ger på www.slks.dk  

Senest 7. maj 2018 

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger Ultimo juni 2018 

Offentliggørelse af tildelte programtilladelser på 

www.slks.dk  

Ultimo juni 2018 

Udsendelse af afslag Ultimo juni 2018 

Udstedelse af tilladelser  1. oktober 2018 

Tidligst mulige sendestart 1. oktober 2018 

Tilsagn om tilskud med angivelse af tilskudsbeløb  Januar 2019 

Udbetaling af 1. rate af tilskud  Januar 2019 

Senest mulige sendestart 1. januar 2019 

 

3.2. Ansøgningsfrist 

3.2.1. Ansøgning skal ske ved brug af de obligatoriske ansøgningsskemaer 

mv. Der skal alene indsendes én ansøgning for hver ansøger, uanset hvor 

mange sendenet, der ansøges om tilladelse til. 

 

3.2.2. Ansøgning og samtlige bilag skal være modtaget i Slots- og Kultur-

styrelsen senest: 

 

 

FREDAG DEN 4. MAJ 2018, KL 12.00. 

 

 

3.2.3. Ved indlevering af ansøgning om programtilladelse ansøges der 

samtidig om tilskud for tilskudsåret 2019, jf. afsnit 8.3. 

http://www.slks.dk/
http://www.slks.dk/
http://www.slks.dk/
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3.2.4. Det påhviler ansøgere, der ikke modtager kvittering for modtagelse 

af ansøgning, uden ugrundet ophold at gøre Radio- og tv-nævnet opmærk-

som herpå med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål om afleveringstids-

punkt mv. Ansøger er selv ansvarlig for fremsendelsen og dermed for, at 

ansøgningen modtages rettidigt. Ansøger opfordres til at have dokumenta-

tion for at have forsøgt at søge inden ansøgningsfristen.   

 

3.2.5. Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen med mindre dette 

dokumenterbart skyldes tekniske vanskeligheder fra Slots- og Kulturstyrel-

sens side. Ansøgninger, der indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, 

vil således ikke blive behandlet.  

 

3.3. Forløbet efter ansøgningen om programtilladelse  

3.3.1. Radio- og tv-nævnet kan anmode ansøgerne om uddybende oplys-

ninger. Anmodninger skal besvares inden for den af nævnet angivne svar-

frist. Ansøger skal i ansøgningsskemaet anføre en kontaktperson, som står 

til rådighed for uddybning af ansøgningsmaterialet. Radio- og tv-nævnet 

kan beslutte ikke at behandle en ansøgning og/eller meddele afslag, hvis 

ansøgeren ikke fremkommer med de ønskede oplysninger inden for den 

fastsatte frist.  

 

3.3.2. De i ansøgningen afgivne oplysninger om programvirksomheden 

(programkategorier, målgrupper, geografisk fokusområde mv.) er binden-

de for tilladelsesindehavers udøvelse af programvirksomheden, idet Radio- 

og tv-nævnet ved tilladelsens udstedelse fastsætter, at programvirksom-

heden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. Såfremt ansøger 

ikke gennemfører programvirksomheden i overensstemmelse med ansøg-

ningen, kan Radio- og tv-nævnet kræve tilskud tilbagebetalt og/eller ind-

drage tilladelsen.  

 

3.3.3. I slutningen af juni 2018 offentliggør Radio- og tv-nævnet en over-

sigt over tildelte tilladelser. Tilladelserne udstedes med programstart tid-

ligst den 1. oktober 2018 og senest den 1. januar 2019. 

 

3.3.4. Indsendt materiale vil ikke blive returneret. Se i øvrigt afsnit 10.1. 

om offentlighed. 

4. Ansøgningsprocedure 

4.1. Formelle krav til ansøgere 

4.1.1. Kun foreninger med gyldigt CVR- og P-nr. samt NemID kan ansøge 

om tilladelse. Husk derfor at søge om en NemID-signatur til foreningen i 

god tid.  
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4.1.2. Tilladelse kan alene udstedes til foreninger, der har hjemsted i det 

ansøgte tilladelsesområde, og hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel 

fjernsynsvirksomhed. Hovedformålet skal fremgå af foreningens vedtæg-

ter. 

 

4.1.3. Ved hjemsted forstås den kommune, der i foreningens vedtægter 

står anført som hjemsted. En forening kan inden for ordningens rammer 

have flere adresser, herunder P-numre, og de kan være placeret uden for 

det pågældende tilladelsesområde.  

 

4.1.4. Ved tilladelsesområde forstås den eller de kommuner, hvori den/de 

ikkekommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelses-

områderne er angivet i bekendtgørelsens bilag 1. 

 

4.1.5. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i 

lokalområdet i hele tilladelsesperioden. Dette hindrer dog ikke bestyrel-

sesmedlemmer i at fraflytte deres bopæl, såfremt der fortsat bevares et 

flertal af bestyrelsesmedlemmer med bopæl i lokalområdet.  

 

4.1.6. Ved lokalområdet forstås tilladelsesområdet samt de tilgrænsende 

kommuner. Radio- og tv-nævnet vil i tilfælde af strækninger over hav vur-

dere, om der er tale om tilgrænsende kommuner. Ved tvivlsspørgsmål, kan 

ansøgere stille spørgsmål herom i forbindelse med spørgsmål og svar-

runden, se afsnit 10.2. 

  

4.1.7. Ansøgere skal anføre stationens sendestartsdato i ansøgningsske-

maet. Ved angivelsen af sendestartsdatoen giver ansøger bindende tilsagn 

om, at programvirksomheden påbegyndes den anførte dato, som skal være 

senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen, altså tidligst den 1. okto-

ber 2018 og senest den 1. januar 2019. Opmærksomheden henledes på, at 

tilskuddet for 2018 er blevet uddelt, hvorfor nye tilladelseshavere først vil 

kunne få tilskud fra 1. januar 2019. 

 

4.1.8. Vedtægterne for en forening, der modtager driftstilskud fra Kultur-

ministeriet, skal som minimum indeholde bestemmelser om1: 

1) navn, 

2) hjemsted, 

3) formål, 

4) valg og konstituering af bestyrelse, 

5) beslutningsprocedure og tegningsret 

6) betingelser for medlemskab, 

7) foreningens regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor, og 

                                           
1 Jf. lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstil-

skud fra Kulturministeriet § 5, stk. 1. 
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8) vedtægtsændringer og ophør, herunder anvendelse af nettoformuen ved 

foreningens ophør. 

 

4.1.9. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Ra-

dio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i bekendtgørelsens § 17, 

stk. 2, nr. 5-7, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet.  

 

4.2. Formelle krav til ansøgningen 

4.2.1. Ansøgning om tilladelse til ikkekommerciel lokalradio skal indsendes 

til Radio- og tv-nævnet via den elektroniske ansøgningsformular, der er 

tilgængelig på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside www.slks.dk i ansøg-

ningsperioden 2. marts 2018 til 4. maj 2018, kl. 12.00. 

 

4.2.2. Ved indgivelse af ansøgning accepterer ansøgere vilkårene i ud-

budsmaterialet.  

 

4.2.3. Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøgers navn, adresse, 

telefonnummer, e-mailadresse, CVR- og P-nr. Såfremt ansøgeren har flere 

P-numre, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der vare-

tages fra de forskellige adresser. 

 

4.2.4. Ansøger skal oplyse det navn, som stationen vil blive drevet under.  

 

4.2.5. Ansøger skal til det elektroniske ansøgningsskema vedhæfte:  

 Foreningens stiftelsesprotokollat eller anden dokumentation for forenin-

gens virke  

 Oplysninger om bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesmedlem-

mernes bopæl  

 Vedtægter med hovedformål, hjemsted og regler for beslutningsproce-

dure og tegningsret.  

 Beskrivelse af stationens programplaner. Se mere herom i afsnit 4.2.6. 

 Beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse. Se mere herom i 

afsnit 4.2.14. 

 

4.2.6. Ansøger skal beskrive stationens programplaner, herunder de plan-

lagte programmers indhold, formater mv. Beskrivelsen skal være dækken-

de for alle de timer, der søges tilladelse til, herunder den ene time statio-

nen er forpligtet til at sende lokalt indhold i. Beskrivelsen kan være af 

overordnet karakter, idet der ikke skal redegøres nærmere for enkelte pro-

grammers indhold.  

 

4.2.7. Ansøgers programplaner skal også indeholde oplysninger om, hvor-

ledes kravene i bekendtgørelsens § 11 opfyldes, herunder krav om, at 

mindst en times programvirksomhed skal omfatte egenproduceret første-

http://www.slks.dk/
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gangsudsendelse med lokalt indhold hver uge. For uddybende om dette se 

afsnit 5.3.5. om programindhold.  

 

4.2.8. Den tidsmæssige fordeling på programkategorier skal anføres i an-

søgningsskemaet. Det skal endvidere oplyses, om programvirksomheden 

retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper og 

om der er fokus på et geografisk område. Ansøger skal være opmærksom 

på, at programplanerne, programkategorierne, eventuelle målgrupper og 

eventuelt geografisk fokusområde og øvrige oplysninger om den planlagte 

programvirksomhed er bindende for stationens fremtidige programvirk-

somhed. 

 

4.2.9. Programkategorierne er nyhedsprogrammer, aktualitetsprogrammer, 

kulturprogrammer, musikprogrammer og andre programmer, jf. afsnit 

4.3.3.  

 

4.2.10. I ansøgningsskemaet oplyses radiostationens målgruppe og even-

tuelle fokus på et særligt geografisk område inde for tilladelsesområdet, 

eksempelvis en by, bydel, sogn eller lignende.   

 

4.2.11. Ansøger har i ansøgningen mulighed for at oplyse om de i afsnit 

4.4. nævnte forhold, der alle er skønhedskriterier. Skønhedskriterierne er 

nærmere beskrevet i afsnit 4.4.  

 

4.2.12. Hvis ansøger søger om tilladelse til flere sendenet, som ligger i 

samme tilladelsesområde, skal ansøger oplyse en prioriteringsrækkefølge 

for de ansøgte sendenet.  

 

4.2.13. Ansøger skal oplyse, hvilke typer af indtægter og udgifter forenin-

gens forventes at have samt størrelsen på disse. 

 

4.2.14. Ansøgere skal som bilag uploade en lydoptagelse af minimum 10 

minutters og maksimum 15 minutters varighed, der viser eksempler på 

ansøgers planlagte programvirksomhed: 

 

1. Anvend dette link https://dreambroker.com/channel/192h8te0/  

2. I øverste højre hjørne klikkes på ikon nr. to (dokumentmappe med pil 

op). Dette er upload-knappen. 

3. Vælg ”Overfør fil”, gennemse egne filer og vælg den fil, der skal uploa-

des. Filen skal være i mp3-format. 

4. Navngiv filen i feltet ”Titel” med stationsnavn og CVR-nr. Tilføj evt. be-

mærkninger i feltet ”Beskrivelse”.  

5. Klik på ”Send” og vent indtil der står ”Fil sendt” hvorefter vinduet kan 

lukkes. 

 

https://dreambroker.com/channel/192h8te0/


   
  

  9 

Der vil ikke blive sendt en kvittering for upload af lydoptagelsen. Hvis an-

søger har indsendt det elektroniske ansøgningsskema, men ikke har uploa-

det en lydoptagelse, vil ansøger blive kontaktet.  

 

OBS! Filer over 4 GB kan desværre ikke uploades. 

  

4.2.14. En korrekt udfyldt og indsendt ansøgning vil udløse en kvittering 

fra det elektroniske ansøgningsskema. En ansøgning er først gyldigt mod-

taget i Slots- og Kulturstyrelsen, når ansøgeren har modtaget en kvitte-

ring. 

 

4.3. Alsidighedskriteriet 

4.3.1. Radio- og tv-nævnet skal ved behandlingen af ansøgninger om pro-

gramtilladelse søge at sikre det enkelte tilladelsesområde en samlet pro-

gramvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis programkate-

gori og emner, målgrupper og geografisk fokusområde inden for tilladel-

sesområdet. Kravet om alsidighed har første prioritet ved nævnets tildeling 

af tilladelser sammenholdt med skønhedskriterierne i afsnit 4.4. 

 

4.3.2. Radio- og tv-nævnet tager i alsidighedsvurderingen udgangspunkt i 

den standard for programkategorier, der er udarbejdet af de europæiske 

public service-radiofonier (EBU) i ESCORT 20072. Heri har EBU beskrevet 

deres forslag til programkategorisering, der kan anvendes til både radio og 

tv. I tvivlstilfælde vil Radio- og tv-nævnet lægge definitionerne i ESCORT 

2007 til grund. 

 

4.3.3 Radio- og tv-nævnet skelner mellem programkategorierne nyheder, 

aktualitetsprogrammer, kulturprogrammer, musikprogrammer og andre 

programmer. Programkategorierne defineres efter det enkelte programs 

overordnede kategori og er som udgangspunkt gensidigt ekskluderende, 

dvs. at et program ikke samtidig kan være nyheder og aktualitet og kultur 

og musik eller andre programmer. 

 

Nyhedsprogrammer 

Ved ”nyhedsprogrammer” forstås oversigtsudsendelser i formatet bulleti-

ner. Indholdsmæssigt omfatter kategorien nyhedsprogrammer alle emner, 

der er udvalgt efter en journalistisk vurdering, inklusive trafik, vejr og 

sport. 

 

Aktualitetsprogrammer 

Ved ”aktualitetsprogrammer” forstås udsendelser i formaterne bulletin, 

                                           
2 ESCORT 2007, EBU system of classification of radio and television programmes, EBU – TECH 

3322, Geneva October 2007, link: http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3322.pdf 

 

http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3322.pdf


   
  

  10 

magasin, kommenteret begivenhed eller dokumentar. Indholdsmæssigt 

omfatter kategorien samfundsmæssig information. Indhold omhandlende 

fritid, hobby og livsstil anses i denne sammenhæng ikke som aktualitet. 

 

Kulturprogrammer 

Ved ”kulturprogrammer” forstås udsendelser i formaterne bulletin, maga-

sin, kommenteret begivenhed, dokumentar, forelæsning/tale, telefonpro-

grammer, oplæsninger af fiktion og drama. Indholdsmæssigt omfatter ka-

tegorien religion/filosofi, kunst, medier, humaniora/historie, naturviden-

skab/teknologi og relevante begivenheder. Kategorien omfatter ikke hu-

man interest, der indholdsmæssigt anses som society/show, sladder, bio-

grafi/kendte personer eller personlige problemer. 

 

Musikprogrammer 

Ved ”musikprogrammer” forstås udsendelser i formatet DJ med plader 

samt kunstnerisk optræden, eksempelvis koncerter. Indholdsmæssigt om-

fatter kategorien musik i alle genrer. 

 

Andre programmer 

Ved ”andre programmer” forstås indholdsmæssigt det, der ikke er omfattet 

af de førnævnte programtyper, herunder underholdning, human interest, 

livsstil, fritid, hobby, børn, familie og sundhed. 

 

4.3.4. Det er en forudsætning for at få tilladelse, at alle tilladelseshavernes 

programmer kan karakteriseres i de ovennævnte kategorier.  

 

4.4. Skønhedskriterier 

4.4.1. Foruden kriteriet om alsidighed (afsnit 4.3.) skal Radio- og tv-

nævnet i nedenstående rækkefølge prioritere: 

 

1) Ansøgere, der vil sende lokalt indhold ud over minimumskravet 

2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden 

for ikkekommerciel lokalradiodrift.  

3) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden 

for anden radiodrift eller lignende. 

4) Hvorvidt ansøger stiller dele af eller hele sin programvirksomhed til rå-

dighed på internettet. 

5) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvor-

ledes ansøger tilbyder øvrige borgere adgang til at producere og udsende 

programmer på radiostationen. 

 

Ad. 1. Lokalt indhold ud over minimumskravet 

Minimumskravet indebærer, at minimum 1 time af programmerne hver uge 

i minimum 50 uger årligt skal bestå af egenproduceret førstegangsudsen-

delse med lokalt indhold i form af ét eller flere taleprogrammer. Ansøger 
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kan tilbyde at udsende et større antal timer (end minimumskravet på 1 

time ugentlig) af programvirksomheden med lokalt indhold – dog maksi-

malt 167 timer ud over minimumskravet per uge svarende til 10.020 mi-

nutter.    

 

Ad. 2. Kompetencer, faglighed, erfaring m.v. inden for ikkekommerciel lo-

kalradiodrift 

Ansøger kan oplyse om faglighed, kompetencer og anden erfaring relevant 

for ikkekommerciel lokalradiodrift. Såfremt en ansøger indsender oven-

nævnte, vil Radio- og tv-nævnet ud fra en konkret vurdering tillægge den 

indsendte dokumentation vægt. 

 

Ad. 3. Kompetencer, faglighed, erfaring m.v. inden for anden radiodrift 

eller lignende 

Ansøger kan vedlægge eventuel dokumentation for faglighed, kompetencer 

og anden erfaring relevant for anden radiodrift eller lignende. Såfremt en 

ansøger indsender ovennævnte, vil Radio- og tv-nævnet ud fra en konkret 

vurdering tillægge den indsendte dokumentation vægt. 

 

Ad. 4. Programvirksomhed på internettet 

Ansøger kan angive, hvorvidt ansøger vil stille dele af eller hele sin pro-

gramvirksomhed til rådighed på internettet. Der skal alene oplyses be- 

eller afkræftende herom.  

 

Ad. 5. Facilitering af public access 

Reglerne om public access giver mulighed for, at borgere i tilladelsesområ-

det, der ikke er en del af stationen, kan medvirke til programproduktion. 

Ansøger har i sin ansøgning mulighed for at beskrive, hvorvidt og hvorle-

des ansøger vil tilbyde public access. Se mere om public access i afsnit 

5.3.3. 

 

4.5. Øvrige kriterier 

Radio- og tv-nævnet kan ved sin behandling af ansøgninger lægge vægt på 

en ansøgers økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede 

programplaner. 

5. Vilkår for tilladelse 

5.1. Generelle vilkår for tilladelser 

5.1.1. En tilladelseshaver får adgang til at anvende frekvenser under hen-

syn til de frekvenstekniske muligheder. 

 

5.1.2. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme fre-

kvens og hermed indgår i et sendesamvirke, forhandler sig til rette om 

sendetidens placering på døgnet. Læs mere under afsnit 6.   
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5.1.3. En programtilladelse bliver udstedt til den forening, hvis CVR-

nummer er angivet i ansøgningen. 

 

5.1.4. Med programtilladelsen følger en ret til at anvende RDS (Radio Data 

System) ved brug af en PI-kode, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved 

ophør af tilladelsen bortfalder retten til at udsende RDS og den tildelte PI-

kode. 

 

5.1.5. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger. 

 

5.1.6. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. Tildel-

te sendemuligheder må derfor ikke være helt eller delvist ubenyttede. Ra-

dio- og tv-nævnet kan dog dispensere fra dette krav i særlige tilfælde.  

 

5.1.7. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de 

samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige kan omfatte 

tilladelseshavere til kommerciel lokalradiovirksomhed. Se mere om sende-

samvirker i afsnit 6. 

 

5.1.8. Tilladelseshavere kan søge om Radio- og tv-nævnets forudgående 

tilladelse til overdragelse af programtilladelsen. Nævnet vil i sin vurdering 

blandt andet lægge vægt på, at tilladelsen videreføres på vilkår svarende 

til den oprindelige programtilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 

udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed. Tilladelsen kan kun over-

drages samlet, hvilket omfatter alle sendemuligheder i det pågældende 

sendenet. I sendenet med mere end én frekvens kan enkelte frekvenser 

således ikke overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller ikke 

kan overdrages. Radio- og tv-nævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere 

fra bestemmelsen om, at tilladelser kun kan overdrages samlet.  

 

5.1.9. Programtilladelse kan ikke meddeles DR. 

 

5.2. Programvirksomheden  

5.2.1. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilla-

delse vilkår for programvirksomheden. Programvirksomheden skal udøves i 

overensstemmelse med det i ansøgningen oplyste. 

 

5.2.2. Såfremt tilladelseshaveres 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 har anført at være 

interesseret i et lavere antal sendetimer end det ansøgte. Såfremt sende-

timerne nedskaleres, vil fordelingen af sendetid på de respektive program-

kategorier mv. blive nedjusteret forholdsmæssigt.   
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5.2.3. Den tidligste startdato for programvirksomhed er den 1. oktober 

2018, og den seneste startdato er den 1. januar 2019. Nævnet kan dispen-

sere herfra, hvis særlige forhold gør sig gældende. 

 

5.2.4. Ved udstedelse af tilladelse til ikkekommerciel programvirksomhed 

tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssendetid svarende til den sen-

detid, tilladelseshaver som minimum er forpligtet til at udnytte. 

 

5.2.5. Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af 

denne sendetid, kan i tilladelsesperioden ikke ændres af nævnet i forbin-

delse med udstedelse af nye tilladelser, med mindre tiden ikke benyttes. 

 

5.2.6. Ændringer i programvirksomheden kan ske ved anmodning til Radio- 

og tv-nævnet, der, forinden en sådan ændring gennemføres, skal godken-

de ændringen.  

 

5.2.7. Programproduktionens lydkvalitet mv. skal være af en acceptabel og 

tidssvarende standard. 

 

5.2.8. Sendetid ud over den tildelte sendetid, som midlertidig udnyttes af 

de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet dispo-

nere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser.  

 

5.2.9. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig 

som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladelse, ikke må benyttes. 

 

5.3. Programindhold 

5.3.1. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret 

førstegangsudsendelse med lokalt indhold i hver uge i minimum 50 uger 

om året. Denne ene times programvirksomhed skal være i form af ét eller 

flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset omfang tilladt at anvende 

jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksom-

heden. 

 

5.3.2. Egenproduktion er defineret som programmer, der er produceret af 

tilladelseshaveren selv eller som led i stationens facilitering af public ac-

cess.  

 

5.3.3. Reglerne om public access giver mulighed for, at borgere, der er 

hjemmehørende i tilladelsesområdet, men som ikke er en del af stationen, 

kan medvirke til programproduktion ved brug af tilladelseshavers produkti-

onsudstyr mv. Derudover omfatter public access også muligheden for, at 

borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet selv producerer indslag, der 

derefter udsendes af tilladelseshaver og på tilladelseshavers ansvar. Reg-

lerne om public access pålægger indehaveren af programtilladelse at ind-
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drage offentligheden, såfremt dette er et vilkår i den pågældende program-

tilladelse. Public access-adgangen omfatter alene borgere og fx ikke for-

eninger eller virksomheder. 

 

5.3.4. Førstegangsudsendelse er programmer, der ikke tidligere har været 

udsendt. Mindre ændringer eller redigeringer af et tidligere sendt program 

medfører ikke, at programmet anses som en førstegangsudsendelse. 

 

5.3.5. Ved lokalt indhold forstås programmer, som handler om lokale for-

hold, og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokal-

området.  

 

5.3.6. Der er ingen indholdsmæssige krav til de sendetimer, der ligger ud 

over den ene ugentlige time, som skal bestå af lokalt indhold, jf. § 11, stk. 

1, i bekendtgørelsen. Dog er hele programvirksomheden generelt begræn-

set i medfør af bekendtgørelsen, herunder fx af reglerne om beskyttelse af 

mindreårige, af forbuddet mod at tilskynde til had mv., af forbuddet mod 

reklamer mv., se neden for under afsnit 5.4.  

 

5.4. Begrænsninger i programvirksomheden 

5.4.1. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden eller på tilladel-

seshavernes hjemmesider. Læs mere om retningslinjerne for skjult rekla-

me her: http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-

lokalradio/tilladelser/skjult-reklame/ (bilag 9 til udbudsmaterialet) 

 

5.4.3. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen inden for tilladelsens sen-

denet, hvilket medfører, at et givet program skal udsendes samtidig i hele 

det pågældende tilladelsesområde.  

 

5.4.4. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig 

programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Andre pro-

grammer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske 

udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt 

eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesom-

rådet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne ud-

sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel.  

 

5.4.5. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af 

race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

 

5.4.6. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 

 

5.4.7. Programmerne må ikke krypteres, jf. dog beskyttelsen af mindreåri-

ge i § 12, stk. 2, i bekendtgørelsen, se også afsnit 5.4.4. 

http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/tilladelser/skjult-reklame/
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/tilladelser/skjult-reklame/


   
  

  15 

 

5.5. Tilladelsers varighed 

5.5.1. Tilladelserne træder i kraft tidligst den 1. oktober 2018 og udløber 

senest den 31. december 2027.  

 

5.5.2. Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid uden kompensation inddrage 

tilladelserne med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, fx på 

grund af overgangen til digital radio.  

  

5.6. Krav til hjemmesider 

5.6.1. Tilladelseshavere er forpligtede til at have en hjemmeside, der som 

minimum indeholder følgende oplysninger: 

 

1. Tilladelseshaverens navn. 

2. Tilladelseshavers adresse. 

3. Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-

mailadresse. 

4. Stationens eller stationernes navne og frekvenser. 

5. Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider. 

6. Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsyns-

myndighed. 

7. Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmed-

lemmer. 

6. Sendesamvirker 

6.1. Generelle regler 

6.1.1. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de 

samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige kan omfatte 

tilladelseshavere til kommerciel lokalradiovirksomhed, hvis der er tale om 

en ”blandet frekvens”. 

 

6.1.2. Tilladelseshavere, der har tilladelser til flere sendenet, skal indgå i 

sendesamvirker på alle de sendenet, hvor der er krav om oprettelse af så-

dant.  

 

6.1.3. Sendesamvirker skal organiseres som forening eller tilsvarende juri-

disk form.  

 

6.1.4. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til en eller flere 

frekvenser i sendesamvirket, har indehaverne af disse tilladelser ret og 

pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår som de øvrige med-

lemmer af samvirket.  
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6.1.5. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- og 

tv-nævnet, og som varetager den løbende kontakt hertil. Hvis kontaktper-

sonen eller -oplysningerne ændres, skal dette meddeles nævnet. 

 

6.1.6. Medlemmerne i sendesamvirket fastsætter ved indbyrdes aftale reg-

lerne for samarbejdet og udarbejder en vedtægt herom. Vedtægten skal 

som minimum indeholde de i bilag 2 i bekendtgørelsen anførte obligatori-

ske bestemmelser. Fravigelse af disse bestemmelsers ordlyd kræver Radio- 

og tv-nævnets forudgående godkendelse. 

 

6.2. Sendesamvirkets opgaver  

6.2.1. Tilladelseshaver har pligt til - med de øvrige tilladelseshavere på den 

eller de samme frekvenser - at indgå i sendesamvirket og herigennem at 

afholde udgifter til etablering, drift og distribution. 

 

6.2.2. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af 

midlertidige tilladelser, der sender på den eller de samme frekvenser, for-

lods kræve betaling for sendetid. 

 

6.2.3. Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. etablering 

og drift af den eller de pågældende frekvenser, herunder om dækning og 

igangsættelse af programvirksomheden. 

 

6.2.4. Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sen-

detidens placering på døgnet. Oplysning om fordeling af sendetiden skal 

offentliggøres på tilladelseshavers hjemmeside, som beskrevet i afsnit 

5.6. 

 

6.2.5. Hvis der er ledig kapacitet på en eller flere af sendesamvirkets fre-

kvenser, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes aftale mid-

lertidigt og mod betaling af sendeudgifter mv. benytte kapaciteten til 

programvirksomhed.  

 

6.2.6. Såfremt Radio- og tv-nævnet beslutter midlertidigt at inddrage en 

tilladelse, der omfatter sendetid på en frekvens i et sendesamvirke, kan 

nævnet dog i særlige tilfælde beslutte, at den som følge af inddragelsen af 

ledige sendetid ikke må benyttes af andre i sendesamvirket.  

 

6.2.7. Den midlertidige udnyttelse skal ikke meddeles Radio- og tv-

nævnet, men skal ophøre med et varsel på tre måneder. 

 

6.2.7. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de op-

lysninger, udlevere de dokumenter mv. og afgive de skriftlige udtalelser, 

som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af 

oplysninger mv. 
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6.2.8. I de tilfælde, hvor der er pligt til at danne et sendesamvirke, er det 

alene sendesamvirket, der kan ansøge Energistyrelsen om frekvenstilladel-

se. De enkelte programtilladelseshavere i sendesamvirket har ikke adgang 

til at søge om frekvenstilladelse. 

 

6.3 Uenigheder i sendesamvirket 

6.3.1. Sendesamvirket er som udgangspunkt en selvstyrende enhed. I det 

omfang tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke indbyrdes kan blive eni-

ge, kan Radio- og tv-nævnet efter anmodning træffe afgørelse om forhold 

vedrørende: 

 

 Fordeling af sendetiden 

 Økonomiske vilkår mv. og 

 Eksklusion fra sendesamvirket. 

 

6.3.2. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage om eksklusion 

opsættende virkning, med mindre det kan dokumenteres, at en beslutning 

om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelsen til sen-

desamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har af-

givet skriftligt påkrav til tilladelseshaveren. Påkravet skal tydeligt opgøre 

den pågældende restance og indeholde påkrav om, at medlemskabet af 

sendesamvirket vil blive ophævet, hvis ikke restancen betales inden en 

frist på 14 dage fra påkravets dato. 

7. Tilsyn med programvirksomheden  

7.1. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og an-

vendelsen af tilskuddet. Nævnet kan udføre stikprøvekontrol i den forbin-

delse. 

 

7.2. Tilladelseshavere er i henhold til radio- og fjernsynsloven forpligtede 

til at meddele nævnet de oplysninger, nævnet beder om, herunder udleve-

re dokumenter og afgive skriftlige erklæringer m.v. Nævnet fastsætter en 

frist for aflevering af oplysninger til nævnet. 

 

7.3. Tilladelseshavere er forpligtede til at opbevare en kopi af samtlige 

programmer, indtil erklæring på tro og love er modtaget eller regnskabet 

er godkendt (regnskabsafslutning). Tilladelseshavere skal derfor løbende 

optage programmer og opbevare disse.  

  

7.4. Tilladelseshavere er endvidere forpligtede til at samarbejde med næv-

net om systematisk at indlevere programkopier til nævnet. 

 

7.5. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for ud-

formningen samt hyppigheden af indsendelse af materiale, herunder på-
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lægge tilladelseshavere pligt til at indsende programoptagelser for en af 

nævnet fastsat periode. 

  

7.6. Tilladelseshavere kan pålægges at tilvejebringe oversættelser af pro-

grammer og programoversigter, såfremt programmerne udsendes på an-

dre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. 

  

7.7. Nævnet kan påtale overtrædelse af radio- og fjernsynslovgivningen, 

bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår i programtilladelser. Nævnet 

træffer afgørelse om at sanktionere overtrædelsen, hvilket kan medføre 

midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen. 

8. Tilskud  

8.1. Ansøgning om tilskud 

8.1.1. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelseshavere, der har 

fået tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

8.1.2. Der kan maksimalt ydes tilskud til 15 timer per uge per programtil-

ladelse – uanset om en tilladelseshaver sender flere timer per uge. Læs 

mere under afsnit 8.2.2.  

 

8.1.3. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med 

henblik på ydelse af tilskud.  

 

8.1.4. Radio- og tv-nævnet beslutter, hvilke oplysninger der skal indgå i 

tilladelseshaveres ansøgninger om tilskud.  

 

8.1.5. Ansøgning om tilladelse i dette udbud omfatter ligeledes ansøgning 

om tilskud for året 2019. Der skal således ikke indleveres særskilt ansøg-

ning om tilskud for tilskudsåret 2019. I de efterfølgende tilskudsår skal 

tilladelseshavere inden for en frist, der fastsættes af Radio- og tv-nævnet, 

og som offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, ansøge 

om tilskud. 

 

8.1.6. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger oplyse om eventuelle verse-

rende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder. 

Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen 

drejer sig om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud 

end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor 

overtrædelsen er grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-

nævnet træffe afgørelse om afslag på ansøgningen om tilskud. Der lægges 

kun vægt på overtrædelser, der er begået af stationen eller en ledende 

medarbejder inkl. ulønnet arbejdskraft, hvor der er afsagt endelig dom, 

truffet endelig afgørelse af pressenævnet eller endelig administrativ afgø-
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relse. Hvis ikke stationen oplyser om de nævnte forhold, vil nævnet lægge 

vægt på dette i vurderingen af ansøgningen om tilskud.  

 

8.1.7. Der skal i forbindelse med ansøgning om tilskud henvises til Slots- 

og Kulturstyrelsens vejledning om tilskud for lokalradiostationer. Vejled-

ningen findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 

http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/tilskud-

til-lokalradio/ 

 

8.2. Fordeling af tilskud 

8.2.1. Nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne til henholdsvis 

lokalradio- og -tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling 

til formålet. Det fastsatte beløb til lokalradioområdet skal udgøre mindst 30 

pct. og maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling.  

 

8.2.2. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af tilladel-

seshavers selvstændige programvirksomhed. Der kan til tilladelseshaver 

maksimalt ydes tilskud til 15 sendetimer hver uge per programtilladelse. 

Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget. Co-produktioner med 

andre lokale tilladelseshavere medregnes ved opgørelsen af tilskudsberet-

tigede timer proportionalt med tilladelseshaveres finansieringsandel.  

 

8.2.3. Tilskuddet til hver enkelte tilladelseshaver bliver beregnet som en 

forholdsmæssig andel af beløbet til radioområdet på grundlag af det sam-

lede antal tilskudsberettigede timer.  

 

8.2.4. Finanslovsbevillingen for 2018 på 43,8 mio. kr. til ikkekommerciel 

lokalradio og -tv blev i 2018 fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. I 

2018 er der 141 ikkekommercielle stationer, hvis årlige driftstilskud per 

station udgør maksimalt 134.374 kr. eksklusiv eventuel regulering.  

 

8.2.5. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er be-

regnet på basis af de på ansøgningstidspunktet angivne oplysninger. Der 

kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, så-

fremt tilladelseshaver udvider sin sendetid.   

 

8.3. Særligt om tilskuddet i 2019 

8.3.1. Beløbet bliver fordelt på grundlag af omfanget af tilladelseshavers 

selvstændige programvirksomhed.  

 

8.3.2. Tilskuddet for 2019 vil blive udbetalt i løbet af januar 2019.  

 

http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/tilskud-til-lokalradio/
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/tilskud-til-lokalradio/
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8.4. Krav til anvendelse af tilskud 

8.4.1. En stations driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens fak-

tiske driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede tilskud 

overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb tilbagebetales.  

 

8.4.2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af tilladelses-

havers udgifter, herunder til tilladelseshavers almindelige faste omkostnin-

ger. 

 

8.4.3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet 

for de statslige overenskomster for et tilsvarende arbejde. Stationer er selv 

ansvarlige for at indberette lønninger til SKAT.  

 

8.4.4. Tilskuddet kan ikke anvendes til dækning af private udgifter. Til-

skuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for stationens 

produktion og distribution af programmer. Købesummen må ikke overstige 

markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsfø-

res fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og 

tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i stationens navn.  

 

8.5. Regnskabskrav 

8.5.1. Hvis tilskudsmodtager ikke afleverer et fyldestgørende, underskre-

vet regnskab eller en erklæring på tro og love, eller hvis fristen for indsen-

delse af regnskab eller tro og loveerklæring ikke overholdes, bortfalder 

afgivne tilsagn, og udbetalte tilskud kan helt eller delvis kræves tilbagebe-

talt.  

 

8.5.2. Tilladelseshaver er forpligtet til at indsende erklæring på tro og love 

eller regnskab, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om øko-

nomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-

turministeriet. 

 

8.6. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

8.6.1. Nævnet kan i forbindelse med behandling af sager om overtrædelse 

af radio- og fjernsynsloven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår 

fastsat i forbindelse med udstedelse af programtilladelse, beslutte at tilba-

geholde en eller flere tilskudsrater til den eller de stationer, der er omfattet 

af en tilsynssag. Nævnet kan i den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for 

efterfølgende år.  

 

8.6.2. Hvis tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller 

ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed, bortfalder afgivne 

tilsagn, og udbetalte tilskud kan helt eller delvis kræves tilbagebetalt. 
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8.6.3. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan, såfremt overtrædelsen er 

grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller 

endelig inddragelse af programtilladelsen. 

9. Tekniske vilkår 

9.1. Frekvenstilladelse 

9.1.1. Ibrugtagning af sendemuligheder kræver udover en programtilladel-

se udstedt af Radio- og tv-nævnet tillige forudgående en frekvenstilladelse 

fra Energistyrelsen. 

 

9.1.2. Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser 

efter ansøgning. Der skal til Energistyrelsen betales en årlig frekvensafgift 

for frekvenstilladelsen. Størrelsen af frekvensafgifterne fastsættes årligt på 

finansloven og bekendtgøres af Energistyrelsen på styrelsens hjemmeside 

www.ens.dk. 

 

9.1.3. Tilladelseshaver skal enten selv eller gennem sendesamvirket, hvor 

et sådant skal etableres, snarest muligt efter modtagelsen af en program-

tilladelse indsende en ansøgning til Energistyrelsen med oplysninger om de 

ønskede senderes konkrete positioner og andre tekniske karakteristika. 

Energistyrelsen vil derefter foretage en vurdering af muligheden for idrift-

sættelse af den eller de ønskede sendere og nødvendigheden af koordine-

ring med nabolandene, inden Energistyrelsen kan udstede frekvenstilladel-

se. Af hensyn til eventuel koordinering med nabolandene af ændrede sen-

depositioner opfordres tilladelseshaver til hurtigst muligt efter afslutningen 

af udbuddet at kontakte Energistyrelsen. 

 

9.1.4. Efter forhandling mellem Energi-, forsynings- og klimaministeren og 

Kulturministeren kan Energistyrelsen med et års varsel tilbagekalde tilla-

delser til radio- eller tv-formål med henblik på at varetage mediepolitiske 

hensyn. Energistyrelsen kan endvidere tilbagekalde en tilladelse for at sikre 

gennemførelsen af det internationale samarbejde, herunder i EU, på 

frekvensområdet eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige 

hensyn. Derudover kan Energistyrelsen tilbagekalde en frekvenstilladelse, 

hvis tilladelseshaverne ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter, eller groft 

overtræder frekvensloven eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår 

for tilladelsen.  

 

9.1.5. Endelig kan Energistyrelsen ændre vilkårene i frekvenstilladelser for 

at sikre gennemførelsen af internationale forpligtelser på frekvensområdet 

eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn. Vilkår i fre-

kvenstilladelser kan også ændres på baggrund af forstyrrelser, som ikke 

skyldes overtrædelser, men hvor det er nødvendigt at ændre vilkårene for 

at forhindre yderligere forstyrrelser. Frekvenstilladelsen bortfalder ved op-

hør af programtilladelsen. 

http://www.ens.dk/
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9.1.6. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i fre-

kvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen. 

 

9.1.7. Frekvenstilladelsen giver ikke ret til at etablere senderen på en kon-

kret sendemast og position. I de tilfælde, hvor der findes en eksisterende 

mast eller anden høj konstruktion på positionen, forudsætter etablering 

af sendere på den pågældende mast således en aftale med den relevante 

masteejer. Det er ikke garanteret, at der findes en egnet 

høj konstruktion på positionen, der er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen. 

Det er op til tilladelseshaver at forhåndsundersøge mulighederne for at 

etablere det fysiske sendenet. 

 

9.2.  Frekvensflytninger 

9.2.1. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-

nævnet om tilladelse til at ændre en frekvens' geografiske position inden 

for den kommune, hvor frekvensen er placeret, se bekendtgørelsens bilag 

1.  

 

9.2.2. Ansøgning om ændrede senderplaceringer sendes til Radio- og tv-

nævnet. Nævnet indhenter herefter en udtalelse fra Energistyrelsen om, 

hvorvidt det ansøgte kan imødekommes. Det forudsættes, at tilladelsesha-

veren forinden har sikret sig, at adgang til passende antennemaster kan 

tilvejebringes (eller at nye master kan etableres) på de pågældende lokali-

teter. Energistyrelsen vil normalt skulle koordinere ønsker om ændringer 

med berørte nabolande, der som udgangspunkt har en frist på 14 uger til 

besvarelse af en koordinationsanmodning.   

 

9.2.3. En flytning kan aldrig give anledning til, at der udmeldes en anden 

frekvens til erstatning for den gamle for at muliggøre flytningen. 

 

9.2.4. Såfremt der i henhold til bilag 1 er tale om en frekvens, der delvist 

er allokeret til kommerciel programvirksomhed (en blandet frekvens), skal 

flytningen tillige ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1459 af 2. 

december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

9.3. Øvrige tekniske ændringer 

9.3.1. Anmodning om ændringer i forhold til de øvrige tekniske vilkår, der 

fremgår af frekvenstilladelsen, rettes til Energistyrelsen og kan i øvrigt kun 

gennemføres i det omfang, Energistyrelsens frekvensplanlægning tillader 

det. 

 

9.4. Beskyttelse af senderettigheder 

9.4.1. Der sker til stadighed ændringer i anvendelsen af FM-båndet (87,5- 

108,0 MHz) som følge af udstedelse af nye frekvenstilladelser, flytning af 
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eksisterende sendepositioner og ændret frekvensanvendelse i udlandet. 

Energistyrelsen tager i sin frekvensplanlægning højde for eksisterende fre-

kvenstilladelser. Ved de ovenfor nævnte løbende ændringer sikrer Energi-

styrelsen i videst mulige omfang beskyttelse af eksisterende tilladelsesha-

vere, herunder indehaver af frekvenstilladelser til lokalradio. I forhold til 

den udenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte senderettigheder i 

bilag 1 til bekendtgørelsen beskyttet som beskrevet i slutdokumentet fra 

FM-planlægningskonferencen i Geneve 1984 (GE84) eller andre relevante 

internationale aftaler. GE84-aftalen bliver i gensidig forståelse med Dan-

marks nabolande forvaltet således, at den enkelte ændring (nye og ændre-

de frekvenstilladelser i Danmark eller i udlandet) maksimalt afstedkommer 

en forøgelse af forstyrrelsen (»usable field strength«) på 0,2 dBμV/m. 

 

9.4.2. Beskyttelsen i forhold til udenlandske sendere kan ændres som følge 

af nye eller ændrede internationale aftaler. 

 

9.4.3. I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver sendemulig-

hederne i bilag 1 til bekendtgørelsen beskyttet, så den enkelte ændring (fx 

flytning af en anden lokalradiofrekvens) maksimalt afstedkommer en for-

øgelse af forstyrrelsen (»usable field strength«) på 0,5 dBμV/m. De tekni-

ske beregningsforudsætninger for »usable field strength« er angivet i no-

ten i bilag 1 til bekendtgørelsen. 

 

9.4.4. Beskyttelsen af andre lokalradiostationer, landsdækkende radiostati-

oner (FM1-6), udenlandske radiostationer og ILS/VOR (Instrument Landing 

System/VHF Omnidirectional Range, systemer til flynavigation) udgør im-

plicit også rammerne for mulighederne for at flytte en lokalradiofrekvens. 

 

9.5. Database over senderettigheder 

9.5.1 Interesserede, der ønsker at udføre teoretiske beregninger af fx 

den geografiske eller den befolkningsmæssige dækning for de udbudte 

senderettigheder, kan ved henvendelse til Energistyrelsen få udleveret 

Energistyrelsens aktuelle database over senderettigheder. Energistyrelsen 

vil opkræve et gebyr på 750 kr. (inkl. moms) herfor og stille vilkår 

om, at databasen ikke må sælges eller videregives. 

 

9.5.2. Teoretiske beregninger af dækningen med udgangspunkt i Energi-

styrelsens database forudsætter adgang til et radioplanlægningsværktøj. 

Energistyrelsen giver ikke adgang til et sådant eller foretager beregninger 

for ansøgere. Ansøgere er således henvist til selv at foretage beregninger 

eller at anvende konsulentbistand hertil. 
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10. Øvrigt og offentliggørelse af oplysninger 

10.1. Offentliggørelse af oplysninger 

10.1.1. Radio- og tv-nævnet vil snarest muligt efter ansøgningsfristens 

udløb, dog senest den 7. maj 2018, på www.slks.dk offentliggøre en liste 

over ansøgere.  

 

10.1.2. Nævnet vil endvidere offentliggøre de indsendte ansøgningsskema-

er samt vedhæftede oplysninger om ansøgers planlagte programvirksom-

hed. Offentliggørelse af disse oplysninger vil ligeledes ske på www.slks.dk 

senest den 7. maj 2018. Oplysninger om evt. verserende sager er undtaget 

fra offentliggørelse. 

 

10.1.3. Ansøgningerne er tilgængelige for offentligheden i medfør af lov 

om offentlighed i forvaltningen. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplys-

ningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysnin-

ger om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væ-

sentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår, at en 

begæring om aktindsigt ikke imødekommes.  

 

10.1.4. Det skal i ansøgningen anføres, hvis den indeholder oplysninger, 

der af ansøger anses for omfattet af ovennævnte undtagelser. Radio- og 

tv-nævnet træffer afgørelse om, hvilke oplysninger der er omfattet af of-

fentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. 

 

10.2. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet  

10.2.1. Potentielle ansøgere kan fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet 

den 2. marts 2018 til og med den 23. marts 2018, kl. 12.00, stille uddy-

bende spørgsmål vedrørende udbuddet. Spørgsmål skal sendes skriftligt 

med e-mail til Radio- og tv-nævnet, rtv@slks.dk, og henvendelsen skal 

tydeligt mærkes som ”Udbud ikkekommerciel lokalradio”. 

 

10.2.2. Det vil ikke blive offentliggjort, hvem spørgeren er, men spørgsmå-

let vil sammen med svaret blive offentliggjort på en nærmere angivet un-

derside af www.slks.dk. For at sikre lige adgang til oplysninger om udbud-

det offentliggøres svarene alene på hjemmesiden, og der udsendes således 

ikke individuelle svar med post eller mail. Spørgsmålene vil så vidt muligt 

blive besvaret således, at de sidste svar vil blive offentliggjort senest den 

9. april 2018. 

 

10.3. Ændringer 

10.3.1. Radio- og tv-nævnet kan ændre udbudsbetingelserne. Eventuelle 

ændringer vil blive offentliggjort via nyhedsbrev og på www.slks.dk senest 

den 9. april 2018. 

 

http://www.slks.dk/
http://www.kulturstyrelsen.dk/
mailto:rtv@kulturstyrelsen.dk
http://www.kulturstyrelsen.dk/
http://www.kulturstyrelsen.dk/
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10.3.2. Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid ændre fristerne, der er fast-

sat i udbudsmaterialet. Oplysninger herom vil snarest muligt blive offent-

liggjort på www.slks.dk sammen med oplysninger om nye frister.  

 

10.4. Praktiske oplysninger 

10.4.1. Da det kan tage et stykke tid at udfylde ansøgningsskemaet, anbe-

fales det at søge i god tid. Det anbefales derfor at søge et par dage inden 

ansøgningsfristen.  

 

10.4.2. Bemærk, at ansøgningsskemaet ikke kan gemmes undervejs! An-

søgere opfordres derfor til at orientere sig i ansøgningsskemaet forud for 

udfyldelse. Der vil på ansøgningssiden være en pdf af hele ansøgnings-

skemaet.  

 

10.4.3. Skulle der opstå problemer med at anvende det elektroniske an-

søgningsskema eller de tilhørende bilag, opfordres ansøger til at rette hen-

vendelse til Radio- og tv-nævnet inden udløbet af ansøgningsfristen fredag 

den 4. maj 2018, kl. 12.00. 

 

10.4.4. I ansøgningsskemaets beskrivelsesfelter må der max anføres 2.400 

tegn, og i de øvrige må der max anføres 255 tegn.   

 

10.4.5. Ansøgere skal uploade deres lydoptagelser via Dream Broker. An-

søger skal således ikke vedhæfte lydoptagelsen til ansøgningsskemaet. Se 

afsnit 4.2.14. for nærmere vejledning herom. Bemærk, at ansøger ikke vil 

modtage en kvitteringsmail fra Dream Broker, selvom lydoptagelsen er 

uploadet korrekt.  

 

10.4.6. Ansøger, som har indsendt det elektroniske ansøgningsskema kor-

rekt vil modtage en kvitteringsmail. Bemærk, at der kan gå et stykke tid, 

før mailen modtages. Der henvises desuden til afsnit 3.2.4., hvoraf det 

fremgår, at ansøger uden ugrundet ophold skal gøre Radio- og tv-nævnet 

opmærksom på tvivlsspørgsmål om afleveringstidspunktet mv., og at an-

søger selv er ansvarlig for fremsendelsen, og for at ansøgningen modtages 

rettidigt.  

 

10.4.7. Ved tekniske udfordringer anbefales det at prøve en anden browser 

- i god tid. 

   

10.5. Andet 

10.5.1. Al kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet, herunder 

eventuelle supplerende oplysninger og information, vil som udgangspunkt 

udelukkende blive offentliggjort på www.slks.dk og evt. via direkte mails til 

de angivne kontaktpersoner og evt. via nyhedsbrev. 

http://www.kulturstyrelsen.dk/
http://www.slks.dk/
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Bilag 

1. Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lo-

kalradiovirksomhed inklusiv bilag 

2. Kommenteret høringsnotat om bekendtgørelse om ikkekommerciel lo-

kalradiovirksomhed 

3. Bilag fra Energistyrelsen 

3 a. Udkast til frekvenstilladelse 

3 b. Oversigtstabel over sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio 

3 c. Ark med tekniske vilkår 

3 d. Beregningsforudsætninger Usable Field Strength 

4. Tilskudsvejledning 

5. Vejledning til ikkekommercielle lokalradioer 

6. Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 

20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014 og 

§ 1 i lov nr. 643 af 8. juni 2016 om ændring af lov om radio- og fjern-

synsvirksomhed 

7. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og ad-

ministrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 

8. Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og 

aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.  

9. Retningslinjer for skjult reklame  

10. Bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering 

m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle me-

dietjenester samt indgåelse af partnerskaber  

11. Bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalra-

diovirksomhed inklusiv bilag 

 


