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Høring over udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalra-

diovirksomhed 

 
Partierne bag medieaftalen for 2012-2014 besluttede den 2. maj 2013 at gennem-
føre en ny ordning for ikkekommerciel lokalradio pr. 1. januar 2016 med øget fokus 
på kvalitet og lokalt indhold. Det blev ligeledes besluttet at adskille ordningerne for 
kommerciel og ikkekommerciel lokalradio.  
 
Det fremgår af medieaftalen for 2015-2018, at: ”Der gennemføres med virkning fra 
1. januar 2016 en ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer efter samme prin-
cipper om lokal tilknytning mv. som den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft 
den 1. januar 2014.”  
 
Aftalepartierne besluttede videre den 21. april 2015, på baggrund af et oplæg fra 
Kulturstyrelsen, at omlægge ordningen for ikkekommerciel lokalradio efter de prin-
cipper lokal-tv-ordningen er baseret på. Vedlagte udkast til bekendtgørelse tilsigter 
at udmønte den beslutning. 
 
Bekendtgørelsesudkastet omfatter udelukkende ordningen for ikkekommerciel lo-
kalradio, som vil blive ændret med virkning fra 1. januar 2016, hvor de nugælden-
de tilladelser udløber. Tilladelser til kommerciel lokalradio vil blive forlænget. 
 
Kulturstyrelsen kan i øvrigt henlede opmærksomheden på følgende: 
 
1. Der påtænkes udbudt 82 sendemuligheder i den nye lokalradio-ordning, jf. bilag 
1 til udkast til bekendtgørelse. Der er tale om 82 hele frekvenser, 168 timer ugent-
ligt. De 82 sendemuligheder består af de frekvenser, som i dag alene anvendes til 
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og en række ledige frekvenser (ubrugte). 
 
2. Tilladelser til ikkekommerciel lokalradio påtænkes udstedt med en daglig mini-
mumssendetid på 15 timer, der består af 5 timers egenproduceret førstegangsud-
sendt programvirksomhed, samt to genudsendelser heraf.  
 
3. Den nye lokalradio-ordning lægger op til, at minimum 50 pct. af sendetiden skal 
være taleradio (dvs. ikke musik) med lokalt indhold.  
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4. Bekendtgørelsen lægger op til, at lokalt indhold er produceret fra og til og 
om/med befolkningen i tilladelsesområdet.  
 
5. Det vil ikke være muligt med en sendemulighed, at dække hele tilladelsesområ-
det. Sendestyrken vil være på 160 Watt som i den nugældende ordning. 

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet.  
 
Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle høringssvar til bekendtgørelsesud-
kastet senest fredag den 22. maj 2015, kl. 12.00, til medi@kulturstyrelsen.dk.  
Anfør teksten ”Høring – Ny lokalradioordning” i emnelinjen.  
 
Kulturstyrelsen inviterer til et informationsmøde den 8. maj 2015 kl. 10.30 i Kultur-
styrelsen, hvor der kan stilles opklarende spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet in-
den indsendelse af høringssvar.  
 
Tilmelding til informationsmødet bedes fremsendt til medi@kulturstyrelsen.dk se-
nest den 6. maj 2015. Anfør teksten ”Infomøde – Ny lokalradioordning” i emnelin-
jen. 
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