
  

            

    

 

  
   
   

  
  

             
     

  
            

                
            
          
         

  
             

       

        

KØBENHAVNS BYRET 
RETSBOG 

Den 14. februar 2020 kl. 14.00 holdt Københavns Byret offentligt retsmøde i rets-
bygningen. 

Dommer Grethe Jørgensen behandlede sagen. 

Sag BS-53136/2019-KBH 

PeopleGroup Five A/S 
(advokat Anders Nørgaard Jensen) 
(advokat Povl Nick Bronstein) 

mod 

Radio- og tv-nævnet 
(advokat Jacob Pinborg) 

PeopleGroup Five A/S har ved stævning af 22. november 2019 anlagt sag mod 
Radio- og tv-nævnet med følgende påstande: 

PÅSTAND 1 
Radio- og tv-nævnet tilpligtes at anerkende, at nævnets afgørelse af 22. oktober 
2019 om i medfør af bekendtgørelse nr. 719 af 9. juli 2019 om udbud af digital 
public service-radiokanal med fokus på kultur at udstede en tilladelse til at 
udøve public service-programvirksomhed i form af en digital radiokanal med 
tilskud til Kulturradio Danmark A/S med radiokanalen LOUD er ugyldig. 

PÅSTAND 2 
Radio- og tv-nævnet skal til PeopleGroup Five A/S betale 980.000 kr. med tillæg 
af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 

Radio- og tv-nævnet har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. 
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PeopleGroup Five A/S har fremsat begæring om, retten tillægger søgsmålet op-
sættende virkning, således at det forbydes Radio- og tv-nævnet at agere i hen-
hold til tilladelsen til at udøve public service-programvirksomhed i form af en 
digital radiokanal med tilskud udstedt til Kulturradio Danmark A/S – og herun-
der at der ikke kan udbetales tilskud i henhold til tilladelsen – indtil det er af-
gjort af domstolene, hvorvidt Radio- og tv-nævnets afgørelse af 22. oktober 2019 
om at udstede tilladelsen til Kulturradio Danmark A/S er gyldig. 

PeopleGroup Five A/S har endvidere anmodet om, at sagen henvises til Østre 
Landsret. 

PeopleGroup Five A/S har til støtte for anmodningen om henvisning til Østre 
Landsret anført bl.a.: 

”… 
Sagen har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen 

Sagen omhandler en række principielle spørgsmål, herunder om 
(i) fastlæggelsen af rammerne for og retsvirkningerne af de uskrevne reg-
ler om myndighedsinhabilitet og 
(ii) fortolkning af EU-retlig lovgivning og principper. 

Sagen er endvidere særligt kompleks og kræver rettens stillingtagen til bå-
de national ret og EU-ret. 

Væsentlig, samfundsmæssig rækkevidde 
Sagen vedrører helt overordnet en offentlig myndigheds udbud og afgø-
relse i forbindelse med en begunstigende forvaltningsakt og de retlige 
rammer herfor. 

Både spørgsmålet om inhabilitet og spørgsmålet om, hvorvidt de EUF-
traktatafledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed finder 
anvendelse, vil have relevans i forhold til fremtidige udbud. 

Sagens udfald har på den baggrund en væsentlig, samfundsmæssig ræk-
kevidde. 
…” 

Radio- og tv-nævnet har protesteret mod, at søgsmålet tillægges opsættende 
virkning, og at sagen henvises til Østre Landsret. 

Parterne har tiltrådt, at begge spørgsmål afgøres på skriftligt grundlag. 
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Retten afsagde sålydende 

Kendelse: 

I det omfang der ikke ved udtrykkelig lovhjemmel er tilagt domstolene en ad-
gang til at tillægge søgsmålet opsættende virkning, vil det alene undtagelsesvis 
kunne ske. 

Et forbud mod, at Radio- og tv-nævnet agerer i henhold til tilladelsen til at udø-
ve public service-programvirksomhed i form af en digital radiokanal med til-
skud udstedt til Kulturradio Danmark A/S, herunder at der ikke kan udbetales 
tilskud i henhold til tilladelsen, mens denne sag verserer, vil ikke i sig selv bi-
bringe PeopleGroup Five A/S økonomiske midler, men alene forhindre Kultur-
radio Danmark A/S i at opfylde sine public service-forpligtelser og føre til tab 
for Kulturradio Danmark A/S. Det bemærkes videre, at en beslutning om op-
sættende virkning ikke vil forpligte Radio- og tv-nævnet til at gennemføre et 
nyt udbud. Der er herefter ikke et uopsætteligt behov for at tillægge søgsmålet 
opsættende virkning. 

Retten finder herefter, at betingelserne for undtagelsesvist at tillægge søgsmålet 
opsættende virkning ikke er opfyldt. 

Thi bestemmes: 

Begæringen om opsættende virkning tages ikke til følge. 

Retten afsagde herefter følgende 

Kendelse: 

Retten finder ikke, at sagen efter det af PeopleGroup Five A/S anførte er af prin-
cipiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen 
eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, hvorfor 

bestemmes: 

Begæringen om henvisning til Østre Landsret tages ikke til følge. 

Sagen blev udsat. 



      
        

          
    

Publiceret til portalen d. 14-02-2020 kl. 14:09 
Modtagere: Sagsøger PeopleGroup Five A/S, Sagsøgte Radio- og tv-
nævnet, Advokat (L) Anders Nørgaard Jensen, Advokat (L) Povl Nick 
Bronstein, Advokat (H) Jacob Pinborg 


