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Afgørelse vedrørende Podcast24syvs anvendelse af 

Radio24syv programmer 

 

Sammendrag  

Ultimo november 2018 blev podcast-appen, ”24syv - live og podcast” 

lanceret. ”24syv - live og podcast” drives af selskabet Podcast24syv A/S, 

og podcast-appen indeholder blandt andet podcasts producereret af 

Radio24syv, men også podcasts produceret af en række andre 

kommercielle aktører.  

 

På baggrund heraf har Nævnet taget sagen op af egen drift med henblik 

på at vurdere, om denne selskabsmæssige konstruktion og 

tilgængeliggørelse af Radio24syvs programmer på ”24syv – live og 

podcast” er i overensstemmelse med Radio24syvs sendetilladelse af den 

10. maj 2011. 

 

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

at tilrådighedsstillelse af Radio24syvs programmer på podcast-appen 

”24syv – live og podcast” i sin konkrete udformning ikke er i strid med 

bestemmelser i bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den 

fjerde FM-kanal (FM4-bekendtgørelsen) eller sendetilladelsens krav.  

 

Sagens oplysninger 

I forbindelse med sagens behandling har Radio- og tv-nævnet udbedt 

sig en række oplysninger fra Radio24syv, hvor Radio24syv blandt andet 

er blevet bedt om at redegøre for den selskabsmæssige konstruktion bag 

podcast-appen herunder om selskabet Podcast24syv A/S driver ”anden 

virksomhed” i henhold til FM4-bekendtgørelsens § 1, stk. 7, for 

Radio24syv og i bekræftende fald i hvilken form.  

 

Radio24syv har oplyst, at Berlingske People A/S, som driver Radio24syv, 

er et selvstændigt selskab ejet af Berlingske Media A/S og People Group 

A/S. Berlingske People A/S’ ”anden virksomhed” består af salg af 

timenyheder til lokalradioer, salg af indhold til Infomedia og i mindre 

omfang studieproduktion for eksterne selskaber.  
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Side 2 

Radio24syv oplyser endvidere, at selskabet Podcast24syv A/S driver 

platformen ”24syv – live og podcast”, og at dette er et selvstændigt 

selskab, som er uafhængigt og fritstående i forhold til Berlingske People 

A/S. Podcast24syv A/S har samme ejerkreds som Berlingske People A/S, 

men er ikke et datterselskab af Berlingske People A/S. Podcast24syv A/S 

har ikke andre aktiviteter end driften af platformen ”24syv - live og 

podcast”. Platformen udbyder podcasts fra Radio24syvs programarkiv og 

indhold fra Berlingske Media. 

 

Radio24syv oplyser desuden, at de fra starten har stillet 

programindholdet til rådighed for eksterne platforme. Det har været 

muligt for dagblade og magasiners websites at linke til radioens 

programmer. Endvidere oplyser Radio24syv, at alle programmer er til 

rådighed som podcast på kommercielle platforme som iTunes, Tune-in, 

Acast, Stitcher og Spotify samt andre mindre platforme. Radio24syv har 

ligeledes opfordret medvirkende i radioens programmer til at dele 

programmer på deres respektive hjemmesider og fra profiler på de 

sociale medier. Overførslen af programmer til de ovennævnte platforme 

er sket uden betaling. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 27. juni 2019 behandlet sagen 

og skal herefter udtale:  

 

Det fremgår af sendetilladelsens pkt. 47 og FM4-bekendtgørelsens § 1, 

stk. 6 og 7, at tilladelseshaver i hele tilladelsesperioden skal være en 

selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-

kanal. Tilladelseshaver kan dog drive anden virksomhed i tilknytning til 

programvirksomheden med henblik på udnyttelse af tilladelseshaverens 

tekniske udstyr, særlige sagkundskab, programarkiv mv.  

 

Anden virksomhed kan endvidere udøves i eget regi og/eller i 

selskabsform, jf. FM4-bekendtgørelsens § 20, stk. 4. 

 

Det fremgår af ovenstående, at Berlingske People A/S’ ”anden 

virksomhed” består af salg af timenyheder til lokalradioer, salg af indhold 

til Infomedia og i mindre omfang studieproduktion for eksterne 

selskaber. Ligeledes fremgår det, at Podcast24syv A/S, som driver 

podcast-appen, er et selvstændigt selskab, der er uafhængigt og 

fritstående i forhold til Berlingske People A/S.  

 

Radio- og tv-nævnet finder ud fra det oplyste, at der ikke er tale om, at 

Podcast24syv A/S driver ”anden virksomhed” for Berlingske People A/S 

i bekendtgørelsens forstand.  



 

 

Side 3 

 

Radio24syv har endvidere oplyst, at Radio24syv alene stiller 

programmerne vederlagsfrit til rådighed for Podcast24syv A/S på lige fod 

med andre podcastudbydere som Spotify, iTunes, A-cast mv. 

Programarkivet er således ikke endeligt overdraget og er derfor fortsat 

Radio24syvs ejendom.  

 

Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at der ikke i sendetilladelsen 

eller FM4-bekendtgørelsen er grundlag for at antage, at denne 

tilrådighedsstillelse er i strid med reglerne, hvorfor det er Nævnets 

vurdering, at denne tilrådighedsstillelse ikke i sin konkrete udformning 

er i strid med FM4-bekendtgørelsen eller sendetilladelsen. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Tilrådighedsstillelse af Radio24syvs programmer på podcast-appen 

”24syv – live og podcast” er i sin konkrete udformning ikke i strid med 

FM4-bekendtgørelsens bestemmelser eller sendetilladelsens krav. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Anne Kristine Axelsson 

Fungerende formand 
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