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Afgørelse om Lokalradioforeningen Odders manglende 

opstart 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet har ved afgørelse af 2. oktober 2018 besluttet at 

inddrage Lokalradioforeningen Odders programtilladelse til ikkekom-

merciel lokalradio og udstede et tilbagebetalingskrav svarende til 

driftstilskuddet for 2018. Lokalradioforeningen Odder oplyste den 2. 

august 2018, at stationen forsat ikke ikke havde påbegyndt sin pro-

gramvirksomhed, som skulle være påbegyndt 1. januar 2018. 

 

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

om at inddrage Lokalradioforeningen Odders programtilladelse til udø-

velse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og udstede et tilbagebe-

talingskrav på 134.374 kr. 

 

Sagens oplysninger 

Lokalradioforeningen Odder har fået tildelt en programtilladelse til 

udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed på 900 minutter 

ugentligt i sendenettet Aarhus 12. 

 

Radio- og tv-nævnet blev i marts 2018 gjort opmærksom at i alt ni 

stationer i forskellige sendenet ikke udsendte radio, selvom de alle 

havde oplyst at ville udsende radio fra 1. januar 2018. 

 

Den 5. april 2018 modtog nævnet besked om, at otte ud af de ni stati-

oner havde udsendt radio siden 1. april 2018. Herefter blev der, efter 

aftale med nævnet, administrativt udstedt tilbagebetalingskrav for pe-

rioden 1. januar 2018 – 31. marts 2018 til alle otte stationer. Det blev 

aftalt med den sidste station, Lokalradioforeningen Odder, at denne 

skulle give en tilbagemelding, når stationen udsendte radio, hvorefter 

der ligeledes ville blive udstedt et forholdsmæssigt tilbagebetalings-

krav. 
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Den 18. juni 2018 tog Radio- og tv-nævnet kontakt til Lokalradiofor-

eningen Odder med henblik på afklaring om hvorvidt stationen var på-

begyndt sin programaktivitet. Stationen svarede, at der ikke blev ud-

sendt radio, da det forsat ikke var lykkes at finde en masteplacering. 

Nævnet besluttede på nævnsmøde den 22. juni 2018, at give Lokalra-

dioforeningen Odder en frist til at påbegynde sin programvirksomhed, 

hvorefter nævnet ville inddrage programtilladelsen, hvis ikke stationen 

var startet op senest den 1. august 2018. 

 

Den 2. august 2018 oplyste Lokalradioforeningen Odder, at stationen 

forsat ikke var påbegyndt sin programaktivitet. Stationen spurgte end-

videre om stationens allerede afholdte udgifter ville blive modregnet i 

tilbagebetalingskravet. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Det følger af § 10, stk. 5. i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter ”lokalradiobe-

kendtgørelsen”), at tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte pro-

gramtilladelsen, og at tildelte sendemuligheder ikke må være helt eller 

delvist ubenyttede. Det følger endvidere af § 51 i lovbekendtgørelse 

nr. 444 af 8. maj 2018 om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og 

fjernsynsloven), at Radio- og tv-nævnet kan inddrage en programtilla-

delse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilla-

delsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. 

Endeligt følger det af lokalradiobekendtgørelsens § 21, at Radio- og tv-

nævnet kan inddrage programtilladelsen i medfør af radio- og fjern-

synslovens § 42, nr. 4, jf. radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 1, og § 

51. 

 

Lokalradioforeningen Odder har fået udbetalt 134.374 kr. i driftstilskud 

for 2018. Driftstilskuddet ydes til maksimalt 15 timer om ugen og be-

regnes på grundlag af tilladelseshavers selvstændige programvirksom-

hed, jf. lokalradiobekendtgørelsens § 24, stk. 1 og 2. Da Lokalradiofor-

eningen Odder ikke har udsendt radio i 2018, og dermed ikke har haft 

en selvstændig programvirksomhed, udsteder Radio- og tv-nævnet et 

tilbagebetalingskrav til Lokalradioforeningen Odder, svarende til det 

fulde driftstilskud. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet inddrager Lokalradioforeningen Odders program-

tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og ud-
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steder et tilbagebetalingskrav på 134.374 kr., svarende til det fulde 

driftstilskud for 2018, jf. radio- og fjernsynslovens § 42, nr. 4, jf. § 50, 

stk. 1, § 51 og § 92 a, stk. 3. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anne Kristine Axelsson 

Konst. formand 


