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Afgørelse om overdragelse af programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag  
Radio Halsnæs har anmodet Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at 

overdrage sin programtilladelse til stationen Halsnæs Retro til 

Foreningen Radio Boost af 2017.  

 

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

om at imødekomme Radio Halsnæs’ anmodning om overdragelse af 

programtilladelse til stationen Halsnæs Retro til Foreningen Radio 

Boost af 2017 per 1. januar 2019. 

 

Sagens oplysninger 
Den 2. oktober 2018 oplyste Radio Halsnæs, at stationen Halsnæs 

Retro ophørte per 1. januar 2019 og derfor også trak sin ansøgning om 

tilskud for 2019 tilbage.  

 

Den 25. november 2018 oplyste Radio Halsnæs nævnet om, at 

Halsnæs Retro, efter at have meddelt tilbagelevering af 

programtilladelse per 1. januar 2019, var blevet kontaktet af 

Foreningen Radio Boost af 2017, som ønskede at videreføre stationen. 

Radio Halsnæs oplyste, at Foreningen Radio Boost af 2017 i forvejen 

udøvede programvirksomhed i det sendenet, som stationen Halsnæs 

Retro sender i, dvs. Nordsjælland 4. På denne baggrund spurgte Radio 

Halsnæs, om der i stedet for en tilbagelevering af programtilladelse til 

Halsnæs Retro, kunne ske overdragelse af programtilladelse til 

Foreningen Radio Boost af 2017.  

 

Den 26. november 2018 oplyste nævnet, at der var mulighed for 

overdragelse, såfremt tilladelsen blev videreført på tilsvarende vilkår 

som den oprindelige tilladelse. Derudover oplyste nævnet, at 

Foreningen Radio Boost af 2017 skulle oplyse, om det var den samme 

forening, som drev stationen Radio Boost, som ønskede at videreføre 

stationen Halsnæs Retro, samt om det var den samme bestyrelse. 
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Derudover bad nævnet Radio Halsnæs om at oplyse, hvornår 

overdragelsen af programtilladelse til stationen Halsnæs Retro skulle 

finde sted. Endelig oplyste nævnet, at ansøgningsfristen for tilskud for 

2019 var overskredet, hvorfor Halsnæs Retro, som ønskedes 

videreført, først ville kunne få tilskud igen i 2020.  

 

Den 26. november 2018 oplyste Radio Halsnæs, at programtilladelsen 

for Halsnæs Retro ville blive videreført under samme vilkår og fortsat 

ville drives som en ikkekommerciel lokalradio. Derudover oplyste Radio 

Halsnæs, at man ønskede overdragelse per 1. januar 2019.  

 

Foreningen Radio Boost af 2017 bekræftede, at denne ønskede at 

videreføre stationen Halsnæs Retro på samme vilkår som den 

oprindelige programtilladelse, og at det var den samme forening og 

bestyrelse, som driver stationen Radio Boost, som ønskede at 

videreføre Halsnæs Retro.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 17. december 2018 

behandlet sagen. 

 
Det fremgår af § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, (herefter 

”bekendtgørelsen”), at en tilladelseshaver kan søge om Radio- og tv-

nævnets forudgående tilladelse til overdragelse af programtilladelsen. 

Det fremgår af § 8, stk. 2, i bekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet 

ved sin vurdering i henhold til § 8, stk. 1, i bekendtgørelsen, blandt 

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

til den oprindelige programtilladelse.  

 

Foreningen Radio Boost af 2017 har bekræftet at ville videreføre 

programtilladelse til stationen Halsnæs Retro på vilkår svarende til den 

oprindelige programtilladelse.  

 

Derudover fremgår det af bekendtgørelsens § 7, at tilladelse kun kan 

udstedes til foreninger, hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed, og som har hjemsted i det pågældende 

tilladelsesområde, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. Derudover fremgår 

det af § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen, at et flertal af foreningens 

bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. 

 

Foreningen Radio Boost af 2017 har en programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i forvejen, og foreningens 

hovedformål er allerede i dag at drive ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. Derudover sender Foreningen Radio Boost af 
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2017 allerede i samme sendenet som Halsnæs Retro og opfylder derfor 

også allerede kravet om at have hjemsted i det pågældende 

tilladelsesområde for sendenettet Nordsjælland 4, dvs. Halsnæs 

Kommune. Endelig opfylder Foreningen Radio Boost af 2017 også 

allerede kravet om, at et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer 

skal have bopæl i lokalområdet.   

 

På denne baggrund konstaterer nævnet, at alle forudsætninger for, at 

overdragelsen kan imødekommes, er til stede. 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer Radio Halsnæs’ anmodning om at 

overdrage sin programtilladelse til stationen Halsnæs Retro til 

Foreningen Radio Boost af 2017 per 1. januar 2019.  

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Anne Kristine Axelsson 

Konst. formand 
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