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Afgørelse om ændring af programtilladelse til ikkekom-

merciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Det Åbne Radioværksted. Den 

11. januar 2018 anmodede stationen nævnet om at ændre programtil-

ladelsen i form af nedjustering af stationens ugentlige udsendelse af 

lokalt indhold. 

 

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

om at imødekomme Det Åbne Radioværksteds anmodning om ændring 

af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og nedju-

stering af udsendelse af lokalt indhold til 60 minutter per uge. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Det Åbne Radioværksted til 

sendenettet Randers-Djursland 4. 

 

Den 11. januar 2018 modtog sekretariatet en anmodning fra Det Åbne 

Radioværksted om nedjustering af det lokale indhold. Stationen oply-

ste, at stationen ved en fejl havde forpligtet sig til at udsende 750 mi-

nutters lokalt indhold hver uge udover minimumkravet på 60 minutter 

(i alt 810 minutters lokalt indhold per uge).  

 

Stationen havde derudover angivet, at ville udsende 780 minutters 

musik per uge ud af den totale sendetid på 900 minutter per uge, hvil-

ket ikke kan lade sig gøre, hvis stationen samtidig skal udsende 810 

minutters lokalt indhold.  

 

Det Åbne Radioværksted anmodede derfor om at få nedjusteret det 

lokale indhold til minimumskravet på 60 minutter per uge. 

Det Åbne Radioværksted 

post@johndegn.dk 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 26. januar 2018 behandlet 

anmodningen. 

 

Nævnet henviser til § 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. de-

cember 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, hvorefter æn-

dringer af programvirksomheden skal godkendes af Radio- og tv-

nævnet.  

 

Det bemærkes, at der er to tilladelseshavere i sendenettet Randers-

Djursland 4 og at begge stationers ansøgninger om programtilladelse 

til ikkekommerciel lokalradio blev imødekommet fuldt ud. Der har så-

ledes ikke været konkurrence i sendenettet Randers-Djursland 4, og 

mængden af lokalt indhold har ikke i øvrigt haft betydning ved vurde-

ringen af ansøgningerne. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer Det Åbne Radioværksteds anmod-

ning om nedjustering af lokalt indhold til 60 minutter per uge i pro-

gramtilladelsen til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


