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Afgørelse om ændring af programtilladelser til ikkekom-

merciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag 

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til sendenettet Ringkøbing-

Skjern 1 til Ringkøbing Lokalradio, Serviceradio og Weekend Radio, 

som tilsammen udgør Sendesamvirket i Ringkøbing. Siden har sende-

samvirket anmodet nævnet om at ændre programtilladelserne, ved 

nedjustering af stationernes sendetider. 

 

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

om at imødekomme Sendesamvirket i Ringkøbings anmodning om æn-

dring af programtilladelser til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til 

Ringkøbing Lokalradio, Serviceradio og Weekend Radio. 

 

Sagens oplysninger 

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Ringkøbing Lokalradio, Ser-

viceradio og Weekend Radio til sendenettet Ringkøbing-Skjern 1. 

 

Den 19. december 2017 modtog nævnet en anmodning om nedjuste-

ring af sendetid fra Sendesamvirket i Ringkøbing for de tre stationer i 

sendenettet Ringkøbing-Skjern 1. Sendesamvirket oplyste, at statio-

nerne ønskede en nedjustering af sendetiderne grundet manglende 

ressourcer i form færre frivillige samt faldende indtægter. Sendesam-

virket oplyste endvidere, at stationerne var enige om at anmode om 

følgende nedjustering:  

 

 

 

 

Sendesamvirket i Ringkøbing 

antonkruseandersen@gmail.com 
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Stationsnavn Tildelte minutter Forslag til minutter 

Ringkøbing Lokalradio 3840 1950 

Serviceradio 2940 2040 

Weekend Radio 3180 1920 

I alt 9.960 5.910 

 

 

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 forinden skal godkendes af Radio- og 

tv-nævnet.  

 

Det bemærkes, at alle tre stationers ansøgninger om programtilladel-

ser til ikkekommerciel lokalradio blev imødekommet fuldt ud, samt at 

der er ledig sendetid i sendenettet. Der har ikke været andre ansøgere 

til sendenettet Ringkøbing-Skjern 1 end de tre stationer. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer Sendesamvirket i Ringkøbings an-

modning om nedjustering af sendetider i programtilladelser til ikke-

kommerciel lokalradiovirksomhed til Ringkøbing Lokalradio, Servicera-

dio og Weekend Radio. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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