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Afgørelse om ændring af programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag  

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til foreningen Radio Halsnæs 

med stationsnavnet Halsnæs Retro, som Foreningen Radio Boost af 
2017 siden har fået overdraget. Foreningen Radio Boost af 2017 har i 

forbindelse med overdragelsen anmodet nævnet om tilladelse til en 
omfordeling af den samlede sendetid på kategorier samt en 

nedjustering af det lokale indhold.   
 

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

om at imødekomme anmodningen fra Foreningen Radio Boost af 2017 

vedrørende stationen Halsnæs Retro om ændring af programtilladelse 

til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 30. juni 2017 programtilladelse til 
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Halsnæs Radio med 

stationsnavnet Halsnæs Retro i sendenettet Nordsjælland 4. 

Programtilladelsen er siden blevet overdraget fra Radio Halsnæs til 
Foreningen Radio Boost af 2017.  

 
Den 2. december 2018 modtog nævnet en anmodning fra Foreningen 

Radio Boost af 2017 om tilladelse til en omfordeling af den samlede 
sendetid på kategorier samt en nedjustering af det lokale indhold fra 

399 minutter per uge til 80 minutter per uge. Foreningen Radio Boost 
af 2017 har anmodet om at få omfordelt stationen Halsnæs Retros 

ugentlige sendetid således:  
 

Programkategori Nuværende sendetid 

(min) 

Ønsket sendetid 

(min) 

Foreningen Radio Boost af 2017 
 

Sendt til: info@radioboost.dk 
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Nyheder 38 20 

Aktualitet 113 30 

Kultur 225 20 

Musik  1317 1613 

Andet 0 10 

TOTAL 1693 minutter 1693 minutter 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

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

 
Ved udbuddet af programtilladelser til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed i 2017 fik Radio Halsnæs tilladelse til stationen 
Halsnæs Retro i sendenettet Nordsjælland 4, hvor der var 

konkurrence.  
 

Da alle ansøgerne i sendenettet havde accepteret en nedjustering af 
sendetid blev alle ansøgerne, som opfyldte de formelle krav, tildelt en 

tilladelse med nedjusteret sendetid.  

 
En omfordeling af sendetid på programkategorier og en nedjustering af 

det lokale indhold, vil derfor ikke ændre grundlaget for nævnets 
afgørelse om udstedelse af programtilladelser i sendenettet.  

 
På denne baggrund imødekommer nævnet, jf. § 10, stk. 3, i 

bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel 
lokalradiovirksomhed, anmodningen om ændring af programtilladelse 

således, at den samlede ugentlige sendetid på 1693 minutter per uge 
bevares med en omfordeling af sendetid på programkategorier, hvoraf 

80 minutter udgør lokalt indhold.  
  

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

AFGØRELSE: 

 
Radio- og tv-nævnet imødekommer anmodningen fra Foreningen Radio 

Boost af 2017 vedrørende stationen Halsnæs Retro om omfordeling af 
sendetid, herunder nedjustering af lokalt indhold, i programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed per 1. januar 2019, jf. 
bekendtgørelsens § 10, stk. 3. 

 
Foreningen Radio Boost af 2017 vil modtage en ny programtilladelse til 

stationen Halsnæs Retro med ikrafttræden den 1. januar 2019, 
hvorefter programtilladelsen per 30. juni 2017 bortfalder. 
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Med venlig hilsen 

 
 

 
Anne Kristine Axelsson 

Konst. formand 


