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Radio Karen 
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Afgørelse vedrørende Radio Karens manglende 

programvirksomhed 

 

Sammendrag  

Radio Karen har overfor Radio- og tv-nævnet oplyst, at stationen ikke 

har udøvet programvirksomhed i perioden 19. juli – 17. august 2019 på 

grund af driftsforstyrrelser.  

 

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

at tage Radio Karens manglende programvirksomhed i perioden 19. juli- 

17. august 2019 til efterretning.  

 

Sagens oplysninger 

Den 14. august 2019 rettede Radio Karen henvendelse til Radio- og tv-

nævnet og oplyste, at sendecomputeren på Rigshospitalets tag, 

tilhørende Sendesamvirket 98,9 FM i flere uger havde været ramt af 

svære tekniske problemer og driftsforstyrrelser. Stationen oplyste 

desuden, at det ud fra logfilerne så ud som om sendecomputeren ikke 

havde kunnet opsamle signalet fra Radio Karen, hvorfor sending for 

Radio Karen havde været delvist afbrudt.   

 

Den 16. august 2019 hørte Nævnet stationen, om perioden med delvist 

manglende signal kunne oplyses, og om Radio Karen i perioden med 

delvist manglende signal havde sendt mindst 15 timers 

programvirksomhed per uge, da det var dette stationen modtog tilskud 

for.   

 

Samme dag, dvs. 16. august 2019, oplyste Radio Karen, at det var 

usikkert, hvorvidt Radio Karen havde sendt siden 29. august og frem.  

 

Den 21. august 2019 hørte Nævnet Radio Karen om:  

 

 At oplyse, hvorvidt programvirksomheden er genoptaget. 

 

 Såfremt programvirksomheden fortsat ikke er genoptaget, skal 

Radio Karen orientere Nævnet ligeså snart, 

programvirksomheden er genoptaget.  
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Side 2 

Dog skal Radio Karen senest den 11. september 2019 afgive en 

status og redegørelse for afbrydelsen af programvirksomheden, 

herunder hvornår Radio Karen forventer at 

programvirksomheden kan genoptages samt hvilke tiltag, Radio 

Karen foretager sig for at få løst problemet. 

 

 Hvis programvirksomheden er genoptaget, eller ligeså snart 

programvirksomheden er genoptaget, skal Radio Karen oplyse 

om den fulde periode med manglende programvirksomhed og 

hvor programtilladelsen ikke har været udnyttet. 

 

Den 26. august 2019 oplyste Radio Karen, at programvirksomheden 

blev genoptaget den 18. august 2019.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 19. december 2019 i henhold til § 

42, nr. 3 lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 248 af 16. marts 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og 

fjernsynsloven) behandlet sagen og skal udtale:  

 

Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herefter 

”bekendtgørelsen”, at der ved udstedelse af tilladelse til ikkekommerciel 

programvirksomhed tildeles ansøgeren en ugentlig minimumssendetid 

svarende til den sendetid, som tilladelseshaver som minimum er 

forpligtet til at udnytte. 

 

Det fremgår ligeledes af § 10, stk. 5, i bekendtgørelsen, at 

tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen.  

 

Radio Karen har således ikke i perioden 19. juli – 17. august 2019 udøvet 

programvirksomhed, hvilket er i strid med stationens programtilladelse. 

 

Henset til, at der er tale om tekniske vanskeligheder, som alene har 

medført ophold i programvirksomheden i 30 dage, og at Radio Karen 

selv har rettet henvendelse herom og har påbegyndt 

programvirksomheden igen, finder Nævnet, at der er tale om 

undskyldelige omstændigheder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Side 3 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet tager Radio Karens manglende programvirksomhed 

i perioden 19. juli - 17. august 2019 til efterretning. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 
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