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Afgørelse vedrørende inddragelse af Give Nærradios 

programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

 

Sammendrag  

Give Nærradio har skulle indsende regnskab for 2018, da foreningen var 

udtaget til stikprøvekontrol i forbindelse med det almindelige tilsyn med 

foreningens anvendelse af udbetalt driftstilskud i 2018. På trods af 

gentagne henvendelser har foreningen ikke fremsendt regnskab for 

2018. 

 

Den 28. juni 2017 traf Radio- og tv-nævnet tillige afgørelse om at påtale 

Give Nærradios manglende overholdelse af sin forpligtigelse til at 

udlevere oplysninger m.v. til Radio- og tv-nævnet. 

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

inddrage Give Nærradios programtilladelse til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed endeligt. 

 

Sagens oplysninger 

Den 28. juni 2017 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om at påtale, at 

Give Nærradio havde overtrådt reglerne om forpligtelsen til at udlevere 

oplysninger og materiale rettidigt. Nævnet udstedte i den forbindelse et 

tilbagebetalingskrav til foreningen på 10.670 kr. 

 

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

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Give Nærradio for perioden 6. 

januar 2018 til 31. december 2027. 

 

Den 30. juni 2019 modtog Radio- og tv-nævnet Give Nærradios 

erklæring for anvendelse af driftstilskud i 2018. 

 

Den 2. august 2019 orienterede Radio- og tv-nævnet Give Nærradio om, 

at foreningen var udtaget til stikprøvekontrol, og derfor skulle indsende 

regnskab senest den 16. august 2019. 

 

Den 29. august 2019 fremsendte Radio- og tv-nævnet en 

rykkerorientering til Give Nærradio, hvor fristen for indsendelse af 
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Side 2 

regnskab blev sat til 6. september 2019. Rykkerorienteringen blev 

genfremsendt den 12. september og igen den 25. september 2019. 

 

Den 25. september 2019 fremsendte Nævnet endvidere et fysisk brev til 

Give Nærradios adresse, som indeholdte en rykkerorientering for 

indsendelse af regnskab. 

 

Den 23. oktober 2019 sendte Radio- og tv-nævnet en sidste 

rykkerorientering til Give Nærradio, hvor fristen for indsendelse af 

regnskab og ledelsesberetning blev sat til 29. oktober 2019. Give 

Nærradio blev samtidig orienteret om, at såfremt Nævnet ikke modtog 

det ønskede materiale, ville foreningen modtage et tilbagebetalingskrav 

på i alt 136.601,77 kr. 

 

Den 30. oktober 2019 fremsendte Radio- og tv-nævnet et 

tilbagebetalingskrav til Give Nærradio på 136.601,77 kr. 

 

Den 21. november 2019 fremsendte Nævnet en anmodning til Give 

Nærradio, hvor foreningen blev bedt om sine eventuelle bemærkninger 

til, at foreningen ikke havde indsendt regnskab for 2018. Give Nærradio 

blev endvidere orienteret om, at programtilladelsen kan inddrages. 

 

Radio- og tv-nævnet har ikke modtaget yderligere oplysninger til sagen. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 19. december 2019 behandlet 

sagen og skal udtale:  

 

Det fremgår af § 21, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter ”bekendtgørelsen”), at 

Nævnet kan inddrage programtilladelser i medfør af § 42, nr. 4, jf. § 50, 

stk. 1, i radio- og fjernsynsloven. 

 

Radio- og tv-nævnet konstaterer, at Give Nærradio ikke har indsendt 

regnskab for 2018 i forbindelse med stikprøvekontrol i 2019, og tillige 

ikke er vendt tilbage på Nævnets gentagne henvendelser til foreningen. 

Nævnet finder derfor, at Give Nærradio ikke har meddelt de oplysninger, 

som forlanges af Nævnet, og som er en forudsætning for, at Nævnet kan 

gennemføre sin tilsynsvirksomhed, jf. §§ 19-20, i bekendtgørelsen. 

 

Radio- og tv-nævnet lægger tillige vægt på, at Nævnet den 20. juni 2017 

traf afgørelse om at påtale Give Nærradios manglende overholdelse af 

oplysningspligten, jf. § 39, stk. 4, i radio- og fjernsynsloven, og i den 

forbindelse udstedte et tilbagebetalingskrav på 10.670 kr., jf. 26, stk. 1, 

i bekendtgørelsen. 



 

Side 3 

 

Ud fra en helhedsbetragtning, samt fordi der er tale om et 

gentagelsestilfælde, finder Radio- og tv-nævnet, at Give Nærradios 

programtilladelse skal inddrages endeligt.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet inddrager hermed programtilladelse af 30. juni 

2017 til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed udstedt til Give Nærradio 

endeligt, jf. § 21, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel i medfør af § 42, nr. 4, jf. § 50, stk. 1, i radio- og 

fjernsynsloven. 

 

Den udstedte programtilladelse per 30. juni 2017 er ikke længere gyldig. 

 

Radio- og tv-nævnet gør opmærksom på, at Give Nærradio fortsat skal 

afrapportere for driftstilskud for ikkekommerciel radio i 2019 elektronisk 

senest den 30. juni 2020. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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