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FLR
Nords
programvirksomhed på alle frekvenser

manglende

Sammendrag
Radio- og tv-nævnet udstedte den 31. december 2018 programtilladelse
til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til FLR Nord. FLR Nord udøver
ikke programvirksomheden samtidig i hele sendenettet.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen, og truffet afgørelse om
at påtale, at programvirksomheden ikke udsendes samtidig i hele
sendenettet.
Sagens oplysninger
Sendesamvirke
Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 27. juni 2019 afgørelse om, at
tilladelseshaverne i sendenettet Nordsjælland 3 hurtigst muligt skulle
oprette og indgå i et fælles sendesamvirke og dokumentere dette overfor
Nævnet senest den 10. juli 2019. Det fremgik af Nævnets afgørelse, at
Nævnet kunne inddrage de udstedte programtilladelser, såfremt dette
ikke blev efterlevet.
De tre tilladelseshavere i sendenettet Nordsjælland 3 har siden den 3.
juli 2019 søgt at etablere et sendenet.
Den 3. juli 2019 sendte FLR Nord en mail til de øvrige tilladelseshavere
med henblik på at etablere et sendesamvirke. FLR Nord sendte den 7.
juli 2019 et udkast til vedtægter, som de øvrige tilladelseshavere den 8.
juli 2019 ikke kunne godkende med henvisning til, at der var flere
punkter, der skulle tages stilling til. Den 9. juli 2019 skrev FLR Nord, at
der formentlig ikke kunne nås til enighed om alle punkter, men at der
hensigtsmæssigt kunne vedtages vedtægter med henblik på at kunne
dokumentere etablering af et sendesamvirke. Dette afviste de øvrige
tilladelseshavere ved mail af 9. juli 2019.

Side 2

Den 10. juli 2019 modtog Nævnet et brev fra Foreningen Radio 2’eren
og Nordsjælland Lokalradio – Radio Kattegat, om at man ikke kunne
blive enige om vilkårene og etablere ét sendesamvirke i Nordsjælland 3.
Der er således fortsat ikke etableret et fælles sendesamvirke.
Programvirksomhed
FLR Nord sender fortsat kun på én ud af tre frekvenser. Det skal
bemærkes, at Nævnet afviste FLR Nords anmodning om frekvensflytning
på sit møde den 27. juni 2019. Det var FLR Nords hensigt at påbegynde
programvirksomhed på de øvrige to frekvenser ved hjælp af
frekvensflytningen.
Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har på sit møde 29. august 2019 behandlet sagen
og skal udtale følgende:
Det fremgår af § 10, stk. 4, i bekendtgørelsen om ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed,
herefter
”bekendtgørelsen”,
at
programvirksomheden skal udsendes i hele sendenettet samtidigt.
FLR Nord har alene påbegyndt begge stationers programvirksomhed på
én ud af tre frekvenser og har derfor ikke levet op til dette. Dog
anmodede FLR Nord om en frekvensflytning med henblik på at kunne
anvende disse to øvrige frekvenser, som dog blev afvist af Nævnet
henset til uenighed i sendenettet.
Nævnet påtaler således FLR Nords manglende programvirksomhed på to
frekvenser i sendenettet Nordsjælland 3, jf. § 21 i bekendtgørelsen.
Såfremt FLR Nord fortsat vil anmode om en frekvensflytning med henblik
på at påbegynde programvirksomhed på de to øvrige frekvenser, skal
FLR Nord give besked herom straks. Såfremt frekvensflytningen kan
imødekommes, skal FLR Nord have påbegyndt sin programvirksomhed
hurtigst muligt herefter. FLR Nord skal meddele Nævnet om påbegyndt
programvirksomhed, når dette finder sted.
Såfremt FLR Nord ikke er interesseret i en frekvensflytning, skal FLR
Nord straks redegøre for en alternativ måde, hvorpå FLR Nord hurtigst
muligt vil udøve programvirksomhed på de to øvrige frekvenser. Såfremt
dette ikke imødekommes, kan Nævnet inddrage FLR Nords
programtilladelser på baggrund af manglende udnyttelse af
programtilladelserne, jf. § 51 i radio- og fjernsynsloven. Derudover kan
Nævnet udstede et tilbagebetalingskrav for manglende opfyldelse af den
forudsatte programvirksomhed, jf. § 30, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Side 3

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet påtaler FLR Nords manglende programvirksomhed
på to frekvenser i sendenettet Nordsjælland 3, jf. § 21 i bekendtgørelse
nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
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