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Afgørelse vedrørende Nordsjællands Lokalradio - Radio 

Kattegats manglende programvirksomhed 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet udstedte den 31. december 2018 programtilladelse 

til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til Nordsjællands Lokalradio - 

Radio Kattegat. Nordsjællands Lokalradio - Radio Kattegat har endnu 

ikke påbegyndt sin programvirksomhed.  

 

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

at inddrage Nordsjællands Lokalradio - Radio Kattegats 

programtilladelse fuldt og endeligt per dags dato. Derudover bortfalder 

hele driftstilskuddet for 2019 på i alt 128.697 kr. Der er allerede udstedt 

et tilbagebetalingskrav for perioden 1. januar 2019 til 15. maj 2019 for 

manglende programvirksomhed. Der vil blive udstedt endnu et 

tilbagebetalingskrav for den øvrige del af tilskuddet.  Nævnet afviser 

desuden påstanden om, at FLR Nord ikke lever op til kravet om, at et 

flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet.  

 

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 
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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. 

 

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 

Foreningen Radio 2’eren og Nordsjælland Lokalradio – Radio Kattegat 

oplyste den 10. juli 2019, at det ikke var muligt at genoprette 

stationernes tidligere sendelinjer, dvs. APL-linjer. Den 26. juli 2019 

oplyste stationerne, at det var muligt for TDC Erhverv at oprette lydlinjer 

til stationerne med 14 dages varsel.   

 

Foreningen Radio 2’eren og Nordsjælland Lokalradio – Radio Kattegat 

har derfor ikke påbegyndt deres programvirksomhed. 

 

Krav om bopæl 

Nævnet har ydermere den 1. august 2019 modtaget en mail fra 

Foreningen Radio 2’eren og Nordsjællands Lokalradio – Radio Kattegat 

med påstande, om at FLR Nord ikke lever op til kravet, om at et flertal 

af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet, jf. § 7, 

stk. 2, i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, 

herefter ”bekendtgørelsen”.   

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde 29. august 2019 behandlet sagen 

og skal udtale følgende:  

 

Nævnet konstaterer, at Nordsjællands Lokalradio – Radio Kattegat ikke 

har påbegyndt sin programvirksomhed, selvom denne skulle være 

påbegyndt den 31. december 2018. Nævnet konstaterer desuden, at 

Nordsjællands Lokalradio – Radio Kattegat ikke indgår i et fælles 

sendesamvirke for sendenettet Nordsjælland 3.  

 

Det følger af § 9, stk. 1, i bekendtgørelsen, at tilladelseshaveren er 

forpligtet til at udnytte den ugentlige sendetid, som er blevet tildelt. Det 

er ikke muligt, at kompensere for manglende udsendelse af programmer 

ved at udsende de manglende programmer på et senere tidspunkt. 

 

Det fremgår af § 51 i radio- og fjernsynsloven, at Nævnet kan inddrage 

en programtilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke 
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udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af 

programvirksomheden.  

 

Det fremgår af § 30, stk. 1, i bekendtgørelsen, at afgivne tilsagn 

bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om 

radio- og fjernsynsvirksomhed kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor 

tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke 

gennemfører den forudsatte programvirksomhed. 

 

Da stationen ikke har påbegyndt sin programvirksomhed, inddrages 

stationens programtilladelse fuldt og endeligt, jf. § 51 i radio- og 

fjernsynsloven. Derudover bortfalder stationens driftstilskud for 2019, jf. 

§ 30, stk. 1, i bekendtgørelsen.  

   

Stationen har fået udbetalt driftstilskud for 2019 til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed på 128.697 kr. Der er allerede blevet udstedt et 

tilbagebetalingskrav på 47.736 kr. Der vil derfor blive udstedt et 

tilbagebetalingskrav for den resterende del af tilskuddet.  

 

Nævnet afviser desuden påstanden om, at FLR Nord ikke lever op til 

kravet om, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i 

lokalområdet, jf. § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet inddrager Nordsjællands Lokalradio - Radio 

Kattegats programtilladelse per dags dato, jf. § 51 i lov om radio- og 

fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019. 

Derudover bortfalder hele driftstilskuddet for 2019 på i alt 128.697 kr., 

således at allerede udbetalt tilskud for 2019 kræves tilbagebetalt, jf. § 

30, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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