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Afgørelse om ændring af programtilladelse til ikkekom-

merciel lokalradiovirksomhed og manglende udsendelse 

på FM 

 

Sammendrag 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 1. oktober 2018 programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til NM Radio. Stationen har anmo-

det nævnet om nedjustering det lokale indhold og omfordeling af den 

samlede sendetid. NM Radio har endvidere oplyst Nævnet om mang-

lende udsendelser på FM. 

 

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

om at imødekomme NM Radios anmodning om ændring af programtilla-

delse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Nævnet påtaler derud-

over NM Radios manglende udsendelse af programvirksomhed på FM og 

indskærper stationens forpligtelse til at udnytte programtilladelsen. Der 

udstedes et tilbagebetalingskrav for manglende udsendelse af den til-

skudsberettigede programvirksomhed i januar 2019. 

 

Sagens oplysninger 

Ændring af programtilladelse 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 1. oktober 2018 programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed til NM Radio (tidligere Radio Al-

Fatiha) på 63 timer per uge i sendenettet Storkøbenhavn 8. 

 

Den 17. og 27. februar 2019 modtog Radio- og tv-nævnet anmodning 

fra NM om nedjustering af det lokale indhold og omfordeling af statio-

nens samlede sendetid. 

 

Stationen ønskede at nedjustere det lokale indhold til minimumskravet 

på 60 minutter per uge. Stationen ønskede derudover at omfordele den 

totale sendetid på programkategorier som i nedenstående: 

NM Radio 

Sendt til: nm-radio@live.dk 
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Kategorier Nuværende fordeling Ansøgt fordeling 

Nyheder 60 minutter 30 minutter 

Aktualitet 120 minutter 60  minutter 

Kultur 1440 minutter 1440  minutter 

Musik 1800 minutter 1890  minutter 

Andet 360 minutter 360  minutter 

I alt 3780 minutter 3780 minutter 

 

Manglende udsendelse på FM 

NM Radio oplyste endvidere, at stationens programvirksomhed ikke er 

blevet udsendt på FM siden stationen fik sin programtilladelse den 1. 

oktober 2018 og frem til den 4. februar 2019. Stationen oplyste endvi-

dere, at alle stationens tildelte sendetimer forsat ikke sendes konse-

kvent på FM. Stationen har efter det oplyste produceret radio, som er 

blevet udsendt på internettet, men ikke på FM. 

 

NM Radio indgår i et sendesamvirke med to andre stationer, herunder 

Nørrebro Radio, som efter det oplyste står for det tildelingen af sendetid 

på FM. NM Radio har løbende været i dialog med Nørrebro Radio om den 

(delvist) manglende udsendelse af stationens programvirksomhed på 

FM. NM Radio oplyser, at det er Nørrebro Radio, som har ansvaret for 

den tekniske opsætning, men af private årsager har den ansvarlige med-

arbejder hos Nørrebro Radio ikke været tilgængelig, hvorfor NM Radio 

forsat ikke udsender hele deres programvirksomhed på FM. 

 

NM Radio fremsendte den 7. marts et skema over den udsendte pro-

gramvirksomhed på FM, som viste, at stationen udsendte 25-30 timer 

per uge, altså under halvdelen af den tildelte sendetid på 63 timer. NM 

Radio oplyste dog den 27. marts, at stationen nu blev udsendt over 30 

timer per uge på FM, og at stationen forsat er i dialog med Nørrebro 

Radio om den tekniske opsætning. 

 

Radio- og tv-nævnet konstaterer, at NM Radio har fået udbetalt det 

maksimale driftstilskud på 128.697 kr. for 15 timers programvirksom-

hed om ugen i 2019. Stationen har således modtaget driftstilskud i pe-

rioden 1. januar – 4. februar 2019 uden at sende på FM. Stationen mod-

tog ikke driftstilskud i 2018. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering 

Radio- og tv-nævnet har behandlet sagen på sit møde den 29. april 

2019. 
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Ændring af programtilladelse 

Nævnet henviser til § 10, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. decem-

ber 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter ”lokalra-

diobekendtgørelsen”), hvorefter ændringer af programvirksomheden 

forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet. 

 

Det bemærkes, at der, ud over NM Radio, er to tilladelseshavere i sen-

denettet, og at alle stationers ansøgninger om programtilladelse til ik-

kekommerciel lokalradio blev imødekommet fuldt ud. Der har således 

ikke været konkurrence i sendenettet, og der er ikke blevet foretaget en 

alsidighedsvurdering. Det bemærkes endvidere, at der forsat er ledig 

sendetid i sendenettet. 

 

Manglende udsendelse på FM 

Det følger af lokalradiobekendtgørelsens § 9, stk. 1, at tilladelseshave-

ren er forpligtet til at udnytte den ugentlige sendetid, som er blevet til-

delt. Det er ikke muligt, at kompensere for manglende udsendelse af 

programmer ved at udsende de manglende programmer på et senere 

tidspunkt. Nævnet kan på det oplyste grundlag konstatere, at NM Ra-

dio ikke på noget tidspunkt har levet op til denne forpligtelse siden ud-

stedelse af programtilladelsen den 1. oktober 2018. Stationen har dog 

siden 4. februar 2019 delvist levet op til kravet, idet programvirksom-

heden fra denne dato delvist er blevet udsendt på FM. Stationen er ef-

ter det oplyste i dialog med Nørrebro Radio med henblik på at løse pro-

blemet omkring det tekniske set up. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet imødekommer NM Radios anmodning om ændring 

af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, jf. § 10, 

stk. 3, i lokalradiobekendtgørelsen. 

 

Den udstedte programtilladelse per 1. oktober 2018 vil bortfalde, og NM 

Radio vil herefter modtage en ny programtilladelse. 

 

Radio- og tv-nævnet påtaler NM Radios manglende udsendelse af pro-

gramvirksomheden på FM og indskærper forpligtelsen til at udnytte 
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programtilladelsen fuldt ud, jf. lokalradiobekendtgørelsens § 9, stk. 1, 

jf. § 21. Nævnet udsteder i den forbindelse et tilbagebetalingskrav på 

10.724 kr., svarende til driftstilskuddet for januar 2019, jf. lokalradio-

bekendtgørelsens § 30, stk. 1. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 

Formand 


