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Afgørelse om ansøgning om udvidelse af sendetid 

 

Sammendrag  

Radio Ådalen Skjern har indsendt en ansøgning om udvidelse af 

programtilladelsen på 130 timer per år, svarende til 2,5 time om ugen. 

 

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

at afvise Radio Ådalen Skjerns ansøgning om udvidelse af sendetid. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet modtog den 17. marts 2019 en ansøgning om 

udvidelse af sendetid fra Radio Ådalen Skjern. 

 

Radio Ådalen Skjern har en programtilladelse på 41,5 timer per uge i 

sendenettet Ringkøbing-Skjern 6. Stationen søgte om udvidelse af 

programtilladelsen på 130 timer per år, svarende til 2,5 time om ugen. 

Der er 92,5 ledige ugentlige sendetimer i sendenettet. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

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

april 2019. 

 

Nævnet henviser til § 4, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. 

december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (herefter 

”bekendtgørelsen”), hvorefter udstedelse af programtilladelse til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed skal ske ved udbud afholdt som 

skønhedskonkurrence. Udbud afholdes efter Nævnets praksis alene som 

et samlet udbud af al den ledige sendetid, når det vurderes, at 

efterspørgslen er tilstrækkelig høj. 

 

Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 15, stk. 7, at medlemmerne 

af et sendesamvirke efter indbyrdes aftale midlertidigt og mod betaling 

af sendeudgifter m.v. kan benytte ledig kapacitet på sendesamvirkets 

frekvens(er). Det bemærkes, at sendetiden forsat anses som ledig, og 
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vil kunne udbydes i et eventuelt fremtidigt genudbud. Midlertidig 

udnyttelse skal ophøre med et varsel på tre måneder fra Radio- og tv-

nævnet. 

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet afviser Radio Ådalen Skjerns ansøgning om 

udvidelse af programtilladelsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Nævnet 

gør i den forbindelse Radio Ådalen Skjern opmærksom på muligheden 

for midlertidigt at benytte ledig kapacitet i sendenettet, jf. 

bekendtgørelsens § 15, stk. 7. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Heide-Jørgensen 
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