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Til Radio- og tv-nævnets genudbud af sendemuligheder til 

kommerciel lokalradiovirksomhed 

 

1) 

 

Spørgsmål:  

I udbudsmaterialet afsnit 5.2.1.3 beskrives hvorledes Radio og Tv 

Nævnet prioriterer ansøgerne i tilfælde af pointlighed mellem flere 

ansøgere til det samme sendenet, herunder at ansøgere der er nye i 

sendeområdet har forrang til nye sendenet og at ansøgere der allerede 

er etableret i et sendenet har forrang til eksisterende sendenet og 

endelig at sendenettet i begge tilfælde vil blive tildelt den ansøger der 

har fået tildelt færrest sendenet i det samlede udbud såfremt 

førnævnte kriterier ikke fører til mellem to eller flere aktører.  

 

Betragtes det aktuelle genudbud og udbuddet af kommerciel lokalradio 

i 2017 som et samlet udbud eller som to isolerede udbud når det 

opgøres dels hvor mange sendenet en ansøger har fået tildelt i det 

samlede udbud samt hvorvidt en ansøger er etableret i et sendenet 

eller et sendeområde? 

 

Svar:  

Begge udbud foretages i henhold til bekendtgørelse nr. 1459 af 2. 

december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Udbuddene skal derfor ses i sammenhæng, således at tilladelser 

opnået ved udbuddet i 2017 vil tælle med, hvis et sendenet skal 

fordeles efter reglen om tildeling til den ansøger, der i udbuddet i 

øvrigt har fået tildelt færrest sendenet.  

 

Det gør sig ligeledes gældende ift. kriteriet om, at Radio- og tv-nævnet 

ved sin fordeling af tilladelser lægge positiv vægt på foretagne 

investeringer hos de i sendenettet allerede etablerede ansøgere 

henholdsvis give ansøgere, der er nye i sendeområdet, forrang til de 

ved udbuddet nyetablerede sendenet, såfremt to eller flere ansøgere 

om et sendenet står lige ved tildelingen af point. 

 

For de fire sendenet, der genudbydes gælder i sagens natur, at der 

ikke kan være nogen etablerede ansøgere i sendenettet, eftersom 

samtlige tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed udløb den 31. 

december 2017. Derfor anses ansøgere, der måtte være etableret i 
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sendenettet op til programtilladelsens udløb, for at være etableret i 

sendenettet i vurderingen af dette kriterium. 

 

For så vidt angår hvorvidt en ansøger er etableret i sendeområdet, har 

det ingen konsekvens, at der er tale om et genudbud. Hvis en ansøger 

er i besiddelse af programtilladelse til et sendenet i et af de 

sendeområder, de fire genudbudte sendenet er placeret i, anses denne 

for at være etableret i sendeområdet på samme vis som i udbuddet i 

2017.  

 

 


