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Tilsyn med manglende ibrugtagning af programtilladel-

ser fra lokalradioudbuddet i 2012 

 

Radio- og tv-nævnet udstedte den 2. november 2012 tilladelse til lokal 
radioprogramvirksomhed til Foreningen Radio Limfjord (CVR-nr. 1115-

2589). Af tilladelsen fremgår, at programvirksomheden skal indledes se-
nest den 2. februar 2013, og at det er tilladelseshavers ansvar at erhverve 

sig en teknisk tilladelse fra Erhvervsstyrelsen rettidigt for at kunne over-
holde fristen for programstart. Foreningen Radio Limfjord ansøgte imidler-

tid først den 8. november 2013 Erhvervsstyrelsen om teknisk tilladelse til 
at sende på frekvensen 107,3 MHz Thisted på baggrund af programtilladel-

sen til frekvensen.  
 

Radio- og tv-nævnet har på grund af den manglende ibrugtagning indledt 
en tilsynssag, hvori Foreningen Radio Limfjord har afgivet høringssvar ved 
mail af 6. februar 2014. Foreningen Radio Limfjord bemærker heri, at den 
manglende ibrugtagning af 107,3 MHz Thisted skyldes, at stationen uden 
held prøvede at lave en aftale om placering af antenne med to andre radi-
oer, der i sidste ende lavede en aftale med hinanden i stedet. Radio Lim-
fjord har ikke været opmærksom på, at stationen skulle søge Radio- og tv-
nævnet om dispensation til at udskyde sendestarten på frekvensen.  
 

Erhvervsstyrelsen har orienteret Radio- og tv-nævnet om, at der blev ud-
stedt teknisk tilladelse til frekvensen den 23. maj 2014. Foreningen Radio 

Limfjord har oplyst, at programvirksomheden blev påbegyndt samme dag.  
 

Radio- og tv-nævnets bemærkninger 

I henhold til § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 
om lokalradiovirksomhed er indehavere af programtilladelser til lokalradio-
frekvenser forpligtet til at udøve programvirksomheden i overensstemmel-
se med ansøgningen. Eftersom alle stationer i ansøgningerne i forbindelse 
med udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet i 2012 har forpligtet sig 
til at starte programvirksomhed senest tre måneder efter udstedelse af 
tilladelse, kræver udsættelse af sendestarten en dispensation fra Radio- og 
tv-nævnet i henhold til bekendtgørelsens § 9, stk. 2. Radio- og tv-nævnet 
kan i medfør af radio- og fjernsynslovens § 51 inddrage en programtilladel-
se midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen, 
eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. 
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Da Foreningen Radio Limfjord først søgte om teknisk tilladelse til at sende 
på frekvensen 107,3 MHz Thisted den 8. november 2013, er der tale om en 
alvorlig overtrædelse af tilladelsesvilkårene i den udstedte programtilladel-
se til frekvensen. Imidlertid følger det af Radio- og tv-nævnets hidtidige 
praksis, at en midlertidig eller endelig inddragelse af en programtilladelse 
på grund af manglende ibrugtagning først sker, når tilladelseshaver i en 
påtale fra nævnet er blevet oplyst om, at den manglende start af program-
virksomhed inden for en given frist vil kunne føre til en inddragelse. Da 
frekvensen på nuværende tidspunkt er taget i brug, finder nævnet derfor 
ikke anledning til at foretage yderligere.  
 
Radio- og tv-nævnet skal understrege, at den manglende ibrugtagning og 
manglende ansøgning om dispensation til at udskyde sendestarten er sær-
deles kritisabel. Sagen har givet nævnet anledning til at indføre en ny pro-
cedure ved fremtidige udbud af ledig sendetid, hvorefter nævnet ved over-
trædelse af fristen for ibrugtagning af en udstedt programtilladelse umid-
delbart vil inddrage tilladelsen midlertidigt eller permanent, medmindre 
tilladelseshaver har søgt og opnået dispensation til at udskyde påbegyndel-
sen af programvirksomheden.  
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