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Afgørelse vedrørende Universitetsradioen af 1986 

 

Sammendrag  

Den 1. juli 2021 indsendte Universitetsradioen af 1986 deres årlige 

erklæring vedr. afrapportering for anvendelsen af driftstilskud for 2020. 

I erklæringen angiver radiostationen, at den har været lukket i 

perioderne fra 11. marts til 8. juni 2020 og fra 7. december 2020 til 21. 

maj 2021. På denne baggrund sendte Radio- og tv-nævnet et 

tilbagebetalingskrav til foreningen på 42.393,72 kr. Foreningen har den 

12. juli 2021 klaget over tilbagebetalingskravet. 

 

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

at fastholde tilbagebetalingskravet til Uniradioen for perioderne fra 11. 

marts til 8. juni 2020 og fra 7. december til 31. december 2020 på i alt 

42.393,72 kr. 

 

Sagens oplysninger 

Universitetsradioen af 1986 (fremover ”Uniradioen”) indsendte den 1. 

juli 2021 deres årlige erklæring vedr. afrapportering for anvendelsen af 

driftstilskud for 2020. Uniradioen angiver i erklæringen, at stationen har 

været lukket fra 11. marts til 8. juni 2020 og igen fra 7. december 2020 

til 21. maj 2021 pga. COVID-19-nedlukningen. 

 

På denne baggrund sendte Radio- og tv-nævnet den 1. juli 2021 et 

tilbagebetalingskrav på 42.393,72 kr. til Uniradioen for de perioder, som 

de har holdt lukket i 2020 (derfor kun frem til 31. december 2020), idet 

stationen på trods af udstedte dispensationer som følge af COVID-19 

fortsat var forpligtet til at sende genudsendelser. 

 

Den 12. juli 2021 klagede Uniradioen over tilbagebetalingskravet. 

Foreningen angiver i klagen, at de kontaktede Slots- og Kulturstyrelsen 

telefonisk i starten af perioden fra 11. marts 2020 til 8. juni 2020 for at 

indhente flere oplysninger om COVID-19-situationen, fordi stationen 

som følge af udmeldinger fra myndighederne omkring COVID-19-

restriktioner var nødt til at holde lukket og derfor ikke kunne leve op til 

sendekravene. Foreningen angiver, at de blev oplyst, at der ville komme 

en dispensation, men at det nærmere indhold endnu var uklart. De 

angiver i klagen, at de herefter ringede flere gange, inden de modtog en 
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orienteringsmail den 31. marts 2020, hvori det blev oplyst, at de 

ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer fik dispensation for kravet 

om, at de enkelte stationer er forpligtede til at sende nyt indhold hver 

uge. 

 

Foreningen angiver i klagen, at de i starten af perioden fra 7. december 

til 31. december 2020 indhentede oplysninger via Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor de fandt information om 

dispensationen, men at de ikke modtog nogen information via deres e-

boks før den 19. januar 2021, hvor Radio- og tv-nævnet udsendte et 

orienteringsbrev om dispensation for krav til egenproduceret 

førstegangsudsendt programindhold. 

 

Endvidere angiver foreningen, at Radio- og tv-nævnet den 1. juni 2021 

telefonisk oplyste Uniradioen om, at der har været et krav i 

dispensationsordningen om, at foreningen fortsat var forpligtet til at 

sende genudsendelser for at bibeholde driftstilskuddet. Uniradioen 

angiver hertil, at de ikke har været bevidste om genudsendelseskravet, 

samt at de er kede af at have overset dette og beklager misforståelsen. 

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 11. oktober 2021 i henhold til 

§ 42, nr. 1, jf. § 92 a, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1350 af den 4. 

september 2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. med senere 

ændringer (radio- og fjernsynsloven), behandlet sagen og skal udtale: 

 

Radio- og tv-nævnet bemærker, at tilladelseshaver i perioder i 2020 og 

2021 har kunne fravige kravet i § 11, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1516 

af 19. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (fremover 

”bekendtgørelsen”), om, at tilladelseshaver skal udsende en times 

egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i 

minimum 50 uger om året, såfremt fravigelsen sker som følge af COVID-

19. Tilladelseshaver har dog fortsat skulle udsende 15 timer per uge 

bestående af genudsendelser og eventuelle egenproducerede 

førstegangsudsendelser. 

 

Den første dispensation gjaldt fra den 9. marts 2020, jf. bekendtgørelse 

nr. 578 af 5. maj 2020 om ændring af bekendtgørelse om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Det fremgik af denne, at 

tilladelseshaver undtagelsesvis kunne fravige kravet i § 11, stk. 1. 

Derudover fremgik det, at tilladelseshaver skulle meddele Radio- og tv-

nævnet ændringer i beregningsgrundlaget for tilladelseshavers 

driftstilskud, idet tilladelseshaver undtagelsesvist kunne erstatte de 

maksimalt 15 tilskudsberettigede sendetimer hver uge med 

genudsendelser. Dispensationen ophørte den 15. september 2020, jf. § 
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34, i bekendtgørelse nr. 1296 af 2. september 2020 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

Den anden dispensation gjaldt fra 1. december 2020, jf. § 34, stk. 4, i 

bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2021 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dispensationen ophørte den 1. august 2021, jf. § 

34, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

Der har ved begge dispensationer været et krav om, at foreningerne 

fortsat skulle sende genudsendelser, såfremt de gjorde brug af 

dispensationen.  

 

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

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

og fjernsynsvirksomhed helt eller delvist kan kræves tilbagebetalt i 

tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet 

eller ikke gennemfører den forudsatte programvirksomhed. 

 

Uniradioen har ikke sendt genudsendelser i perioderne fra 11. marts til 

8. juni 2020 og fra 7. december 2020 til 21. maj 2021, hvorfor de ikke 

har opfyldt betingelserne for tilskuddet i disse perioder. Radio- og tv-

nævnet finder derfor, at tilskuddet for disse perioder, for så vidt angår 

anden periode dog kun frem til 31. december 2020, bør tilbagebetales, 

jf. § 30, stk. 1, i bekendtgørelsen. 

 

Det er Radio- og tv-nævnets vurdering, at det er uden betydning, 

hvorvidt Uniradioen, som de anfører i klagen, blev tvunget til at holde 

lukket grundet udmeldinger fra myndighederne. Endvidere er det 

nævnets vurdering, at det også er uden betydning, at Uniradioen 

angiver, at de ikke var klar over, de skulle sende genudsendelser, idet 

det fremgår i de ovennævnte bekendtgørelser, at dette var en betingelse 

for at anvende dispensationen, og idet det er foreningens ansvar at holde 

sig opdateret om gældende lovgivning. 

 

På den baggrund finder nævnet, at tilbagebetalingskravet på i alt 

42.393,72 kr. til Uniradioen for perioderne fra 11. marts til 8. juni 2020 

og fra 7. december til 31. december 2020 skal fastholdes, jf. 

bekendtgørelsens § 30, stk. 1 i henhold til § 92 a, stk. 3, i radio og 

fjernsynsloven. 

 

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

 

Radio- og tv-nævnet fastholder tilbagebetalingskravet til Uniradioen for 

perioderne fra 11. marts til 8. juni 2020 og fra 7. december til 31. 

december 2020 på i alt 42.393,72 kr., jf. § 30 stk. 1 i bekendtgørelse 

nr. 1516 af 19. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i 

henhold til § 92 a, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 

2020 om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. med senere ændringer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 


