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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 Mediehuset Herning Folkeblad A/S (CVR-nr. 

44662116). Af tilladelsen fremgår, at programvirksomheden skal indledes 
senest den 2. februar 2013, og at det er tilladelseshavers ansvar at er-

hverve sig en teknisk tilladelse fra Erhvervsstyrelsen rettidigt for at kunne 
overholde fristen for programstart. Mediehuset Herning Folkeblad A/S an-

søgte imidlertid først den 27. november 2013 Erhvervsstyrelsen om teknisk 
tilladelse til at sende på frekvensen 107,3 MHz Videbæk på baggrund af 

programtilladelsen til frekvensen.  
 

Radio- og tv-nævnet har på grund af den manglende ibrugtagning indledt 
en tilsynssag, hvori Mediehuset Herning Folkeblad A/S har afgivet hørings-
svar ved mail af 13. februar 2014. Mediehuset Herning Folkeblad A/S be-
mærker heri, at det efter at have modtaget programtilladelsen den 2. no-
vember 2012 rettede henvendelse til Teracom den 7. november 2012, og 
at der efter et længere forhandlingsforløb blev indgået en lejeaftale her-
med den 28. juni 2013 vedrørende placering af sendeudstyr. I eftersom-
meren 2013 blev den endelige tekniske projektering afsluttet, og opbyg-
ningen af sendeanlægget med en samlet omkostning på ca. 150.000 kr. 
blev afsluttet den 16. december 2013.  
 
Mediehuset Herning Folkeblad A/S bemærker, at der grundet en misforstå-
else ikke er indsendt en ansøgning om dispensation til at få udskudt sen-
destarten, idet den fastsatte frist på tre måneder efter Mediehusets opfat-
telse er for kort, da de fleste lokalradioer benytter de samme få leverandø-
rer af sendeudstyr. Endvidere bemærker Mediehuset, at det er af den op-
fattelse, at nævnet ikke har ændret sin mangeårige praksis, hvorefter sta-
tionerne ved manglende ibrugtagning bliver givet en frist til at tage en gi-
ven frekvens i brug, idet programtilladelsen hertil i modsat fald vil blive 
inddraget.  
 
Erhvervsstyrelsen har orienteret Radio- og tv-nævnet om, at der blev ud-
stedt teknisk tilladelse til frekvensen den 21. februar 2014. Mediehuset 
Herning Folkeblad A/S har oplyst, at programvirksomheden blev påbegyndt 
umiddelbart herefter.   
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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. 
 
Da Mediehuset Herning Folkeblad A/S først søgte om teknisk tilladelse til at 
sende på frekvensen 107,3 MHz Videbæk den 27. november 2013, er der 
tale om en alvorlig overtrædelse af tilladelsesvilkårene i den udstedte pro-
gramtilladelse til frekvensen. Imidlertid følger det af Radio- og tv-nævnets 
hidtidige praksis, at en midlertidig eller endelig inddragelse af en program-
tilladelse på grund af manglende ibrugtagning først sker, når tilladelsesha-
ver i en påtale fra nævnet er blevet oplyst om, at den manglende start af 
programvirksomhed inden for en given frist vil kunne føre til en inddragel-
se. 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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