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Radio Shalom  

 

Sendt til: info@radioshalom.dk  

 

Afgørelse vedrørende Radio Shaloms manglende 

programvirksomhed 

 

Sammendrag  

Radio Shalom har over for Radio- og tv-nævnet oplyst, at stationen 

manglede at udøve 2 timers programvirksomhed i uge 39 i 2020, og at 

stationen ikke har udøvet programvirksomhed i perioden 28. august 

2021 til og med 9. september 2021.  

 

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

at tage Radio Shaloms 2 timers manglende programvirksomhed i 

henholdsvis uge 39 i 2020 og manglende udøvelse af 

programvirksomhed i perioden 28. august 2021 til og med 9. september 

2021 til efterretning.  

 

Sagens oplysninger 

Den 28. april 2020 rettede Radio Shalom henvendelse til Radio- og tv-

nævnet og oplyste, at stationen havde været udsat for et hackerangreb. 

Radio Shalom oplyste endvidere, at stationen havde indgivet en 

politianmeldelse om hackerangrebet den 27. april 2020, og at stationen 

ikke kunne anvende deres studie, så længe politiet var i gang med at 

undersøge sagen.  

 

Den 16. juli 2020 oplyste Radio Shalom, at stationen havde etableret et 

nødstudie, hvor der dog maksimalt kunne være to personer ad gangen. 

Radio Shalom oplyste endvidere, at de stort set havde formået at sende 

det timeantal, som de var forpligtet til i den pågældende periode.  

 

Den 20. september 2021 rettede Radio Shalom på ny henvendelse til 

Radio- og tv-nævnet og oplyste, at deres FM-sender havde været ude af 

drift i perioden fra 28. august 2021 til og med den 9. september 2021. 

Stationen oplyste endvidere, at de ikke havde kunnet sende nogle 

programmer i den pågældende periode.  

 

Radio- og tv-nævnet anmodede den 6. oktober 2021 Radio Shalom om 

at oplyse den fulde periode, hvor stationens udsendelse af 

programvirksomhed havde været påvirket af hackerangrebet, og om 
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Side 2 

stationen i perioden med hackerangrebet havde sendt mindst 10 timer 

per uge. Hvis Radio Shalom ikke havde sendt mindst 10 timer om ugen, 

anmodede nævnet stationen om at oplyse perioden med manglende 

programvirksomhed, hvor programtilladelsen ikke havde været 

udnyttet. Endelig anmodede nævnet Radio Shalom om at oplyse årsagen 

til, at FM-senderen havde været ude af drift fra den 28. august 2021 til 

og med den 9. september 2021.  

 

Den 12. oktober 2021 oplyste Radio Shalom, at de havde været påvirket 

af hackerangrebet i perioden 27. april 2020 til 1. december 2020, som 

var den dato, hvor de havde kunnet konstatere, at deres genoprettede 

studie var fuldt funktionsdygtigt. Radio Shalom oplyste endvidere, at de 

havde etableret et nødstudie, og at de med undtagelse af uge 39 i 2020 

havde sendt mindst 10 timers programvirksomhed om ugen. I uge 39 i 

2020 havde Radio Shalom kun sendt 8 timers programvirksomhed. 

Stationen manglede således i perioden fra den 27. april 2020 til den 1. 

december 2020 at sende 2 timers programvirksomhed.  

 

Endvidere oplyste Radio Shalom, at de havde forstået på formanden for 

sendesamvirket, at FM-senderen havde været ude af drift i perioden 28. 

august 2021 til 9. september 2021 på grund af en hardwarefejl, som 

skulle udbedres af en ekstern tekniker. Dette betød, at Radio Shalom i 

denne periode ikke havde mulighed for at udsende 20 timers 

programvirksomhed.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 4. november 2021 i henhold 

til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 behandlet sagen og 

skal udtale:  

 

Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 

om kommerciel lokalradiovirksomhed (herefter lokalradiobekendtgørel-

sen), at der ved udstedelse af tilladelse til ikkekommerciel 

programvirksomhed tildeles ansøgeren en ugentlig minimumssendetid 

svarende til den sendetid, som tilladelseshaver som minimum er 

forpligtet til at udnytte. 

 

Det fremgår endvidere af § 10, stk. 5, i lokalradiobekendtgørelsen, at 

tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen.  

 

Det følger af § 21 lokalradiobekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet i 

henhold til § 42, nr. 3, i radio- og fjernsynsloven, påtaler overtrædelser 

af loven, bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for 



 

Side 3 

programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4, jf. 

lovens § 50, stk. 1, og § 51. 

 

Henset til at Radio Shalom som følge af det hackerangreb, som stationen 

har været udsat for, oprettede et nødstudie, at stationen selv har rettet 

henvendelse herom til Radio- og tv-nævnet og efterfølgende har 

orienteret yderligere om situationen, finder nævnet, at der, for så vidt 

angår de 2 timers manglende programvirksomhed i uge 39 i 2020, er 

tale om undskyldelige omstændigheder.  

 

Radio- og tv-nævnet finder endvidere, at der ligeledes er tale om 

undskyldelige omstændigheder for så vidt angår den manglende 

udøvelse af programvirksomhed i perioden fra den 28. august 2021 til 

og med den 9. september 2021, idet opholdet skyldes tekniske 

vanskeligheder, som alene har medført ophold i programvirksomheden i 

13 dage, at stationen selv har rettet henvendelse herom til nævnet og 

har påbegyndt programvirksomheden igen.  

 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet tager Radio Shaloms 2 timers manglende 

programvirksomhed i uge 39 i 2020 og manglende udøvelse af 

programvirksomhed i perioden 28. august 2021 til og med 9. september 

2021 til efterretning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Sandfeld Jakobsen 
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