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Manglende programvirksomhed på Radio Ung Syddjurs, id-nr. R182 

 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 27. januar 2010 behandlet den 
manglende programvirksomhed på Radio Ung Syddjurs i 2008. 

 

I henhold til § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 

om lokalradiovirksomhed er indehavere af programtilladelser forpligtet til 
at udøve programvirksomheden i overensstemmelse med ansøgningen. I 

henhold til § 8 i samme bekendtgørelse skal det meddeles Radio- og tv—
nævnet såfremt der i tilladelsesperioden sker ændringer af forhold, der er 

oplyst i ansøgningen. Dette medfører en forpligtelse for tilladelseshaver til 
at udnytte tilladelsen, og til at oplyse Nævnet om eventuelle afbrydelser i 

programvirksomheden. 
 

I henhold til § 51 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 827 af 26. august 2009, kan Nævnet inddrage en programtilladel-

se midlertidigt eller endeligt, hvis indehaveren ikke udnytter tilladelsen 

eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. 
 

Ifølge stationens egne oplysninger har programtilladelsen ikke været ud-
nyttet i hele 2008, hvilket må betragtes som så væsentlig en afbrydelse, at 

det kan medføre en inddragelse af tilladelsen. Stationen har ikke i forbin-
delse med afbrydelsen oplyst Radio- og tv-nævnet om den manglende ud-

nyttelse, hvilket er et krav i henhold til lokalradiobekendtgørelsens § 8.  
 

Radio Ung Syddjurs har imidlertid oplyst, at programvirksomheden er gen-
optaget og forventes opretholdt i fremtiden. Hertil kommer, at stationen 

har været imødekommende overfor henvendelser fra Mediesekretariatet og 
selv oplyst om den manglende sendeaktivitet. På denne baggrund har Ra-

dio- og tv-nævnet besluttet, at programtilladelsen ikke inddrages. 
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Radio- og tv-nævnet indskærper dog, at afbrydelser i programvirksomhe-

den skal meddeles Nævnet umiddelbart i forbindelse med afbrydelsen, og 
at fremtidige afbrydelser kan resultere i at programtilladelsen inddrages i 

henhold til § 51 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
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