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Afgørelse vedrørende tilsyn med Nordsjællands Kristne 

Radio 

 

Sammendrag  

Den 27. august 2021 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om bl.a. at 

udstede et tilbagebetalingskrav til Radio Helsingør samt påtale et forhold 

vedrørende foreningens anvendelse af det udbetalte driftstilskud i strid 

med tilskuddets formål i henhold til driftstilskudsloven. 

Radio Helsingør havde bl.a. anvendt tilskuddet til at bidrage til 

finansieringen af foreningen Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingørs udgift 

til nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt 

”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen”. 

Radio- og tv-nævnet har på denne baggrund ført tilsyn med anvendelsen 

af tilskudsmidler i foreningen Nordsjællands Kristne Radio, som er den 

anden tilladelseshaver i samme sendenet som Radio Helsingør 

(Nordsjælland 9) og også er medlem af Sendesamvirket 92,8 MHz 

Helsingør. 

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

at påtale Nordsjællands Kristne Radios anvendelse af foreningens 

udbetalte driftstilskud i strid med tilskuddets formål og den lovgivning, 

som tilskuddet ydes i henhold til, i forbindelse med finansiering af 

sendesamvirkets udgifter. 

Radio- og tv-nævnet udsteder endvidere et tilbagebetalingskrav 

svarende til Nordsjællands Kristne Radios konkrete bidrag til 

finansieringen af sendesamvirkets udgift. 

Sagens oplysninger 

Den 27. august 2021 traf Radio- og tv-nævnet afgørelse om bl.a. at 

påtale Radio Helsingørs manglende overholdelse af § 29 i bekendtgørelse 

nr. 1516 af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, ved 

ikke at have anvendt det udbetalte driftstilskud i overensstemmelse med 

tilskuddets formål i henhold til § 29, stk. 1 og 2 i 

lokalradiobekendtgørelsen jf. § 8, stk. 1, 1. pkt. i lov nr. 1531 af 21. 
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december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere 

af driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Radio- og tv-nævnet traf i forlængelse heraf afgørelse om at udstede et 

tilbagebetalingskrav til Radio Helsingør på 20.000 kr. svarende til 

foreningens konkrete bidrag til finansieringen af foreningen 

Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingørs udgift til nedtagning og 

bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af 

masten på fjernvarmeskorstenen” jf. § 30 i henhold til § 92 a, stk. 3, i 

lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. 

juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

På baggrund af tilsynet med Radio Helsingør besluttede Radio- og tv-

nævnet den 13. september 2021 at fremsende en høring til 

Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingør vedrørende sendesamvirkets 

samlede finansiering af udgiften til nedtagning og bortskaffelse af 

”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af masten på 

fjernvarmeskorstenen”. Dette henset til, at sendesamvirket i et 

høringssvar til Radio- og tv-nævnet af den 29. juni 2021 bl.a. havde 

oplyst, at sendesamvirket havde budgetteret med 50.000 kr. til udgifter 

i forbindelse med udførslen af ovenstående opgave. 

Sendesamvirket oplyste endvidere i høringssvaret, at Radio Helsingørs 

konkrete bidrag til finansieringen udgjorde 20.000 kr. Radio- og tv-

nævnet gjorde i høringen af den 13. september 2021 sendesamvirket 

opmærksom på, at sendenettet Nordsjælland 9 består af to 

ikkekommercielle lokalradiostationer; Radio Helsingør og Nordsjællands 

Kristne Radio. Radio- og tv-nævnet anmodede på denne baggrund 

sendesamvirket om oplysninger vedr. Nordsjællands Kristne Radios 

konkrete bidrag til finansieringen af sendesamvirkets udgifter til 

nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt 

”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen”. 

Sendesamvirket fremsendte den 24. september en mail til Radio- og tv-

nævnet, hvoraf det fremgik, at Nordsjællands Kristne Radios konkrete 

bidrag til finansieringen af opgaven udgjorde ligeledes 20.000 kroner. 

Den 12. januar 2022 fremsendte nævnet en høring til Nordsjællands 

Kristne Radio og anmodede om foreningens eventuelle bemærkninger til 

de af sendesamvirket fremsendte oplysninger. 

Nordsjællands Kristne Radio fremsendte den 16. januar 2022 et 

høringssvar til Radio- og tv-nævnet, hvor foreningen bekræfter 

betalingen til sendesamvirket på 20.000 kr. til finansiering af opgaven. 

Nordsjællands Kristne Radio bemærker endvidere i høringssvaret, at 

foreningen ikke er enige i Radio- og tv-nævnets afgørelse af den 27. 

august 2021, hvor nævnet fandt, at Radio Helsingørs anvendelse af 
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tilskudsmidler til finansiering af sendesamvirkets udgifter ikke var 

omfattet af lokalradiobekendtgørelsens § 29, stk. 1 og 2. 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 25. januar 2022 i henhold til 

§ 42, nr. 1 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 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: 

Det fremgår af § 8, stk. 1, 1. pkt., i lov nr. 1531 af 21. december 2010 

om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 

fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven), at den offentlige 

hovedtilskudsyder skal føre tilsyn med, om tilskudsmodtageren forvalter 

driftstilskuddet i overensstemmelse med det formål, tilskuddet er 

bevilget til, og i overensstemmelse med denne lov og anden lovgivning, 

regler fastsat i medfør af denne lov eller anden lovgivning, indgåede 

aftaler og øvrige betingelser for driftstilskuddet.  

Af bemærkningerne til § 8, stk. 1, fremgår det, at konsekvensen af den 

foreslåede bestemmelse er, at tilskudsmodtageren er pligtig til i sin 

forvaltning af driftstilskuddet at udnytte det til det formål, som det er 

tilskudsyderens hensigt at støtte. Således skal anvendelsen af 

driftstilskuddet være i overensstemmelse med både tilskudsmodtagers 

formål og den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til. 

Herunder hører også, at forvaltningen af driftstilskuddet skal ske under 

udvisning af sparsommelighed, der sikrer den bedst mulige udnyttelse 

af driftstilskuddet. Den foreslåede bestemmelse betyder, at 

tilskudsmodtageren i sit virke skal leve op til de betingelser om fx 

økonomiske og administrative forhold, som er beskrevet i lovforslaget 

og bemærkningerne til dette. 

Det fremgår herudover af § 29, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. 

juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

(lokalradiobekendtgørelsen), at en tilladelseshavers driftstilskud på 

årsbasis højst kan udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det 

pågældende år. Såfremt det samlede tilskud overstiger driftsudgifterne, 

skal det overskydende beløb tilbagebetales. 

Det følger endvidere af § 29, stk. 2 i lokalradiobekendtgørelsen, at 

driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansieringen af 

tilladelseshavers udgifter, herunder tilladelseshavers almindelige faste 

omkostninger.  

I forlængelse heraf følger det af § 29, stk. 4 i lokalradiobekendtgørelsen, 

at driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for 

stationens produktion af programmer. Købesummen må ikke overskride 

markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller 
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udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for 

driftstilskuddet, er stationens eje og skal købes i stationens navn. 

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets høring til foreningen 

Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingør af den 13. september 2021, at 

sendesamvirket til nævnet den 29. juni 2021 bl.a. har oplyst, at 

sendesamvirket havde budgetteret med 50.000 kr. til udgifter vedr. 

nedtagning og bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt 

”retablering af masten på fjernvarmeskorstenen” i 2018. 

Sendesamvirket oplyste endvidere i denne forbindelse, at Radio 

Helsingørs konkrete bidrag til finansieringen af ovenstående udgjorde 

20.000 kr. 

Radio- og tv-nævnet bemærker i forlængelse heraf, at sendenettet 

Nordsjælland 9 består af to ikkekommercielle lokalradiostationer; Radio 

Helsingør og Nordsjællands Kristne Radio. 

Sendesamvirket fremsendte den 24. september 2021 et høringssvar til 

Radio- og tv-nævnet, hvoraf det fremgår, at Nordsjællands Kristne 

Radios konkrete bidrag til finansieringen af opgaven ligeledes udgjorde 

20.000 kr. Nordsjællands Kristne Radio bekræftede dette i et høringssvar 

af den 16. januar 2022. 

Radio- og tv-nævnet bemærker indledningsvist, at ikkekommercielle 

lokalradiostationers almindelige udgifter til betaling af sendesamvirke i 

henhold til nævnets praksis ved regnskabstilsyn generelt må betragtes 

som værende i overensstemmelse med både tilskudsmodtagers formål 

og den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til jf. § 29, stk. 1 

og 2 i lokalradiobekendtgørelsen. 

I relation til kravet om, at foreningens driftstilskud højst kan udgøre 

stationens årlige, faktiske driftsudgifter jf. § 29, stk. 1 i 

lokalradiobekendtgørelsen, anses en årlig, faktisk driftsudgift for at være 

en udgift for foreningen, der efter nævnets opfattelse realiseres inden 

for det pågældende regnskabsår. 

I henhold til kravet om, at foreningens driftstilskud skal bidrage til 

finansieringen af foreningens udgifter jf. § 29, stk. 2 i 

lokalradiobekendtgørelsen, betragtes driftsudgifter generelt som 

almindelige faste udgifter til at udøve ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed, herunder udgifter til sendeudgifter og 

programproduktion. 

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af den 27. august 2021 

vedrørende tilsyn med Radio Helsingør, at foreningens anvendelse af det 

udbetalte driftstilskud i forbindelse med betaling af 20.000 kr. til 

sendesamvirkets udgifter forbundet med nedtagning og bortskaffelse af 

”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af masten på 

fjernvarmeskorstenen” var i strid med tilskuddets formål samt § 29, stk. 
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1 og 2 i lokalradiobekendtgørelsen jf. § 8, stk. 1, 1. pkt. i 

driftstilskudsloven. 

Følgende fremgår endvidere af Radio- og tv-nævnets afgørelse af den 

27. august 2021: 

”Da sendesamvirkets budgettering af udgifter til nedtagning og 

bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af 

masten på fjernvarmeskorstenen” udgjorde 50.000 kr., vurderer Radio- 

og tv-nævnet på baggrund af ovenstående, at tilskudsmodtagere, som 

har bidraget til finansieringen af disse udgifter, ikke har anvendt 

driftstilskuddet i overensstemmelse med tilskudsmodtagers formål eller 

den lovgivning, som driftstilskuddet ydes i henhold til, for så vidt angår 

det konkrete bidrag.” 

Radio- og tv-nævnet vurderer i forlængelse heraf, at Nordsjællands 

Kristne Radios lignende bidrag til finansieringen af nedtagning og 

bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af 

masten på fjernvarmeskorstenen” ikke kan anses for at være omfattet 

af lokalradiobekendtgørelsens § 29, stk. 1 og 2. Radio- og tv-nævnet har 

i denne forbindelse lagt vægt på, at finansieringen af den pågældende 

udgift vedrører en ikke realiseret udgift for sendesamvirket, der 

endvidere ikke kan betragtes som en almindelig fast udgift for 

Nordsjællands Kristne Radio. 

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

 

AFGØRELSE: 

 

Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse om at påtale Nordsjællands 

Kristne Radios manglende overholdelse af § 29 i bekendtgørelse nr. 1516 

af 29. juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, ved ikke at 

have anvendt det udbetalte driftstilskud i overensstemmelse med 

tilskuddets formål i henhold til § 29, stk. 1 og 2 i 

lokalradiobekendtgørelsen jf. § 8, stk. 1 i lov nr. 1531 af 21. december 

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet. 

Endeligt træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse om at udstede et 

tilbagebetalingskrav til Nordsjællands Kristne Radio på 20.000 kr. 

svarende til foreningens konkrete bidrag til finansieringen af foreningen 

Sendesamvirket 92,8 MHz Helsingørs udgift til nedtagning og 

bortskaffelse af ”antenne, teknik-skur m.m.” samt ”retablering af 

masten på fjernvarmeskorstenen” jf. § 30 i henhold til § 92 a, stk. 3, i 

lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. 

juni 2021 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

Radio- og tv-nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser kan 

medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller 
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endeligt, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 1516 af 29. juni 2021 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Radio- og tv-nævnet gør opmærksom på, at nævnets afgørelser ikke kan 

indbringes for anden administrativ myndighed jf. § 11 i bekendtgørelse 

nr. 2279 af den 29. december 2020 om forretningsorden for Radio- og 

tv-nævnet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 

 

 


