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Høring over udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed  
 
Radio- og tv-nævnet har modtaget høringsbrev af 26. september 2016 
over udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  
 
Radio- og tv-nævnet bemærker, at kravene til lokalt indhold i § 11 ikke 
er sammenfaldende med kravene til lokalt indhold for ikkekommercielt tv 
i MUX 1. Der er tale om et enklere og lempeligere krav, hvilket forventes 
at være enklere at administrere.  
 
Nævnet har noteret sig, at der i udkastene til hhv. den kommercielle og 
den ikkekommercielle bekendtgørelse er forskel på, hvor hurtigt pro-
gramvirksomheden skal være påbegyndt. I den kommercielle bekendtgø-
relse er fristen på seks måneder, og i den ikkekommercielle bekendtgø-
relse er den tre måneder, hvilket efter nævnets opfattelse er hensigts-
mæssigt henset til karakteren af ordningernes forskellige ansøgerkreds, 
tilskud mv.  
 
Nævnet foreslår, at der i § 14 indføres et krav om, at tilladelseshavere 
på hjemmesiden skal offentliggøre vedtægter og bringe en oversigt over 
foreningens bestyrelsesmedlemmer. Kravet foreslås indført for at under-
støtte transparensen og nævnets tilsyn.  
 
Herudover har nævnet ikke kommentarer til udkastet.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Mads Bryde Andersen 

Formand 

 

            

/Thyge Moos 

               nævnssekretær 
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Svar til høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og 
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 
 
Energistyrelsen skal hermed afgive svar til høring af 26. september 2016 over 
bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel 
lokalradiovirksomhed. 
 
Indledningsvis skal Energistyrelsen kvittere for et yderst konstruktivt samarbejde 
med Slots- og Kulturstyrelsen og lokalradiobranchen omkring udarbejdelsen af den 
plan, der ligger til baggrund for bilag 1 i de to bekendtgørelser. 
 
Hjemmel til afgrænsning af frekvensgenstanden 
Energistyrelsen forstår § 5, stk. 1, i de respektive udkast til bekendtgørelser 
således, at bestemmelsen indeholder hjemmel til at afgrænse frekvensgenstanden 
nærmere. 
 
Energistyrelsen finder det således hensigtsmæssigt, at Radio- og tv-nævnet på 
baggrund af de frekvenstekniske muligheder kan foretage en nærmere 
afgrænsning af den frekvensgenstand, der indgår i de to udbud, og som summarisk 
er oplistet i bilag til hver af de respektive bekendtgørelser. En sådan afgræsning er 
nødvendig, da listen i bilag 1 ikke er en udtømmende beskrivelse af den udbudte 
genstand.  
En sådan nærmere afgrænsning vil fx kunne være: 
• Angivelse af antennediagrammet . 
• En angivelse af præcis, geografisk placering af frekvensen (senderettigheden). 
• En oplysning om at der ikke bliver udstedt programtilladelse til frekvenser 

angivet som ”Ny” i bilag 1, der måtte vise sig umulige eller meget vanskelige at 
nabolandskoordinere med tilfredsstillende resultat. 

 
Mulighederne for at flytte frekvenser 
I § 5, stk. 6, i den kommercielle bekendtgørelse gives der adgang til at ansøge 
Radio- og tv-nævnet om flytning af den geografiske position for en frekvens inden 
for en radius af 50 km. Energistyrelsen finder det væsentligt at bemærke, at dette 
ikke bør skabe en forventning om, at det er frekvensteknisk muligt, at kommercielle 
frekvenser generelt kan flyttes 50 km. Nogle gange vil selv en flytning på bare et 
par km kunne vise sig frekvensteknisk vanskelig/umulig. Begrænsningen på 50 km 
bør kun ses som en absolut, øvre begrænsning. Det samme forhold gør sig 
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gældende for den tilsvarende begrænsning (inden for samme kommune), der er at 
finde i § 5, stk. 6, til den ikkekommercielle bekendtgørelse. 
 
Energistyrelsen finder det hensigtsmæssigt, om det bliver præciseret, at de 
maksimalt 50 km flytning altid bliver målt i forhold til den oprindelige placering i 
udbuddet, og vil derfor foreslå § 5, stk. 6, affattet således: 
”Stk. 6. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-nævnet 
om tilladelse til at ændre den geografiske position for en frekvens inden for en 
radius af 50 km fra den oprindeligt udbudte position. Frekvensen kan ikke ændres. 
Hvis der i henhold til bilag 1 er tale om en frekvens, der deles med 
ikkekommercielle tilladelseshavere, skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne i 
bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.” 
 
Energistyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der som foreslået ikke tillades 
ændringer af selve frekvensen, da en videreføring af den hidtidige praksis med 
udmelding af erstatningsfrekvenser vil kunne medføre en langsom erodering af 
grundlaget for den nye plan. 
 
Afslutningsvis kan det bemærkes, at Energistyrelsen forventer, at det tekniske 
grundlag for beskyttelsen af lokalradiofrekvenser mod øvrige danske FM-
frekvenser bliver fastlagt i forbindelse med selve udbuddet. 
 
Forebyggelse af markedskoncentration 
Af den kommercielle bekendtgørelse § 22, stk. 2, fremgår det, at: 
”Uanset stk. 1, 2. pkt., skal to sendenet i tilladelsesområdet København tilbydes de 
to ansøgere med næsthøjeste point. Såfremt der i tilladelsesområdet København 
ikke er mere end i alt to ansøgere, tilbydes ansøger med næsthøjeste point dog 
begge de i 1. pkt. nævnte sendenet.” 
 
Da der kun fremgår to sendenet (Storkøbenhavn 22 og 23) i tilladelsesområdet 
København i bilag 1 til den kommercielle bekendtgørelse, vil denne bestemmelse 
betyde, at den ansøger, der har flest point ikke vil blive tildelt nogen sendenet. Det 
synes ikke at være hensigtsmæssigt. 
 
En løsning, der kunne opfylde det i høringsbrevet nævnte hensyn om forebyggelse 
af markedskoncentration i Københavnsområdet, kunne være at affatte § 22, stk. 2, 
således: 
”Uanset stk. 1, 2. pkt., skal to Storkøbenhavn-sendenet, jf. bilag 1, tilbydes de to 
ansøgere med næsthøjeste point. Såfremt der ikke er mere end i alt to ansøgere til 
Storkøbenhavn sendenet, tilbydes ansøger med næsthøjeste point dog begge de i 
1. pkt. nævnte sendenet.” 
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Definition af ”tilgrænsende kommuner” 
Af § 2, stk. 3, til den ikkekommecielle bekendtgørelse fremgår det, at: 
”Stk. 3. Ved lokalområdet forstås tilladelsesområdet, jf. stk. 2, samt de 
tilgrænsende kommuner.” 
 
Begrebet ”de tilgrænsende kommuner” kan vise sig lidt vanskelig at fortolke, når 
der er tale om strækninger over hav. Hvilke kommuner er fx tilgrænsende til hhv. 
Samsø Kommune og Langeland Kommune? 
 
Rettelser til bilag 1 i den kommercielle bekendtgørelse 
I bilag 1 til den kommercielle bekendtgørelse er der et par fejl i forhold til den plan, 
der ligger til grund for bilag 1. Energistyrelsen forslår følgende rettet for korrekt at 
afspejle den plan, der ligger til grund for bilag 1: 
• Tinglev 105,1 MHz indgår i to forskellige sendenet (hhv. Aabenraa 1 og 

Aabenraa 4). Tinglev 105,1 MHz skal kun indgå i Aabenraa 4. 
• Skælskør 93,7 MHz er noteret til at indgå i ”Slagelse 1”-sendenettet. Skælskør 

93,7 MHz skal dog indgå i sit eget, selvstændige sendenet. 
• Sønderborg-Alsund 2 sendenettet består af frekvenser fra to forskellige 

sendenet. De følgende frekvenser skal ikke indgå i Sønderborg-Alsund 2, men 
skal indgå i deres eget, selvstændige sendenet: 
o Nordborg 90,4 MHz 
o Egernsund 92,8 MHz 
o Sydals 93,0 MHz 
o Sønderborg 104,4 MHz 
o Ullerup 106,1 MHz 

 
Energistyrelsen har derudover fundet et par mindre fejl i den plan, der ligger til 
grund for bilag 1, som skal rettes i bilag 1: 
• Haderslev 95,8 MHz skal have en effekt på 80 W 
• Nordborg 90,4 MHz skal have en effekt på 80 W 
• Trehøje 105,3 MHz ligger i Ringkøbing-Skjern kommune 
• Bjerregård 105,6 MHz ligger i Varde kommune 
• Ulfborg 107,0 MHz ligger i Holstebro kommune 
• Vejle 98,8 ligger i Vejle kommune 
• Daugård 98,2 MHz ligger i Hedensted kommune 
 
Som et resultat af en ekstra analyse af den nye plan vil Energistyrelsen foreslå at 
Hanstholm 95,2 MHz og Nexø 89,6 MHz bliver erstattet af hhv. Frøstrup 105,6 MHz 
og Rønne 94,3 MHz i bilag 1, da de vil kunne give forstyrrelser af Thy DR P4 95,6 
MHz og Bornholm DR P3 90,0 MHz. Begge frekvenser vil fortsat ligge i de samme 
kommuner og sendenet. 
 
Afslutning 
Hvis nogen af ovenstående bemærkninger giver anledning til spørgsmål eller 
kræver uddybelse, står Energistyrelsen til rådighed. 



Fra: Bjørn Bischoff-Mikkelsen
Til: SLKS FP Medier
Cc: Jacob Borum; 1-DEP Høringer; Helene Starup (DEP); Nanna Vejen Snitkjær
Emne: Høring - Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 17. oktober 2016 10:26:23

Til Slots- og Kulturstyrelsen
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget høring over bekendtgørelser om henholdsvis
kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen forudsætter, at udbuddet
af sendemuligheder sker på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til høring over 
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
 
Med venlig hilsen

 
 
 
Med venlig hilsen

 
 
Bjørn Bischoff-Mikkelsen 
Student
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5240 
E-mail bbm@kfst.dk

 

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
 
 

mailto:bbm@kfst.dk
mailto:medi@slks.dk
mailto:jbo@kfst.dk
mailto:hoeringer@evm.dk
mailto:hst@evm.dk
mailto:nvh@kfst.dk
mailto:bbm@kfst.dk
http://www.kfst.dk/


SAML tlf. 9813 9681 

Søndergade 12, 1. Postboks 1221 mobil 2020 9140 

9100 Aalborg E-mail: saml@saml.dk  

 

1 

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H. C. Andersens Boulevard 2 

1553 København K 

 

Sendt per mail til: medi@slks.dk 

 

 

 

Aalborg, den 27. oktober 2016 

 

 

 

 

Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed 
 

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, har følgende kommentarer til det udsendte 

udkast til ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Generelt 

 

Principielt mener SAML, at der bør være mulighed for udsendelse af ikke-kommerciel lokalradio i 

alle 98 kommuner, men vi anerkender, at dette mål ikke er opnåeligt, hvorfor vi ikke har 

bemærkninger til frekvensfordelingen. SAML har deltaget i flere møder i Slots- og Kulturstyrelsen, 

hvor også Energistyrelsen og Danske Medier deltog. Konklusionen på møderne blev, at det pt. ikke 

er muligt at finde flere egnede frekvenser til ikke-kommerciel lokalradio.  

 

Vi glæder os over, der er fundet mulighed for at kunne høre ikke-kommerciel lokalradio i ca 84 af 

landets 98 kommuner. Men dette stiller dog området overfor andre udfordringer primært af 

økonomisk karakter.  

 

Bliver resultatet af Radio- og TV-Nævnets udbud i 2017, at der gives tilladelse til ikke-kommerciel 

lokalradio i alle de mulige områder og i den fulde afsatte tid til ikke-kommerciel 

lokalradiovirksomhed inclusiv på de delte frekvenser, vil dette afstedkomme betydelig mindre 

driftstilskud til den enkelte ikke-kommercielle lokalradio.  

 

Vi foreslår derfor, at forligskredsen ser på, om det er muligt at hæve den samlede pulje til 

driftstilskud til ikke-kommerciel radio- og tv-virksomhed til mindst 75 millioner årligt.   

 

Derudover mener SAML, det vil være nødvendigt med en særpulje, der kan søges af nye 

sendetilladelseshavere i områder, hvor der for tiden ikke eksisterer en ikke-kommerciel lokalradio. 

Denne bør afsættes til de dækning af de udgifter, der er i forbindelse med indkøb af sendeudstyr og 

bør ikke være mindre end 5 millioner kroner. 

 

SAML vil yderligere anbefale, at der gennemføres en informationskampagne i hele landet, inden 

Radio- og TV-Nævnet igangsætter ansøgning om sendetilladelser til ikke-kommerciel lokalradio. 

Informationskampagnen kunne ske i samarbejde med kommunerne og via annoncer i dagbladene.  
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Som tidligere nævnt er SAML meget tilfreds med, at der nu indføres en ny bekendtgørelse for hhv. 

kommerciel og ikke-kommerciel lokal radiovirksomhed, og at der indføres bestemmelser i 

bekendtgørelsen for de ikke-kommercielle, der kan imødegå tidligere tiders tilskudsrytteri samt 

være medvirkende til at hæve kvaliteten på de udsendt programmer fra ikke-kommerciel 

lokalradioer samt styrke de ikke-kommercielle radioers eksistensberettigelse som folkeoplysende, 

demokratiskabende og borgerinddragende medier.  

 

Men vi vil gerne understrege, at de ikke-kommercielle lokalradioer drives af foreninger af frivillige 

borgere i lokalsamfundet, at medarbejderne på de ikke-kommercielle lokalradioer primært er 

frivillige og ulønnede, at medarbejderstaben af frivillige ikke er en statisk og konstant skare, der er 

udskiftninger hele tiden også af medlemmer i selve foreningen. Dette stiller de ikke-kommercielle 

radioer overfor udfordringer ifht. at løse de opgaver, der i bekendtgørelsesudkastet stilles til 

radioerne. 

 

Særligt er vi bekymrede over de foreslåede formuleringer omkring begrebet public access. SAML 

definerer public access som offentlighedens adgang til at komme til orde i et elektronisk medie.  

 

Præmissen / udgangspunktet i forslagets formuleringer er efter vores opfattelse forkert, det virker 

som om der er en opfattelse af, at de ikke-kommercielle lokale radioer har en fast medarbejderstab, 

der kan råde og vejlede og hjælpe en borger, der måtte komme ind på stationen, med at producere et 

program om et emne, som borgeren gerne vil have udsendt.  

 

Således forholder det sig ikke på de ikke-kommercielle radioer. Typisk vil stationens håndtering af 

public access foregå ved, at forskellige interessegrupper danner en redaktion, der selv producerer 

sine udsendelser, der så udsendes i radioens sendetid.  

 

Derudover undrer vi os meget over de foreslåede paragraffer omhandlende sendesamvirker og ikke 

mindst den rolle, disse samvirker foreslås at skulle spille. Gennemføres forslaget i dets nuværende 

ordlyd vil der blive oprettet en form for kontrolorgan mellem de enkelte sendetilladelsesindehavere 

og den tilsynsførende myndighed.  

 

Naturligvis skal der oprettes sendesamvirker på de frekvenser, hvor der er mere end én 

sendetilladelsesindehaver, uanset om det er frekvenser der deles mellem kommercielle og ikke-

kommercielle radioer eller det er de rent ikke-kommercielle frekvenser.  

 

Sendesamvirker dannes af de radiostationer, der findes på frekvensen og samvirkets eneste opgave 

er at eje, leje, drive et fælles sendeanlæg bestående af sendere og antenner samt fordele sendetiden 

blandt de tilsluttede stationer.  

 

I de konkrete bemærkninger nedenfor kommer vi nærmere ind på de to ovennævnte problematikker. 
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Konkret 

 

§ 4, stk. 2 SAML foreslår, at formuleringen ændres til: Udbuddet afholdes i to led, efter 

alsidighedsprincippet og skønhedskriterier.  

§ 4, stk. 3 Vi finder formuleringen ”Radio- og TV-Nævnet kan undlade at udbyde de i henhold 

til stk. 1 ledige sendemuligheder” for kryptisk. Hvis der med formuleringen er tænkt 

på situationen efter det første udbud i 2017, er vi enige i indholdet. Men selvom dette 

er tilfældet vil vi foreslå en konkretisering af hvad, der egentlig menes. 

§ 5, stk.4 SAML kan ikke anbefale, at der kan udstedes flere programtilladelser til samme 

ansøger. Dette fordi det, igen, vil åbne en ladeport for tilskudsrytteri.  

§ 11, stk. 1 SAML er enig i at der bør produceres mindst én times egenproduceret 

førstegangsudsendelse med lokalt indhold. Men finder formuleringen ”Det er i 

begrænset omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne 

del af programvirksomheden” for uklart formuleret. Det vil åbne mulighed for, at 

tolkningen af ”begrænset omfang” vil afhænge af det til enhver tid siddende Radio- og 

TV-Nævns tolkning, hvilket kan åbne for risikoen at Radio- og TV-Nævnet kommer 

til at agere som et decideret programråd. 

§ 11, stk. 3 Vi forstår ikke formuleringen ”programmer, der er produceret af tilladelseshaveren 

selv eller borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet, såfremt produktionen er et led 

i tilladelseshavers facilitering af public access” Vi er temmelig usikre på, hvorledes 

dette skal tolkes? Hvordan forestiller man sig, at borgerne i tilladelsesområdet skal 

kunne producere programmer, de har jo ikke noget udstyr dertil? Reelt og i 

virkeligheden forholder det sig jo omvendt: radioen tilbyder borgere og foreninger 

sendetid / mulighed for at få noget udsendt i radioens sendetid: omtale af 

arrangementer, begivenheder og mulighed for at komme til orde. Det kan være 

forskellige foreninger i tilladelsesområdet, som har en fast sendetid på radioen – det er 

vel ret beset dét, der menes med public access? Den foreslåede formulering er for 

kryptisk og vil være umulig for radioerne at leve op til. Erfaringerne fra det 

nuværende Radio- og TV-Nævns tolkning og håndhævelse af lignende formulering i 

den gældende bekendtgørelse for ikke-kommercielt lokalt tv, viser med klar 

tydelighed, at den foreslåede formulering er for kryptisk. 

§ 15, stk. 3 Vi er enig i, at et sendesamvirke bør have en kontaktperson, der kan have kontakt til 

myndigheden. Men vi kan ikke anbefale, at det implicit i dette stykke tillægges et 

sendesamvirke at have den løbende kontakt til myndigheden på området. Et 

sendesamvirke er uden myndighed af nogen art. Det er den enkelte tilladelseshaver, 

der er ansvarlig overfor myndigheden. 

§ 16, stk. 1 SAML står fuldstændig uforstående overfor dette. Jf. det ovenstående har et 

sendesamvirke ingen rolle at spille overfor myndigheden på området. Et 

sendesamvirke er et teknisk administrativt samvirke, der udelukkende varetager de 

fælles opgaver, der er for udsendelse af radioernes signal. De enkelte radiostationer er 

tvunget til at være medlem af et sendesamvirke, hvis der er flere 

sendetilladelseshavere på samme frekvens. Som nævnt er det den enkelte 

tilladelseshaver, der er ansvarlig overfor myndigheden. Det er således umuligt for et 

sendesamvirke at efterleve dette stykke. Et sendesamvirke vil aldrig være i besiddelse 

af de oplysninger, dokumenter med mere, der forlanges. Disse har udelukkende den 

enkelte sendetilladelseshaver.  

§ 17, stk. 2 pind 2) Vi er lidt usikre på, hvad konsekvenserne af, at der kræves dokumentation af 

foreningens stiftelse, herunder stiftelsesprotokollat kan komme til at betyde. Ordlyden 
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er helt klar, men betyder det, at også de eksisterende foreninger, der i dag har en 

sendetilladelse til ikke-kommerciel lokalradio skal nedlægge sig selv per 31. 

december 2016 og stifte en ny forening per 1. januar 2017? I modsat fald vil det kunne 

betyde at en lang række af de eksisterende foreninger ikke vil være i stand til at leve 

op til dette krav, da deres stiftelsesdokument meget vel kan være gået tabt i løbet af de 

seneste 30 år. Hvis alle ansøgere skal kunne indsende et stiftelsesdokument kan 

konsekvensen kun være at de nuværende foreninger må lukke og starte igen per 1. 

januar 17. Det vil være en ret besværlig proces med opsigelse af nuværende aftaler: 

huslejekontrakter, eventuelle fleksjobbere, plads- og masteleje med meget mere. 

SAML anbefaler derfor, at der indføjes en præcisering, at kravet om 

stiftelsesprotokollat er gældende for nye foreninger, for gamle foreninger kræves 

referat af seneste generalforsamling. 

§ 17, stk. 2 pind 7) Igen, vi forstår ikke formuleringen af stykket, jf. bemærkningerne til § 11, stk. 

3. SAML er naturligvis enig i, at de ikke-kommercielle radiostationer skal facilitere 

public access, men den foreslåede formulering er for kryptisk. Hvordan skal en 

ansøger kunne dokumentere dette krav, ved andet end at svare ja – det vil vi. Og igen, 

i virkelighedens verden er det ikke borgere men derimod foreninger (som i parentes 

bemærket jo også er borgere) der primært vil / kan benytte sig af mulighederne for at 

komme til orde i et elektronisk medie. Den enkelte borger kommer jo ikke med et 

færdigproduceret program.  

§ 18, stk. 2 SAML kan ikke anbefale, at der ved behandling af ansøgninger kan lægges vægt på 

ansøgers økonomiske formåen. Dette er ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed, der 

ikke kan have f.eks. reklameindtægter og større sponsorater. Den primære indtægt for 

de ikke-kommercielle er driftstilskud fra licensmidlerne samt ind imellem tilskud fra 

fonde og / eller hjemkommunen. Den økonomiske formåen vil således være ens for 

alle ansøgere til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed. Stykket giver således ingen 

mening. 

§ 18, stk 3 pind 4) Der vil være betydelige ophavsretslige økonomiske konsekvenser af kravet om 

at stille sin programvirksomhed til rådighed på internettet. De nuværende aftaler med 

hhv. KODA og Gramex giver de ikke-kommercielle lokalradioer mulighed for direkte 

streaming af programmerne uden yderlige udgifter til de to ophavsretsorganisationer. 

Podcasts uden beskyttet musik kan afgiftsfrit lægges ud på hjemmesiden, hvorimod 

programmer med beskyttet musik til down load er omfattet af betydelige afgifter til 

KODA og Gramex. 

§ 18, stk. 3 pind 5) jf. bemærkningerne til § 11, stk. 3 og til § 17, stk 7 er vi uforstående overfor 

formuleringen. Vi kan ikke se, hvordan en ansøger kan dokumentere dette krav. 

Derudover er foreningen, der søger om sendetilladelse jo borgere i 

sendetilladelsesområdet. 

§ 19, stk. 5 SAML kan ikke støtte dette krav, at indehavere af tilladelser kan til brug for Radio- og 

TV-Nævnets tilsyn pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af 

programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og 

engelsk. Dette krav kan medføre, at en lang række mindretalsgrupper afskæres for at 

komme til orde i et elektronisk medie, flygtninge og indvandrere f.eks. Kravet vil 

ligeledes være en hindring i stationens facilitering af public access. Udgifter til 

afholdelse af oversættelser må fortsat afholdes af myndigheden.   

§ 24, stk. 2 SAML foreslår, at der maksimalt kan ydes tilskud til 20 ugentlige sendetimer, forudsat 

at tilskuddet er højere end det er i dag, jf. de generelle bemærkninger. De 

ikkekommercielle lokalradioer sender i dag gennemsnitlig 20 timer ugentligt. Men vi 
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kan ikke anbefale, at der stadig ikke på radioområdet kan ydes tilskud til 

genudsendelser. Vi vil foreslå, at de 10 af de nævnte 20 ugentlige timer er førstegangs 

genudsendelse. Kravet om 15 timers egenproduceret førstegangsudsendelse er for 

meget at kræve af et område, der hovedsageligt drives af frivillig arbejdskraft. 

Risikoen for indholdsløst musikradio, blot for at leve op til det stillede krav om den 

ugentlige egenproduktion er i høj grad til stede. Vi foreslår derfor, at ikkekommerciel 

lokalradio kan genudsende 50% af sine ugentlige udsendelser, hvilket giver god 

mening, da sendetiden vil være på forskellige tidspunkter af en uge og målgruppen 

kan således bedre nås. 

Til bilag 2 Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkers vedtægter 

Formål Jf. de ovennævnte bemærkninger om sendesamvirker kan det ALDRIG være et 

sendesamvirkes formål at varetage fælles anliggender i medfør af bekendtgørelse om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og / bekendtgørelse om kommerciel 

lokalradiovirksomhed for radiostationer i et givent sendenets navn. Vi kan følgelig 

ikke anbefale den foreslåede formulering. Vi foreslår i stedet denne formulering: 

”Samvirkets formål er at eje / leje / drive sende- og antenneanlæg for æterbåren 

radiofoni på de frekvenser, tildelt af Energistyrelsen til lokalradiospredning i 

”kommunens og / eller sendenettets navn.”  

De fælles (mediepolitiske) anliggender for ikke-kommercielle radio- (og tv-stationer) 

varetages, som tilfældet er i dag, af de respektive interesseorganisationer.    

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Gitte Thomsen 

sekretariatsleder 

 

  

mailto:saml@saml.dk


 

 
 

 
Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV - alexheick@dadlnet.dk 

Sekretariatschef: Mogens Videbæk – mv@kulturcenter.dk 
Sekretariat:    

Drejervej 17.1. 2400 København NV, tlf. 2291 2574 
 

København d. 22.09.2016 
 
 
 
Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Tele@ens.dk 
sesw@ens.dk 
 
 
 
Energistyrelsen har ved mail af 30.08. 2016 bedt om DILEMs evt. bemærkninger til udkast til 
frekvensstrategi 2016.  
 
 
DILEM, Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier, har, sammen med SAML, været inviteret 
med til de forhandlinger, der særligt var målrettede frekvensfordelingen til ikke kommercielle og 
kommerciele lokalradioer, samlingerne fandt sted i Kulturstyrelsens medieafdeling. Det betyder, at 
vi står bag det oplæg til bekendtgørelse, der er kommet fra Kulturstyrelsens medieafdeling omkring 
udkastet til nye frekvensplaner herunder strategi.  
 
Vi lægger os derfor tæt op af SAMLs høringssvar, men har nogle principielle betragtninger vi, efter 
høring ved vore medlemsstationer, vil gøre opmærksom på. 
 

1. Vi mener det er utrolig modigt af Kulturstyrelsen, at indbyde såvel kommercielle som ikke 
kommercielle interesseorganisationer til, i fællesskab sammen med energistyrelsen, at 
finde løsninger på frekvenssbehovet. Modet belønnedes ved at alle samarbejdede til fælles 
gavn.  
 

2. Principielt mener vi, at der bør være mulighed for en ikke kommerciel lokal radio i hver 
kommune, ja gerne i hver centerby i kommunerne. Vi lever med den fremlagte plan og 
strategi, idet vi erkender, de tekniske begrænsninger der findes på området. Frekvenser er 
en begrænset ressource. 

 
3. Vi er utrolig taknemlige for, at den årelange kamp vi i DILEM har haft med hensyn til 

idebaserede lokalradioers berettigelse, nu ser ud til at bære frugt. Lokale nyheder fra 
idebaserede foreninger er også tilladt, ligesom udsendelser om arbejdet i lokale 
idebaserede organisationer / foreninger er tilladt. 
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Formand: Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV - alexheick@dadlnet.dk 

Sekretariatschef: Mogens Videbæk – mv@kulturcenter.dk 
Sekretariat:    

Drejervej 17.1. 2400 København NV, tlf. 2291 2574 
 

Vi ser frem til et fortsat positivt samarbejde med Kulturstyrelsens medieafdeling omkring ikke-
kommercielle lokale medier. 
 
 
   

 
Mogens Videbæk 

 
Sekretariatschef 

2291 2574 



Fra: Niels Sennicksen Distribution
Til: SLKS FP Medier
Emne: Kommentarer til Frekvensliste tilhørende bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Dato: 26. oktober 2016 16:50:58
Vedhæftede filer: Bilag til kommentarer til Frekvensliste tilhørende bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel

lokalradiovirksomhed.docx

Til Slots- og Kulturstyrelsen
Medier
 
I forbindelse med høring over ændringer til bekendtgørelserne om kommerciel og ikkekommerciel FM-
lokalradio har Slots- og Kulturstyrelsen offentliggjort en liste over de frekvenser, der danner grundlag
for udarbejdelse af udbudsgenstanden, dvs. bilag 1 til hver af bekendtgørelserne.
 
Listen over FM-frekvenser til lokalradio indeholder flere frekvenser, som ikke overholder
beskyttelsesforholdene mod DR’s FM-stationer og dermed brænder hul i DR’s FM-dækning. DR har
fået mange henvendelser igennem tiden om dårlig FM-dækning, som kan henføres til potentielle
forstyrrelser fra lokalradioer.
 
Selvom en lokalradio FM-sender befinder sig hele 400 kHz fra en DR FM-sender i frekvens, vil
lokalradiosenderen i dens umiddelbare nærhed brænde hul i DR-senderens dækning pga.
lokalradiosenderens forholdsvis høje feltstyrke sammenlignet med DR-sendere. Jo længere
lokalradiosenderen står fra DR-senderen, jo større et hul vil der brændes i DR’s FM-dækning.
DR har derfor gennemgået frekvenslisten mhp. frekvenser, som placeringsmæssigt befinder sig indenfor
dækningsområdet af en DR FM-sender samtidig med, at den frekvensmæssigt befinder sig ±400 kHz fra
FM-senderens sendefrekvens. DR bemærker, at Energistyrelsen anfører i ”Notat om
planlægningskriterier for FM-lokalradio bilag 1”, at det en væsentlig ny ændring, at der for lokalradioer
kun ses på beskyttelsesforhold for ±300 kHz. DR skal gøre opmærksom på, at beskyttelsesforholdende
for ±400 kHz stadig er gældende ift. DR’s frekvensrettigheder, hvilket der dog ikke er taget højde for i
tildelingen af frekvenserne listet i tabel 1. 
Tabel 1 giver et overblik over de mest kritiske lokalradiofrekvenser, som DR har identificeret, samt
hvilke DR-stationer der mister dækning pga. disse. Den mistede dækning vil selvfølgelig afhænge af den
enkelte FM-modtagers egenskaber såsom selektivitet, og oplevelsen af mistet dækning vil derfor variere
fra den ene lytter til den anden. I vedhæftede dokument (Bilag til kommentarer til Frekvensliste.. ) er der
vist en række beregninger, som illustrerer den mistede dækning.

 
Lokalradio-
sender Effekt [W] Frekvens [MHz] DR-sender Effekt [W] Frekvens [MHz]
Nørhald 160 89,5 Aalborg P3 60.256 89,7
Fjerritslev 160 97,8 Aalborg P4 60256 98,1
Neksø 160 89,6 Bornholm P3 30.200 90
Randers 160 91,3 Århus P3 60.256 91,7
København FMX 500 90,4 København P1 60.256 90,8
Køge FMX 500 93,6 København P3 60.256 93,9
Søllerød FMX 500 96,1 København P4 60.256 96,5
Haarby 160 88,6 Fyn P1 60.256 89

Tabel 1
 
Set i lyset af de mange henvendelser over årene om dårlig dækning for DR’s FM-stationer vil det
kommende udbud af lokalradiofrekvenser være en kærkommen lejlighed til at få rettet op på de
uhensigtsmæssigheder, den nuværende frekvenstildeling har. DR imødeser derfor, at de i tabel 1 nævnte
frekvenser tages ud af det kommende udbud af lokalradiofrekvenser.
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Bilag til kommentarer til Frekvensliste tilhørende bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Det røde område skitserer, hvor der potentielt bliver brændt hul i dækningen af BORNHOLM P3 90,0 MHz pga. interferens fra NEKSOE 89,6 MHz.





Potentielt hul i dækningen af FYN P1 89,0 MHz pga. interferens fra HAARBY 88,6 MHz.







Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P1 90,8 MHz pga. interferens fra KØBENHAVN FMX 90,4 MHz.





Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P3 93,9 MHz pga. interferens fra KØGE FMX 93,6 MHz. Her er frekvensseparationen kun 300 kHz og området er derfor væsentlig større.








Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P4 96,5 MHz pga. interferens fra SØLLERØD FMX 96,1 MHz.





Interferensen fra RANDERS 91,3 MHz mod AARHUS P3 91,7 MHz er særlig slem, da den ligger i udkanten af dækningsområdet for AARHUS P3. Det er derfor også nødvendigt at undersøge, om RANDERS 91,3 MHz er den primær interfererende sender eller om interferensen fra denne potentielt kunne ligge i skyggen af interferens fra store nabolandssendere. Nedenfor viser det gule område den mistede dækning pga. RANDERS 91,3 MHz, de røde områder er interferens fra andre sendere, og det blå er områder, hvor feltstyrken er for lav til at give dækning. FM-radioens evne til graceful fading vil dog i visse tilfælde give indtryk af dækning alligevel. 





Som ovenfor ligger NOERHALD 89,5 MHz i udkanten af dækningsområdet for AALBORG P3 89,7 MHz. Herunder er det gule område igen den mistede dækning pga. NOERHALD 89,5 MHz. Her er området særligt stort, da der kun er 200 kHz separation. Illustrationerne for både NOERHALD 89,5 MHz og RANDERS 91,3 MHz er lavet på baggrund af beregninger for MONO-dækning. Dette er gjort, da interferensen falder i udkanten af DR-sendernes dækningsområde, og flere FM-radioer må derfor formodes at skifte til modtagelse af MONO for at give den bedste lytteoplevelse for den tilstedeværende feltstyrke. 
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Med venlig hilsen
Niels Sennicksen
Leder af DR Distribution
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Bilag til kommentarer til Frekvensliste tilhørende bekendtgørelser om 

kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

Det røde område skitserer, hvor der potentielt bliver brændt hul i dækningen af 

BORNHOLM P3 90,0 MHz pga. interferens fra NEKSOE 89,6 MHz. 

 
 

Potentielt hul i dækningen af FYN P1 89,0 MHz pga. interferens fra HAARBY 

88,6 MHz. 



 

 Side 2 af 6 

 
 

 

Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P1 90,8 MHz pga. interferens fra 

KØBENHAVN FMX 90,4 MHz. 

 
 



 

 Side 3 af 6 

Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P3 93,9 MHz pga. interferens fra 

KØGE FMX 93,6 MHz. Her er frekvensseparationen kun 300 kHz og området er 

derfor væsentlig større. 

 
 

  



 

 Side 4 af 6 

Potentielt hul i dækningen af KØBENHAVN P4 96,5 MHz pga. interferens fra 

SØLLERØD FMX 96,1 MHz. 

 
 

Interferensen fra RANDERS 91,3 MHz mod AARHUS P3 91,7 MHz er særlig 

slem, da den ligger i udkanten af dækningsområdet for AARHUS P3. Det er 

derfor også nødvendigt at undersøge, om RANDERS 91,3 MHz er den primær 

interfererende sender eller om interferensen fra denne potentielt kunne ligge i 

skyggen af interferens fra store nabolandssendere. Nedenfor viser det gule 

område den mistede dækning pga. RANDERS 91,3 MHz, de røde områder er 

interferens fra andre sendere, og det blå er områder, hvor feltstyrken er for lav 

til at give dækning. FM-radioens evne til graceful fading vil dog i visse tilfælde 

give indtryk af dækning alligevel.  
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Som ovenfor ligger NOERHALD 89,5 MHz i udkanten af dækningsområdet for 

AALBORG P3 89,7 MHz. Herunder er det gule område igen den mistede 

dækning pga. NOERHALD 89,5 MHz. Her er området særligt stort, da der kun 

er 200 kHz separation. Illustrationerne for både NOERHALD 89,5 MHz og 

RANDERS 91,3 MHz er lavet på baggrund af beregninger for MONO-dækning. 

Dette er gjort, da interferensen falder i udkanten af DR-sendernes 

dækningsområde, og flere FM-radioer må derfor formodes at skifte til 

modtagelse af MONO for at give den bedste lytteoplevelse for den 

tilstedeværende feltstyrke.  
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Fra: Nørrebro Radio
Til: SLKS FP Medier
Emne: høring
Dato: 23. oktober 2016 17:42:49

Høring lokalradiovirksomhed

il de mediepoltikkes udvikler og embedsmænd M/K

Begejstring og udvikling

Alt skal ikkes lyde ens. Vi synes der mangler nogle principper for fremtiden.

Lokalradioens fornemeste opgaver må være at udvikle lokalrdio stilen, skaffe andre
oplysning om lokal smfundet ,være overraskende.

Forståelsekløft og brobyggere

Vi savner forståelse for at lave direkte fælles udsendelser som skaber forståelse
mellem udkantsdanmark fra øst til vest. Uden lokalstatioen straffes økonomisk.

Ny måde at tænke støtte på

Den nuværende økonomiskestøtte bruges i dag omkring 90 % af beløbet til betaling
til kommercielle firamer og mydigheds kontrol. De beløb kunne embedsværket meget
hurtigere udbetale til firmaerne, så vi frivillige slap alt det bureaukrati. Radio økonom
til udvikling og bistand søges.

Med aktiv hilsen

for Nørrebro radio

Bent Yenzen

mailto:medi@slks.dk


Hvide Sande, den 25. oktober 2017 

Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse 

 

Vi er glade for, at der er blevet lyttet meget til de indsigelser, vi er fremkommet med ved tidligere høringer, 

hvilket tydeligt kan ses i de nuværende udkast til bekendtgørelser. 

Vi har dog følgende bemærkninger: 

§17 og §18: Da vi forventer, at langt de fleste sendenet kun søges af dem, der bruger frekvenserne i dag, 

synes vi, at det er unødvendigt, at vi skal bruge tid og kræfter på at fremskaffe dokumentation for vores 

evner og muligheder for at drive lokalradio (vi er trods alt en del, som har gjort det i 20 – 30 år).  

Vi foreslår i stedet for, at vi i skemaform giver de standardoplysninger, der selvfølgelig skal være. Hvis der 

skulle komme flere ansøgninger til samme sendenet, skal Radio- og tv-nævnet selvfølgelig indhente 

oplysninger/dokumentation til behandling af ansøgninger. Vi mener dog, at der bør være fortrinsret til de 

lokalradioer/sendesamvirker, der i dag bruger det ansøgte sendenet. 

Vi har i særskilt mail den 21. oktober 2016 gjort opmærksom på fejl i ”Sendetimer pr. uge” f.s.v. angår 

Ringkøbing-Skjern 2 og Ringkøbing-Skjern 6. 

I øvrigt finder vi det ikke rimeligt, at der ved planlægning af frekvenser stadig opereres med en dækning på 

5 km. Dette er en meget urimelig inddeling, idet den ikke tager højde for, at befolkningstætheden er meget 

forskellig i kommunerne – fx: 

 I Københavns Kommune bor der ca. 6.800 personer pr. km2 

 I Ringkøbing-Skjern Kommune bor der ca. 38 personer pr. km2 

Det betyder, at der er behov for flere frekvenser/større sendestyrke i de tyndt befolkede områder, for at 

kunne nå et acceptabelt antal lyttere. Dette kan selvfølgelig også ses ved, at der i de tyndt befolkede 

områder er flere sendenet med mere end én frekvens.  

Når der nu udbydes endnu flere frekvenser, er det ikke nok at inddele landet ud fra kriteriet om en 

acceptabel dækning indenfor 5 km, der bør i stedet for sikres en acceptabel dækning indenfor et areal med 

gennemsnitlig XX antal borgere. Dette har vi tidligere drøftet med Hanne Severinsen – daværende MF, som 

foreslog det samme, samt daværende kulturminister Brian Mikkelsen, som ikke forstod vores anke. 

 

På vegne af 

Sendesamvirket Ringkøbing Fjord, Sendesamvirket 6960, 

Radio Ådalen, Formiddagsradioen og Det Ny Kanal 1 

 

 

Niels Christian Holm  Jørgen Christensen 



Lumi Radio Aalborgs høringssvar 

 

§ 4, stk. 2 foreslås ændret til:   

 

I forbindelse med udbuddet har alsidighedsprincippet første prioritet, og skønheds-

kriteriet har anden prioritet. 

 

§ 7 stk. 1 

 

Der mangler en beskrivelse af, hvordan vedtægterne til foreningen skal være 

indrettet, og hvornår de kan blive godkendt, således at foreningens vedtægter kan 

være godkendt i god tid inden ansøgningen indsendes. Det ønskes også oplyst, om en 

stiftende generalforsamling skal afholdes inden indsendelse af ansøgning, eller det 

kan vente til ultimo 2017. Endvidere om der skal indsendes nye vedtægter, hvis de 

første bliver forkastet på en stiftende generalforsamling, og om det i det hele taget er 

et krav med en stiftende generalforsamling, såfremt vedtægterne opfylder de krav, 

som Kulturstyrelsen måtte stille. 

 

 

§ 11, stk. 1 ang. lokalt indhold:  
(de citerede tekster i kursiv er hentet fra høringsbrevet) 

 
Den ene time hver uge med lokalt indhold kan bestå af ét eller flere taleradio-
programmer om forhold i lokalområdet. Det kan eksempelvis være taleradio 

om lokale politiske forhold, såsom skolelukninger eller ældrepleje, hvad EU 
eller landspolitik konkret betyder for lokalområdet eller interviews om det 
lokale kulturliv mv.  

  

Det er meget afgørende for ansøger, at der i en vejledning gives en definition og 

nogle detaljerede eksempler på generelle emner, som ikke falder ind under begrebet 

lokalt indhold, og en definition og eksempler på, hvad der er specifikt lokalt 

indhold. 
 
Kravet om lokalt indhold betyder, at der for eksempel ikke i den ene time med 
lokalt indhold hver uge kan udsendes programmer om mere generelle emner 

– uanset om der f.eks. er tale om et interview med en lokal borger. Det 
er i sidste ende Radio- og tv-nævnet, der afgør, hvorvidt et konkret 
program kan tælle med som lokalt indhold.  

 

Der mangler en præcis fremstilling af, hvorledes man afgrænser lokalt indhold og 

mere generelle emner for den, der interviewes.  
 



Der lægges med nærværende forslag til ny ordning op til at bibeholde 

muligheden for at udsende religiøse programmer. Hvorvidt et religiøst 
program kan tælle med som udsendelse af én times egenproduceret 
førstegangsudsendelser med lokalt indhold hver uge – eller må sendes i den 
resterende sendetid – afhænger af programmets indhold.  

 

Også her er det afgørende for ansøgere, at der gives en klar og utvetydig vejledning, 

som man kan forholde sig til, når ansøger skal tage stilling til om kravene kan 

opfyldes. 
 

§ 11, stk. 4 ang. mindre ændringer:  

 

Udtrykket mindre ændringer er meget upræcist, men antyder, at hvis ændringerne er 

store nok, så kan dele af et tidligere sendt førstegangsprogram godt sendes igen. Det 

er nødvendigt, at få afklaret, hvor meget, der må ”genbruges” 

 
 

§ 18 stk. 3:  
 

Pind 1: Vi er ikke professionelle og fuldtidsansatte. Det vil bare betyde, at lokal-

radiostationer lukker/undlader at søge, hvis man skal sende mere end 1 times tale-

radio pr. uge. 

 

Pind 2 og 3: En forudsætning for, at man binder an med at søge er, at man helt 

præcist ved, hvad ligger i de krav, der er nævnt. - Det bliver ganske få stationer, der 

har økonomisk formåen til at ansætte journalister. Lokalradioerne vil blive 

professionelle, og det vil betyde, at de frivillige, ulønnede, og engagerede 

medarbejdere, som er på arbejdsmarkedet -  eller af en eller anden grund ikke er det – 

vil blive skubbet væk fra lokalradiostationerne. 

Med venlig hilsen 

Erik Breindahl 
Daglig leder 

  
Lumi Radio Aalborg 

Med evigheden for øje. 
  
Østergade 30, 9400 Nørresundby 

Tlf.: 98147511 

Mail: lumi@lumiradio.dk 

  
Hjemmeside: lumiradio.dk 

facebook.com/lumiradio 
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Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed. 
 
Bestyrelsen for Radio Ådalen, Ødsted, har med interesse læst det nye udkast til bekendtgørelse om 
ikke kommerciel lokalradiovirksomhed, og kan læse, at der i forhold til tidligere udkast er sket 
væsentlige og – for os – gode ændringer. 
 
Alligevel synes vi, det noget uoverskuelig for os, men vi kan jo håbe, at det går op for os, hvad der 
menes. 
 
Det er dejligt for os, at der nu tildeles frekvenser i Vejle kommune (der var ingen frekvenser til os i 
det gamle forslag).  Vi er selvfølgelig godt tilfreds med det, og vil gerne dele frekvenserne, der evt. 
tildeles os, med andre af lokalradioerne i Vejle kommune – det gælder Give Nærradio (også meget 
gerne med den kommercielle radio VLR, som vi har haft et gnidningsløst samarbejde med i ca. 25 
år). 
 
Vi mener ikke, at den samme person skal kunne ansøge om flere programtilladelser – så er vi vel blot 
lige vidt ang. tilskudsrytteriet.  
 
Vedr. det lokale indslag.  Vi finder det selvfølgelig i orden, at der skal laves lokale indslag, men vi 
finder ikke, at det er passende for os, at lave 1 times udsendelse i 50 uger.  Når det ydemere skal 
være taleradio (næsten uden musik) kan vi ikke helt gennemskue, hvor vi skal finde alle disse 
interessante lokale ting.  Så mange mennesker er der ikke i vores område, der finder det interessant, 
at vi laver radio med dem.  En lokalradio er ikke DR’s P1 – vore lyttere vil hurtigt miste interessen 
for at lytte til taleradio, er vi sikre på.  Musikindslag eller andet lignende, er simpelthen nødvendigt 
for, at vi kan fastholde vore lyttere.  Vi beder om, at jeres formulering bliver ændret, så vi kan sende 
lidt musik ind imellem.   
 
Public Access betyder vel nærmest, at vore lyttere skal kunne have mulighed for at lave radio på 
vores radio. Det er rigtig fint for os – og vi vil gerne stille vores udstyr til rådighed for de, der ønsker 
at lave radio.  Desværre viser det sig, at der ikke er mange i vores sendeområde, der selv ønsker at 
lave radio.  Vi har gennem årene tilbudt lyttere i vores område at være med, vi har tilbudt skoler og 
foreninger, at de må lave radio og at vi vil stille vores udstyr til rådighed for dem.  Ingen hart taget i 
mod tilbudet.  Ingen er foreksempel kommet med et færdigt program til os og har bedt os sende det 
(ikke engang de politiske partier), så DEN tror vi ikke på. Heldigvis står der da ikke, at 
egenproduktionerne SKAL laves af borgere i sendeområdet, men blot KAN. 
 
At radioen skal have en hjemmeside virker helt naturligt for os – og det er helt ok. 
 
At et evt. sendesamvirke nu skal indgå i et samarbejde som en forening vil passe os meget dårligt, 
med mindre der kan laves en ny forening, mens de ”gamle” foreninger – f.eks. Radio Ådalens 
forening, stadig kan eksistere, og at det er dén forening, der driver radioen.  Sagt med andre ord:  
Sendesamvirkets forening skal udelukkende være en administrativ forening bestående af nogle af 
radioforeningens bestyrelsesmedlemmer – uden myndighed. Det er stadig Radio Ådalens forening, 
der har den daglige drift af radioen og er ansvarlig overfor myndighederne.  
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Radio Ådalen, Ødsted 
Mogens Krintel 
 



 
 
 
 
Slots- og Kulturstyrelsen 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København K 
 
Sendt pr mail til: medi@slks.dk 
 
 
      Ringe den 26.oktober 2016 
 
Høring over bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed. 
 
Radio2000, Industrivej 19, 5750 Ringe har følgende kommentarer til det udsendte udkast til ny 
bekendtgørelse for ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed. 
 
Generelt 
 
Det ser ud til, at der er gives mulighed for, at flere stationer kan komme i spil på de ekstra frekvenser der 
er fundet. Hvis det er tilfældet håber vi man er opmærksom på, at der skal afsættes flere penge i puljen til 
ikke kommerciel radiovirksomhed, da de nuværende tilskud ikke må være mindre. Her tænker vi også på 
de nye krav, hvor der er bl.a. er lagt op til, at der fremover skal laves minimum 1 times egenproduceret 
førstegangsudsendelse med lokalt indhold. Dette kan betyde en investering i optageudstyr samt udstyr og 
softvare til redigering inden udsendelse. 
Desuden vil der med de stramme og uoverskuelige reklameregler ikke være mulighed for at nævne vores 
sponsorer og derfor mister vi disse medlemmer og sponsorater. 
 
Konkret. 
§ 5, stk. 4:  
Dette punkt foreslås slettet, idet det igen vil åbne mulighed for tilskudsrytteri. 
§ 6:  
Det er meget positivt, at der nu gives en sendetilladelse til en 10 års periode, idet det nu giver mere ro 
omkring leje af lokaler og investeringer.  
§10, stk. 2: 
Vi er enige om, at der ikke må indgå reklamer. Vi mener her at der ikke er klare regler på området for 
skjulte reklamer. (se bilag 1 og 2) 
Vi mener, at regler for skjult reklame bør behandles og specificeres i samarbejde med SAML, Ålborg, samt 
Agency for Culture and Palaces således at der kan udarbejdes klare og utvetydige regler for skjult reklame 
for ikke-kommercielle radiostationer. 
§ 11, stk. 2:  
Vi vil rigtig gerne lave programindhold som handler om lokale forhold. Desværre er der uklare regler 
omkring skjult reklamer og derfor anbefaler vi at der nu skabes klare regler på området. Se § 10, stk. 2 
Eks: Kan ikke lave interview omkring åbning/lukning af en butik.  
Kan ikke lave udsendelse om et firma der har jubilæum eller som fortæller om produktion, ledelse o.s.v. 
Kan ikke følge Team Rynkeby på deres vej til Paris, hvor de starter her i Ringe.  
Disse ting er af stor interesse for vore medlemmer, men bliver med den nuværende formulering af skjult 
reklame opfattet som reklame. 
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§ 11, stk. 3:  
Formuleringen af dette punkt er uforståelig og efterlader kun forvirring. 
§ 15, stk. 1:  
Vi er enige i, at et sendesamvirke er den rigtige måde at samarbejde på. Men vi er ikke enige i at 
sendesamvirket organiseres som en forening når der kun er 2 tilladelseshavere på frekvensen. 
 Vi mener det er at skyde gråspurve med kanoner. 
§ 15, stk. 3:  
Da det er to eller flere stationer som hver især har en ledelse/bestyrelse kan vi ikke tilslutte os at der fra 
sendesamvirket kun udpeges en person som varetager kontakten til Radio- og tv-nævnet. 
Det bør ændres til at der udpeges en kontaktperson for hver enkelt tilladelseshavere. 
§ 15, stk. 8:  
Er ikke her enig i at en eksisterende radio skal være med til at investere i etablering af en konkurrerende 
station på samme frekvens.  Er dog enig i at hver station deler driftsudgifter f.eks. leje af senderhus, strøm 
o.s.v. på samme frekvens. 
§ 16:  
Bør udgå, da sendesamvirket ikke er i besiddelse af dokumenter m.v.  Det er kun tilladelseshaverne der har 
det.  
§ 17, stk. 2, 7): Dette punkt bør udgå. 
Kan ikke forstå hvordan borgerne skal kunne komme med et færdigproduceret program. 
Det er vist de færreste der har udstyr til det.  
§ 18, stk. 2:  
Forstår ikke nødvendigheden af dette punkt. Alle ikke-kommercielle stationer får det samme i tilskud og 
har derudover kun indtægter fra medlemmer. 
§ 18, stk.3, 1):  
Man skal her være opmærksom på, at det er ikke-kommerciel lokalradio som er til for vore medlemmer. 
De har valgt de landsdækkende radioer fra fordi der er for meget snak og reklamer samt for lidt musikalsk 
underholdning. Så her skal man nok være varsom med større krav til for meget taleradio. 
§ 18, stk. 3, 5):  
Kan ikke forstå dette krav, da det er tilladelseshaver, der har de nødvendige tilladelser til 
programvirksomhed. (Se bemærkning til § 17, stk. 2, 7) 
§19, stk. 4:  
Vi foreslår at det punkt udgår, da det er beskrevet i § 19, stk. 2 og 3 samt § 20. 
Dog forstår vi ikke nødvendigheden af at gemme optagelser af udsendelser i mere end de nuværende 3 
måneder.  
§ 33, stk. 2: Hvad er forskellen på dette punkt i forhold til § 27? 
 
Yderlige kommentarer til § 10, stk. 2 og § 11, stk. 2:  
Vi har tidligere modtaget information vedr. skjult reklame fra Agency for Culture and Palaces. Denne 
information efterlader flere spørgsmål end svar. (Se bilag 1 og 2) 
Det vil derfor være vores ønske at der på dette område laves mere overskuelige regler på området.  
Dette ønske er også meddelt Agency for Culture and Palaces. 
 
 
Venlig Hilsen 
Radio2000 
Industrivej 19 
5750 Ringe 
 
 
 
 
 



Fra: Kavian Borhani-Khomani [mailto:kbh@slks.dk]    (Bilag 1) 
Sendt: 24. maj 2016 11:01 
Til: Kavian Borhani-Khomani <kbh@slks.dk> 
Cc: Grace Nguyen Suhadi <gns@slks.dk>; Thyge Moos <tmo@slks.dk>; Tomas Kærup <tok@slks.dk> 
Emne: Information til ikkekommercielle lokalradioer vedr. skjult reklame 
 
Information til ikkekommercielle lokalradioer vedr. skjult reklame 
 
• Kære ikkekommercielle lokalradio 
•  
• Radio- og tv-nævnet har i 2016 ført tilsyn med en række ikkekommercielle 
lokalradioer og fundet, at der var tale om skjult reklame i en række servicemeddelelser. I 
forlængelse af disse afgørelser har en række lokalradioer efterspurgt vejledning i forhold til 
skjult reklame. Det bemærkes, at Radio- og tv-nævnet træffer afgørelse i konkrete sager og 
ikke giver forhåndsgodkendelse vedrørende spørgsmål, der kræver konkret stillingtagen. 
Nævnet har imidlertid konstateret nogle gennemgående forhold ved programvirksomheden for 
en række lokalradiostationer. 
•  
• På denne foranledning har nævnet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke forhold der 
indgår i nævnets vurdering i disse sager. Der er tale om information af vejledende karakter, 
som ikke er udtømmende.   
•  
• Radio- og tv-nævnet har tidligere i en række sager fundet, at der var tale om 
skjult reklame, der ikke er tilladt, for en række indslag med følgende karaktertræk: 

•  
• Opfordring til køb 
• Anprisninger 
• Oplysninger, fx telefonnummer, adresser, hjemmesider, som ikke var redaktionelt berettiget 
• Uberettiget fremhævelse, som går udover almindelig forbrugerinformation 
• Ukritisk journalistisk linje 
• Indtægt for indslag  
• Konkurrencer med anprisninger og uberettigede fremhævelser 
•  
Konkret vurdering 
• Nævnet foretager altid en konkret vurdering, som tager afsæt i, om der er tale 
om:    
•  

- Neutrale oplysninger, dvs. almindelige og relevante forbrugeroplysninger 
- En fremhævelse, og i så fald, om den er uberettiget  

•  
• Hvis en lokalradio i sine programmer omtaler kulturelle arrangementer og lignende 
begivenheder, er der praksis for videre rammer i fortolkningen af om udtalelserne udgør skjult 
reklame. Det vil sige, at nævnet i sin praksis er mere tilbøjelig til at acceptere omtale af 
kulturelle arrangementer som værende i overensstemmelse med reklamereglerne, end hvis 
omtale handler om andre forhold. Omvendt vil der være snævrere rammer, såfremt et indslag 
indeholder omtale, som fx: 
•  

- Opfordring til køb 



- Anprisninger 
- Angivelse af telefonnummer, åbningstider, hjemmeside mv. 

•  
• Hvorvidt afsenderen af et indslag, som indeholder opfordring til køb ellen anden 
uberettiget fremhævelse af et produkt m.v., er en kommerciel eller ikkekommerciel aktør, 
indgår ikke i nævnets vurdering af om et program indeholder omtale i strid med reglerne om 
skjult reklame. Eksempelvis kan en opfordring til køb af en vare, som sælges af en privatperson 
derfor udgøre skjult reklame. Om det er tilfældet vil dog kræve nævnets konkrete stillingtagen.  
•  
• Det er en forudsætning for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, at ikkekommercielle 
lokalradioer ikke har reklameindtægter, jf. § 16 i lokalradiobekendtgørelsen. Det betyder, at 
hvis der modtages betaling for et indslag/omtale, som fx opfordrer til køb eller indeholder andre 
uberettigede fremhævelser af virksomheder, produkter m.v., at der vil være tale om skjult 
reklame. Også betaling i form at medlemskaber mv. for at sende sådanne indslag/omtaler, er 
omfattet.  
•  
• Det skal bemærkes, at nævnet ikke giver forhåndsgodkendelser og derfor ikke 
forlods vurderer, om et indslag udgør skjult reklame.  
•  
• Der henvises i øvrigt til http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-
lokalradio/afsluttede-lokalradiosager/, hvor nævnets afgørelser vedrørende lokalradio kan 
findes.  
•  
 
 
 
Venlig hilsen 
  
Kavian Borhani-Khomani 
Student 
Medier 
  
Slots- og Kulturstyrelsen 
Agency for Culture and Palaces 
H.C. Andersens Boulevard 2 
DK-1553 København V 
 
T +45 3395 4200 
M +45 3373 3391 
kbh@slks.dk | slks.dk 
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Slots- og Kulturstyrelsen     (Bilag 2) 
Agency for Culture and Palaces 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
 
Vedr. skjult reklame for ikke-kommercielle lokalradioer. 
 
Vi har tidligere modtaget information om dette emne (Bilag 1), men desværre efterlader informationen flere 
spørgsmål end svar. Dette har vi også anført i høringssvar til bekendtgørelse om ikke-kommerciel 
lokalradiovirksomhed. 
Derfor retter vi nu henvendelse angående tilsendte materiale. 
 
Opfordring til køb:  
Må vi lave lokalt indhold om en butik/firma der åbner eller lukker eller har fødselsdag/jubilæum? 
Må vi lave et indslag om Gislev Rejser som har 70 års jubilæum i år. Er det opfordring til køb af rejser? 
Hvis det er tilfældet vil ingen ikke-kommerciel lokalradio kunne opfylde de kommende krav til mindst 1 times 
udsendelse fra og om lokale forhold. 
Anprisninger:  
Hvad er det? 
Oplysninger, f.eks. telefonnummer, adresser, hjemmesider som ikke er redaktionelt berettiget. 
Hvad er redaktionelt berettiget? 
Oplysning om gevinster sponsoreret af en lokal butik må åbenbart ikke længere angives.  
Hvis det er tilfældet mister vi medlemmer og sponsorer. 
Vi har i lokalområdet flere spillesteder hvor kendte kunstnere optræder. Informationer om dette som ellers har stor 
interesse for vores medlemmer må åbenbart heller ikke nævnes. 
Uberettiget fremhævelse, som går ud over almindelig forbrugerinformation 
Hvad er uberettiget fremhævelse? 
Indtægt for indslag. 
Ikke-kommercielle radioer får kun indtægter fra Kulturstyrelsen og vores betalende medlemmer. 
Hvis vores betalende medlemmer ikke fremover kan få sendt et indslag om en butiksåbning, fødselsdag, bankospil, 
sportsbegivenhed el. lign. vil vores indtægtsgrundlag falde fra hinanden. 
Desuden bliver det et krav at der fremover sendes mindst 1 times egenproduceret udsendelse fra og om 
lokalområdet. Det harmonerer ikke med de uoverskuelige reklameregler. 
Konkurrencer med anprisninger og uberettigede fremhævelser. 
Igen: Hvad er anprisninger og uberettiget fremhævelser. 
 
Vi får at vide at nævnet foretager en konkret vurdering, som tager afsæt i, om der er tale om: 
Neutrale oplysninger, dvs. almindelige og relevante forbrugeroplysninger. 
Hvad er neutrale oplysninger? 
Hvad er almindelige og relevante oplysninger? 
Det vil som det er fremsat være et fortolkningsspørgsmål. 
 
I det næste afsnit står lidt om kulturelle arrangementer. Også i dette afsnit er der ikke klare retningslinier. 
Må vi lave et program hvor vore medlemmer køber/sælger eller bytter ting og f.eks. nævner at de har en Samsung 
mobiltelefon til salg eller en Kildemoes cykel. Er det reklame for de nævnte produkter?  
Eller skal nævnet tage stilling til dette punkt hver lørdag hvor vi tidligere kørte dette program. 
 
Det vil med de nuværende slørede og mangelfulde regler for skjult reklame fremover ikke være muligt for ikke-
kommercielle lokalradioer at lave andre udsendelser en hilsen- og musikprogrammer. 
 
Håber med ovennævnte eksempler at man kan se problematikken for ikke-kommercielle lokalradioer og hurtigst 
muligt vil udfærdige klare og utvetydige regler for skjult reklame.  
 
Hilsen  
Radio2000 
Industrivej 19 
5750 Ringe 
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Slots- og Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København K 
 
 
Sendt pr. mail til: medi@slks.dk 
 

     Sengeløse 25.10.2016 
 

 
 
HØRING OVER BEKENDTGØRELSE OM IKKE-KOMMERCIEL LOKALRADIOVIRKSOMHED. 
 
 
Sengeløse Radio har følgende kommentarer til det udsendte udkast til ny bekendtgørelse for ikke-
kommerciel lokalradiovirksomhed. 
 
Generelt er der meget at forholde sig til og det har taget en del tid at forstå det hele. 
Det efterlader os med en del spørgsmål og tvivl om betydningen af det foreslåede. 
 
Først og fremmest er vi glade for, at det ser ud til at vi fortsat kan sende ikke-kommerciel 
lokalradiovirksomhed i Sengeløse. 
Vi er glade over at kravene er ændret, i hvad vi ser som værende i vores retning. 
 
For Sengeløse Radio, som er en meget lille og meget lokal radiostation, er det først og fremmest det lokale 
nærområde, der i alle årene har nydt gavn og glæde af vores oplysnings- og nyhedsstof. 
Det er her vi giver lokale borgere mulighed for at komme til orde og det er her, at vi bringer nyhedsstof 
om de begivenheder der kan have betydning for lokalsamfundet. 
 
Vi bringer også nyheder og debatoplæg fra Høje Taastrup Kommune og andre aktører i kommunen og har 
ofte belyst betydningen af beslutninger og vedtagelser der har særlig indflydelse på vores lokalområde. 
 
Vi har bedrevet denne form for lokalradiovirksomhed siden 1987 og har befundet os godt med det, ligesom 
der er vores overbevisning, at lokalsamfundet har ligeså. 
 
Når vi sender et høringssvar, skyldes det nogle forslag i høringsmaterialet der ikke er helt klart belyst, eller 
vi har en anden mening om. 
 
§ 11: Vedr. egenproduceret førstegangsudsendelser mener vi at vi altid har opfyldet disse krav. 
Imidlertid er der er skærpelse i selve høringsbrevet, hvor der gøres opmærksom på, at ” der for eksempel 
ikke i den ene time med lokalt indhold hver uge kan udsendes programmer om mere generelle emner - uanset om 
der f.eks. er tale om interview med en lokal borger”. En skærpelse vi står uforstående over for, idet den enkelte 
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Sengeløse Radio Landsbygaden 38 B, Sengeløse 2630 Taastrup 

Sengeløse Radio 89,2 MHz - Sender lørdag kl. 09-14. 

borger og et evt. emnet sagtens og ofte har betydning for lokalområdet. Ligeledes er kravet om at 
genudsendelser ikke gælder med i ”optællingen” lidt mærkelig. Vi mener at vigtige emner bør genudsendes i 
forhold til at nå ud til så mange lyttere som muligt. 
 
§ 17 stk. 2 punkt 7: Det er uforståeligt, hvad der menes med at vi skal tilbyde public access.  
 
§ 24 stk. 2: ”Der kan til tilladelseshaver maksimalt ydes tilskud til 15 sendetimer hver uge per programtilladelse”. 
Vi går ud fra, at der menes nøjagtig det der står: ”Maksimalt ydes tilskud til 15 sendetimer”. Ikke mere men 
gerne mindre!  
Vi sender 5 timer om ugen og kan ikke se os ud af at skulle sende flere timer. 
 
Der er formentlig emner i udkastet, som vi kommer til at arbejde med, men for nuværende er ovenstående 
de vigtigste emner for os. 
 
Vi henviser desuden, for stationens historik, til vores høringssvar af 20.10.2015. 
 
I øvrigt tilslutter vi os det høringssvar der er udarbejdet af SAML. 
 
   
   Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne  
 

 
 
 
John O. Andersen 

   Bestyrelsesformand / Stationsforstander 
  



Høringssvar fra Sendesamvirke Djursland  
(Radio Djursland/Radio Rønde og Kanal 3 Djursland) vedr.  
Udkast til Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 2016 
 
Hermed kommentarer til høring om ny bekendtgørelse for ikke kommerciel lokalradio 
 
§ 2. (stk 1) foreslås ændret til :  
Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens eller et sendenet iht bilag 1, som Radio- 
og tv-nævnet, i henhold til § 5, stk. 1, har givet tilladelse til. 
 
§ 5. Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger.  
Denne formulering kan ikke anbefales og giver ikke særlig god mening, med mindre det er meningen man skal søge 
flere tilladelser på samme frekvens for at få tilskud til flere gange 15 timers tilskud, for at få tilskud til alle de 
nuværende sendetimer – Men det ville trods alt give bedre mening at give tilskud til et større antal timer mellem 20 
og 30 timer i stedet – der er rigtig mange ikke kommercielle stationer som sender lige netop mellem 20 og 30 timer 
dog incl. Genudsendelser. 
 
§ 11. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt 
indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset 
omfang tilladt at anvende jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden. 
 
I forrige udkast var der lagt op til at man kunne blande snak og musik i stedet for en lang og kedelig time med snak. 
Derfor vil vi forslå en noget blødere formulering, ingen af stationerne her på Djursland laver en hel time med snak, 
men vi laver mindst 5 timer om ugen hvor der er snak i ca. 35 % af tiden i timerne, specielt i vores service 
udsendelser,  kommunale magasiner og retransmissionen af gudstjenesten fra en af de lokale kirker som også er 
med musik/salmer. 
Men sammenlagt giver det langt mere end en times lokalt indhold om ugen – Så en formulering med 1 times egen 
produceret ”taleradio” men med mulighed for blanding med musik fordelt over 3 timer om ugen vil være langt mere 
spiselig i forhold til det lokalradio vi producerer i dag. 
 
§ 14. Tilladelseshavere skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende….. 
En hjemmeside er noget mere omfattende at opdaterer end f.eks. en side på facebook o.lign. og det koster også lidt 
at have et web hotel mm. Hvorimod facebook er gratis. 
Men hvis facebook o.lign. bliver tilladt som hjemmeside er formuleringen ok 
 
§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens, skal indgå i et sendesamvirke, som 
tillige omfatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel 
lokalradiovirksomhed. Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.  
 
I hele §15 skrivers der kun om frekvens men ikke om frekvens netværk (Sende net) som omtalt  i §1 stk. 4 
 
§ 24. Stk. 2. Der kan til tilladelseshaver maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer hver uge per 
programtilladelse. Genudsendelser indgår ikke i beregningsgrundlaget. 
 
Efter en gennemgang af alle ikke kommercielle radiostationers hjemmesider (dem der har en, hvilket dog er de 
fleste), kan vi konstatere at gennemsnittet af sendetimer for alle ikke kommercielle lokalradioer er 29.4 timer incl. 
Genudsendelser (se vedlagte skema med oversigt over alle stationer, for de stationer der ikke har hjemmeside, men 
som står til fuldt tilskud er der kun skrevet 15 timer i oversigten, selv om jeg har en formodning om at nogen af dem 
sender flere timer, hvilket kun vil øge gennemsnittet.) 
Derfor virker det forkert at der kun gives tilskud til 15 timer – Et sted mellem 20 og 30 timer virker mere passende og 
deraf kunne en vis procentdel være genudsendelser. 
 
En anden ting er at den samlede tilskudspulje skal være så stor at tilskuddet til den enkelte station ikke kommer 
under det nuværende niveau – Så det kan ikke nytte noget at det samlede antal ikke kommercielle stationer bliver så 
stor at tilskuddet til hver enkelt station bliver så lille at ingen overlever – Så tilskudspulje og antal stationer skal være 



afbalanceret – Tilskudspuljen skal forøges til ikke kommerciel radio, så der bliver plads til et større antal stationer 
end i dag. Specielt da der nu bliver mulighed for at søge i flere områder af landet end i dag. 
 
I år får hver enkelt station i øvrigt 20.000 kr. mindre end for 10 år siden,  i 2006 var beløbet 143000 kr. Pr. station. 
 
§ 25. ……. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal dog mindst udgøre 30 pct. og maksimalt 
50 pct. af den samlede bevilling. 
 
Umiddelbart virker denne formulering diskriminerende overfor ikke kommercielle lokalradioer, så mange ikke 
kommercielle tv stationer er der jo ikke længere, kontra hvor mange ikke kommercielle lokalradioer der findes, 
specielt da det må forventes at der kommer et øget antal ikke kommercielle stationer  i forbindelse med ny 
ordningen, så virker en minimumsgrænse på 30 % af den samlede pulje som meget lidt. Specielt da kutymen har 
været 40 % i en del år nu. 
 
Ting der kunne overvejes i bekendtgørelsen 
 
Skal sendetid i de enkelt net i bilag 1 ikke være ens (f.eks. Ringkøbing-Skjern 6 – Den ene sender har 29.5 time og den 
anden 134 timer) (evt. en aftale mellem organisationerne om den fremtidige fordeling i nettene) 
 
Skal der være mulighed for at en tilladelseshaver søger på flere sendenet i den samme kommune (Eks. Ringkøbing-
Skjern  eller  København) 
 
Skal Radio TV-nævnet kunne dispenserer for kommune tilhørs forhold, hvis f.eks. en ansøger bor i en kommune uden 
ikke kommerciel frekvens, men ansøger i nabo kommunen med en ikke kommerciel frekvens.  
Eller at en eksisterende tilladelseshaver ønske at sende i nabo kommunen hvor der er en ledig frekvens, men hvor 
der ikke er andre ansøgere. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
På vegne af 
Sendesamvirket Djursland (Radio Djursland / Radio Rønde – Syddjurslokalradio / Kanal 3 Djursland) 
 
 
Niels A. Holst 
 



Frekvens: Forening: Format: Antal Time idag: Antal timer (Gæt)
87.6 (København) Iransk kulturforening (Iran Zamin) Indvandreradio - Iran ? 15
87.6 (København) Radio Amazingh Indvandreradio - Marrokko ? 15
87.6 (København) Station Balkan Indvandreradio - Balkan 34 34
87.6 (København) Radio Krishna - København Religiøs - Hara Krishna 40 40
87.6 (København) Radio Shalom Jødisk radio 16 16
89.2 (Sengeløse) Sengeløse radio Reportage 5 5
90.2 (Ballerup) Radio Antena Indvandreradio - Albansk ? 15
89.6, 90.4 (København) Bella Radio Reportage/Debat ? 30
89.6, 90.4 (København) Bispebjerg Lokalradio Reportage/Debat 168 80
89.6, 90.4 (København) Københavns Nærradio Religiøs - Kristen 25 25
89.6, 90.4 (København) Den Grønne Kanal Kultur/Debat 23 23
89.6, 90.4 (København) Christiania Radio Reportage/Debat 20 20
89.6, 90.4 (København) Radio Råd Kultur Kultur/Debat 5 5
89.6, 90.4 (København) Radio Salam Indvandreradio 2 2
89.6, 90.4 (København) Valby Radio Kultur/Debat 3 3
92.9 (Frederiksberg) Radio FTF Frederiksberg Nyheder/Snak ? 15
92.9 (Frederiksberg) Radio Storkøbenhavn Nyheder/Snak ? 15
92.9 (Frederiksberg) Somali Radio Indvandreradio - Somalia ? 15
92.9 (Frederiksberg) Radio Aap Ki Awaz - Radio Raja Indvandreradio - Pakistan 56 56
92.9 (Frederiksberg) Radioti Reportage/Debat 35 35
94,5 Albertslund Albertslund NR Dansk Lokalradio 48 46
94,5 Albertslund Partyzone Ungdomsradio/musikradio 63 63
95.2 (Hvidovre) Hvidovre Nærradio Dansk Lokalradio 168 168
95.5 (København) ICUradio Studenter Radio/Musik radio 15 15
95.5 (København) XFM- København Studenter Radio 37,5 37,5
95.5 (København) Universitetsradioen Studenter Radio 30 30
95.5 (København) Station 2000 Reportage/EU/Historie 22 22
95.5 (København) Radio Pak Link Indvandreradio - Pakistan 20 20
95.5 (København) Radio Kosovas Stemme Indvandreradio - Balkan ? 20
97.7 (Frederiksberg) Radio F Frederiksberg Snak ? 15
97.7 (Frederiksberg) Radio Fruen Snak 10 10
97.7 (Frederiksberg) Radio Frede Snak ? ? 15
97.7 (Frederiksberg) Frederiksberg Lokalradio/Radio Fokus Spirituel Radio 15 15
97.7 (Frederiksberg) Frederiksberg Senior Radio Senior Radio ? 15
97.7 (Frederiksberg) Radio Sfinx Spirituel Radio (?) ? 15
98.9 (København) Radio Karen Debat/Snak 86 86
98.9 (København) Christianshavn Kanal Reportage/Debat 20,5 20,5
98.9 (København) Radio Vesterbro Reportage/Debat 23 23
98.9 (København) Radio Dobre Vibracije Indvandreradio - Balkan 42 42
100.9 (Gladsaxe) Kanal Gladsaxe Radio Dansk Lokalradio 20 20



Frekvens: Forening: Format: Antal Time idag: Antal timer (Gæt)
102.9 (København) Den albanske Forening (Projekt 21) Indvandreradio - Albansk ? 15
102.9 (København) Radio FTF København Nyheder/Snak 26 26
102.9 (København) Station København Nyheder/Snak ? 15
102.9 (København) Radio Jazz Jazz Musik 38 38
103,4 (Amager) New FM (UCB) Religiøs - Kristen ? 15
103,4 (Amager) Amagerfrekvensen (ST. Amager) Dansk Lokalradio 21 21
103,4 (Amager) Amagerlands Lokalradioforening Dansk Lokalradio 15 15
103,4 (Amager) Glade lyttere (St. Amager) Dansk Lokalradio 21 21
103,4 (Amager) Øen Amagers Lokalradioforening Dansk Lokalradio 16 16
103,4 (Amager) Station A (St. Amager) Dansk Lokalradio 21 21
103,4 (Amager) Tårnby Lokalradio (St. Amager) Dansk Lokalradio 21 21
105.4 (Gentofte) Gentofte Lokalradio Snak/Interview 5 5
105.9 (Rødovre) Demokratiradioen Kommunal debat ? 15
105.9 (Rødovre) Rødovre kanalen 2 Dansk Lokalradio 32 32
105.9 (Rødovre) Radio Payvand Indvandre Radio- Parkistan ? 5
106.3 (København) Nørrebro Radio Lokal Radio/Reportage/Snak ? 15
106.3 (København) Rhema Radio (UCB) Religiøs - Kristen ? 15
106.3 (København) Radio Al-Fatiha (NM Radio - Islam Radio DK)Religiøs - Islam (?) 57 57
107.4 (Lyngby) Radio XFM Studenter Radio 37,5 37,5
107.4 (Lyngby) Bazooka FM Ungdoms Radio 9 9
92.2/93.1 (Helsinge) Antenne Nordsjælland Dansk Lokalradio 15? 15
92.2/93.1 (Helsinge) Radio Kattegat Dansk Lokalradio 15? 15
106.7 (Helsinge) Radio Jet FM Nyheder ? 15
92.8 (Helsingør) Nordsjællands Kristne Radio Religiøs - Kristen 25 25
92.8 (Helsingør) Radio Helsingør (Update) Dansk lokalradio 101 101
97.8 (Roskilde) Roskilde Dampradio Dansk Lokalradio 24 24
97.8 (Roskilde) Roskilde Weekend Radio Dansk Lokalradio 12 12
98,2 Frederiksværk Radio 10FM Dansk lokalradio 55 55
98,2 Frederiksværk Halsnæs Country Radio Musik Radio 20 20
98,2 Frederiksværk Global FM Musik Radio 36 36
98,2 Frederiksværk Radio FLR Musik Radio 24 24
105.3 Frederiksværk Halsnæs Retro Musik Radio 48 48
105.3 Frederiksværk Radio Halsnæs Musik Radio 64 64
105.3 Frederiksværk Stina FM Musik Radio 64 64
104.3 (Fredensborg) Jazzkanalen Jazz 30 30
104.3 (Fredensborg) Radio Humleborg Dansk Lokalradio 32 32
104.5 (Hundested) Radio HLR Musik radio 60 60
104.5 (Hundested) Radio Boost Musik radio 32 32
92.8, 93.1, 98.6, 104.4, 104.9 Bornholm Bornholms kristne Radio Religiøs - Kristen 24 24
95.6 (Vordingborg) Radio HSR Dansk Lokalradio 29 29



Frekvens: Forening: Format: Antal Time idag: Antal timer (Gæt)
95.6 (Vordingborg) Radio 40 plus Dansk Lokalradio 15 15
95.8, 105.8 (Dianalund) Kilojoule Radio Dansk Lokalradio ? 15
104.5 (Næstved) Næstved Lokalradio Religiøs - Kristen 10 10
104.7 (Holbæk) Den kristne Radio + Radio Holbæk Religiøs - Kristen + dansk LR 30 40
104.7 (Fakse) + gold fm Radio Rollo Ungdoms Radio 75 75
104.7 (Fakse) Radio Østsjælland Dansk Lokalradio 29 29
105.7 (Korsør) Nærradio Korsør Dansk Lokalradio 38 38
107.0, 107.8, 107.9 (Odseherred) Radio107FM/Infokanalen Odsherred Dansk Lokalradio 10 10
107.0, 107.8, 107.9 (Odseherred) Radio Oddsherred Dansk Lokalradio 53 53
107.8 (St. Heddinge) Stevns Lokalradio Dansk Lokalradio 22 22
107.8 (St. Heddinge) Gold FM 70'er/80'er Musik 140 140
87.9 (Odense) Odense Studenterradio Studenter Radio 13 13
94.2 (Bogense) Radio Nordfyn Dansk Lokalradio 21 21
104,5 Munkebo Fyns Total Radio 1 Dansk Lokalradio 70 70
104,7 Ringe Radio 2000 Dansk Lokalradio 60 60
104,8 Langeland Radio Langeland Dansk Lokalradio 15 15
106.5 (Svendborg) Radio Aktiv Dansk Lokalradio 15 15
107.1 (Odense) Indvandreradio Odense/Århus Indvandre Radio ? 15
107.1 (Odense) Komiteens Radio Dansk Lokalradio 35 35
91,5 Fredericia Radio Mælkebøtten Dansk Lokalradio/Reportage/Debat/EU 168 168
93,5 Esbjerg Arkens Radio Religiøs - Kristen 19 19
93.6, 100.7, 106.6, 106.8, 107.8 (Løgumkloster) Lumi Radio Syd Religiøs - Kristen 24,5 24,5
93.6, 100.7, 106.6, 106.8, 107.8 (Løgumkloster) Radio Sydvest Dansk Lokalradio 44 44
96,6 Give Give Nærradio Dansk Lokalradio 18 18
98.6 (Haderslev) Norea Radio Haderslev Religiøs - Kristen 12 12
105.6, 106.1 Ødsted/Egtved Radio Ådalen Dansk Lokalradio 40 40
91,3 og 107.2 (Kolding) Radio Hormuud Indvandre Radio - Somalia 15 15
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Ringkøbing Lokalradio Dansk Lokalradio 45 45
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Service radio Dansk Lokalradio 50 50
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Weekend Radioen Dansk Lokalradio 38 38
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Radio Djursland Dansk Lokalradio 36 36
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Radio Rønde - Syddjurs Lokalradio Dansk Lokalradio 42 42
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Kanal 3 Djursland Dansk Lokalradio/Turist/EU 20 20
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Formiddagsradioen Dansk Lokalradio 24 24
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Det ny Kanal 1 Dansk Lokalradio 21 21
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Radio Ådalen Skjern Religiøs - kristen/Dansk LR 38 38
93,5 Nørresnede HLR (Højderyggens Lokalradio) Dansk Lokalradio 16 16
93,5 Nørresnede HWR (Højderyggens Weekendradio) Dansk Lokalradio 16 16
94.6, 104.3 Ulfborg/Vemb Radio Vest's venner (Radio Vest) Dansk Lokalradio 30,5 30,5
96.2 (Herning) FKG Religiøs - Kristen 16 16



Frekvens: Forening: Format: Antal Time idag: Antal timer (Gæt)
96.2 (Herning) Radio Midtjylland Classic Klassisk Musik 152 152
98.7 (Århus) Den Tunge Radio Heavy Metal/Rock 15 15
98.7 (Århus) Århus Studenterradio Studenter Radio 33 33
98.7 (Århus) Radio Bazar (Global Media) Indvandre Radio 15 15
98.7 (Århus) Indvandreradio Århus Indvandre Radio ? 15
98.7 (Århus) Radio Håb Indvandre Radio 12 12
98.7 (Århus) Radio Krishna - Århus Religiøs - Hara Krishna 15 15
98.7 (Århus) Viby Syd Radio (Global Media) Indvandre Radio (?) 15 15
98.7 (Århus) Multikulturel Radio Indvandre Radio 15 15
98.7 (Århus) BUR (Børne og Ungdoms Radio) (Global Media)Ungdoms Indvandre Radio 15 15
104.9 (Randers) Radio Randers Dansk Lokalradio 15 15
104.9 (Randers) DÅR - Det Åbne Radioværksted Dansk Lokalradio 15 15
107.2 Samsø Samsø Radio (Radio Survivor) Musik Radio 15 15
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Folkets Radio Debat/Reportage 28 28
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Lumi Radio Aalborg Religiøs - Kristen 23,5 23,5
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Radio Aalborg Debat/Reportage 16,5 16,5
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Alborg Studenterradio Studenter Radio 15 15
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Station 10 Ungdomsradio 21,5 21,5
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Radio Nibenitten Dansk Lokalradio 38,5 38,5
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Midtfjord Radio Dansk Lokalradio 46 46
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Kanalen FM Dansk Lokalradio 22,5 22,5
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Sæby lokalradio Dansk Lokalradio ? 15
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Fredrikshavn Lokalradio Dansk Lokalradio 18 18
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Frederikshavn Country Music Radio Dansk Lokalradio 20 20
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Hele Byens radio 70'er/80'er Musik 16 16
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Eagles FM 70'er/80'er Musik ? 15
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Radio Veronica 70'er/80'er Musik 15 15
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Radio Ellekær Reportage/Snak ? 15
104.1 (Sindal) Radio Sindal Dansk Lokalradio 24 24
104.3 (Dronninglund) DNR - Dronninglund NR Dansk Lokalradio 18 18
106.7 (Løkken-Vrå) Kystradio 106.7 Dansk Lokalradio 10 10
106.7 (Løkken-Vrå) Løkken Vrå Nærradio Dansk Lokalradio 18 18

Samlet antal timer 4468

152 stationers gennemsnit 29,4



Frekvens: Forening: Hjemmeside Podcast Stream Tilskud 2016:
87.6 (København) Iransk kulturforening (Iran Zamin) nej nej nej 122444
87.6 (København) Radio Amazingh nej nej nej 122444
87.6 (København) Station Balkan nej nej nej 122444
87.6 (København) Radio Krishna - København ja nej ja 122444
87.6 (København) Radio Shalom ja ja ja 89383
89.2 (Sengeløse) Sengeløse radio ja ja nej 40815
90.2 (Ballerup) Radio Antena ja nej ja 24t 122444
89.6, 90.4 (København) Bella Radio nej nej ja 122444
89.6, 90.4 (København) Bispebjerg Lokalradio ja nej ja - 24t 122444
89.6, 90.4 (København) Københavns Nærradio ja ja ja 110200
89.6, 90.4 (København) Den Grønne Kanal ja nej ja 122444
89.6, 90.4 (København) Christiania Radio ja ja nej 122444
89.6, 90.4 (København) Radio Råd Kultur nej nej nej 88851
89.6, 90.4 (København) Radio Salam nej nej nej 32652
89.6, 90.4 (København) Valby Radio ja ja ja 16326
92.9 (Frederiksberg) Radio FTF Frederiksberg nej nej nej 122444
92.9 (Frederiksberg) Radio Storkøbenhavn nej nej nej 122444
92.9 (Frederiksberg) Somali Radio nej nej nej 122444
92.9 (Frederiksberg) Radio Aap Ki Awaz - Radio Raja ja ja ja 122444
92.9 (Frederiksberg) Radioti ja nej ja 122444
94,5 Albertslund Albertslund NR ja ja ja 122444
94,5 Albertslund Partyzone ja nej ja - 24t 122444
95.2 (Hvidovre) Hvidovre Nærradio ja ja nej 122444
95.5 (København) ICUradio nej nej nej 122444
95.5 (København) XFM- København ja nej ja 122444
95.5 (København) Universitetsradioen ja ja ja 122444
95.5 (København) Station 2000 ja nej nej 104549
95.5 (København) Radio Pak Link ja nej ja 122444
95.5 (København) Radio Kosovas Stemme nej nej ja 24 t 122444
97.7 (Frederiksberg) Radio F Frederiksberg nej nej nej 122444
97.7 (Frederiksberg) Radio Fruen ja nej nej 122444
97.7 (Frederiksberg) Radio Frede nej nej nej 122444
97.7 (Frederiksberg) Frederiksberg Lokalradio/Radio Fokus ja nej nej 122444
97.7 (Frederiksberg) Frederiksberg Senior Radio nej nej nej 122444
97.7 (Frederiksberg) Radio Sfinx nej nej nej 122444
98.9 (København) Radio Karen ja nej nej 122444
98.9 (København) Christianshavn Kanal ja nej ja 122444
98.9 (København) Radio Vesterbro ja ja ja 122444
98.9 (København) Radio Dobre Vibracije ja nej ja 24/7 122444
100.9 (Gladsaxe) Kanal Gladsaxe Radio ja nej nej 122444



Frekvens: Forening: Hjemmeside Podcast Stream Tilskud 2016:
102.9 (København) Den albanske Forening (Projekt 21) ja nej ja 24/7 12244
102.9 (København) Radio FTF København ja nej nej 122444
102.9 (København) Station København ja nej nej 122444
102.9 (København) Radio Jazz ja ja ja 122444
103,4 (Amager) New FM (UCB) ja nej nej 122444
103,4 (Amager) Amagerfrekvensen (ST. Amager) ja nej ja 122444
103,4 (Amager) Amagerlands Lokalradioforening ja nej nej 122444
103,4 (Amager) Glade lyttere (St. Amager) ja nej ja 122444
103,4 (Amager) Øen Amagers Lokalradioforening ja nej nej 122444
103,4 (Amager) Station A (St. Amager) ja nej ja 122444
103,4 (Amager) Tårnby Lokalradio (St. Amager) ja nej ja 122444
105.4 (Gentofte) Gentofte Lokalradio ja nej nej 40815
105.9 (Rødovre) Demokratiradioen nej nej nej 24489
105.9 (Rødovre) Rødovre kanalen 2 ja nej ja 122444
105.9 (Rødovre) Radio Payvand ja ja nej 65304
106.3 (København) Nørrebro Radio ja nej ja 122444
106.3 (København) Rhema Radio (UCB) nej nej nej 122444
106.3 (København) Radio Al-Fatiha (NM Radio - Islam Radio DK) ja nej ja 122444
107.4 (Lyngby) Radio XFM ja nej ja 122444
107.4 (Lyngby) Bazooka FM ja ja nej 73467
92.2/93.1 (Helsinge) Antenne Nordsjælland nej nej nej 122444
92.2/93.1 (Helsinge) Radio Kattegat ja nej nej 122444
106.7 (Helsinge) Radio Jet FM nej nej nej 122444
92.8 (Helsingør) Nordsjællands Kristne Radio ja nej ja 122444
92.8 (Helsingør) Radio Helsingør (Update) ja nej ja 122444
97.8 (Roskilde) Roskilde Dampradio ja nej ja 122444
97.8 (Roskilde) Roskilde Weekend Radio ja nej ja 81630
98,2 Frederiksværk Radio 10FM ja nej ja 122444
98,2 Frederiksværk Halsnæs Country Radio ja nej ja 122444
98,2 Frederiksværk Global FM ja nej ja 24/7 122444
98,2 Frederiksværk Radio FLR ja facebook nej ja 24/7 122444
105.3 Frederiksværk Halsnæs Retro ja facebook nej ja 122444
105.3 Frederiksværk Radio Halsnæs ja nej ja 122444
105.3 Frederiksværk Stina FM ja nej ja 122444
104.3 (Fredensborg) Jazzkanalen ja ja ja 122444
104.3 (Fredensborg) Radio Humleborg ja ja ja 122444
104.5 (Hundested) Radio HLR ja nej ja 122444
104.5 (Hundested) Radio Boost ja nej ja 122444
92.8, 93.1, 98.6, 104.4, 104.9 Bornholm Bornholms kristne Radio ja nej ja 86025
95.6 (Vordingborg) Radio HSR ja nej ja 122444



Frekvens: Forening: Hjemmeside Podcast Stream Tilskud 2016:
95.6 (Vordingborg) Radio 40 plus ja nej ja 122444
95.8, 105.8 (Dianalund) Kilojoule Radio ja ja nej 122444
104.5 (Næstved) Næstved Lokalradio ja nej ja 32652
104.7 (Holbæk) Den kristne Radio + Radio Holbæk ja nej ja 122444
104.7 (Fakse) + gold fm Radio Rollo ja facebook nej ja 24/7 122444
104.7 (Fakse) Radio Østsjælland ja nej ja 122444
105.7 (Korsør) Nærradio Korsør ja nej nej 122444
107.0, 107.8, 107.9 (Odseherred) Radio107FM/Infokanalen Odsherred ja nej ja 122444
107.0, 107.8, 107.9 (Odseherred) Radio Oddsherred ja nej ja 122444
107.8 (St. Heddinge) Stevns Lokalradio ja ja ja 122444
107.8 (St. Heddinge) Gold FM ja nej ja 122444
87.9 (Odense) Odense Studenterradio ja ja ja 97956
94.2 (Bogense) Radio Nordfyn ja ja nej 117735
104,5 Munkebo Fyns Total Radio 1 ja nej nej 122444
104,7 Ringe Radio 2000 ja nej nej 122444
104,8 Langeland Radio Langeland ja nej ja 122444
106.5 (Svendborg) Radio Aktiv ja nej nej 122444
107.1 (Odense) Indvandreradio Odense/Århus nej nej nej 40815
107.1 (Odense) Komiteens Radio ja nej ja 122444
91,5 Fredericia Radio Mælkebøtten ja ja ja 0
93,5 Esbjerg Arkens Radio ja nej ja 122444
93.6, 100.7, 106.6, 106.8, 107.8 (Løgumkloster) Lumi Radio Syd ja nej ja 122444
93.6, 100.7, 106.6, 106.8, 107.8 (Løgumkloster) Radio Sydvest ja nej ja 122444
96,6 Give Give Nærradio ja nej nej 122444
98.6 (Haderslev) Norea Radio Haderslev ja nej nej 57455
105.6, 106.1 Ødsted/Egtved Radio Ådalen ja nej ja 122444
91,3 og 107.2 (Kolding) Radio Hormuud ja nej nej 122444
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Ringkøbing Lokalradio ja nej ja 122444
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Service radio nej nej ja 122444
89.4, 105.9 (Ringkøbing) Weekend Radioen nej nej ja 122444
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Radio Djursland ja nej ja 122444
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Radio Rønde - Syddjurs Lokalradio ja nej ja 122444
90.1, 90.5, 97.6, 101.7, 105.7 og 105.9 MHz (Djursland) Kanal 3 Djursland ja ja ja 122444
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Formiddagsradioen nej nej ja 122444
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Det ny Kanal 1 nej nej ja 122444
91.3, 96.4, 104.5, 107.1 (Tarm/Hvide Sande) Radio Ådalen Skjern ja nej ja 122444
93,5 Nørresnede HLR (Højderyggens Lokalradio) ja nej ja 122444
93,5 Nørresnede HWR (Højderyggens Weekendradio) ja nej ja 122444
94.6, 104.3 Ulfborg/Vemb Radio Vest's venner (Radio Vest) ja nej ja 122444
96.2 (Herning) FKG ja nej nej 122444



Frekvens: Forening: Hjemmeside Podcast Stream Tilskud 2016:
96.2 (Herning) Radio Midtjylland Classic nej nej nej 122444
98.7 (Århus) Den Tunge Radio ja nej ja 24t 122444
98.7 (Århus) Århus Studenterradio ja nej ja 122444
98.7 (Århus) Radio Bazar (Global Media) ja nej nej 122444
98.7 (Århus) Indvandreradio Århus ja ja ja 122444
98.7 (Århus) Radio Håb nej nej ja 122444
98.7 (Århus) Radio Krishna - Århus ja nej nej 122444
98.7 (Århus) Viby Syd Radio (Global Media) ja nej nej 122444
98.7 (Århus) Multikulturel Radio nej nej ja 122444
98.7 (Århus) BUR (Børne og Ungdoms Radio) (Global Media)ja nej nej 122444
104.9 (Randers) Radio Randers ja ja ja 122444
104.9 (Randers) DÅR - Det Åbne Radioværksted ja ja ja 122444
107.2 Samsø Samsø Radio (Radio Survivor) ja nej nej 122444
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Folkets Radio ja nej ja 122444
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Lumi Radio Aalborg ja ja ja 106118
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Radio Aalborg ja ja nej 122444
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Alborg Studenterradio ja nej ja 122444
92.2, 106.5, 107.4 (Ålborg) Station 10 ja nej nej 122444
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Radio Nibenitten ja nej ja 122444
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Midtfjord Radio ja nej ja 122444
90.9, 101.7, 104.1, 106.6 (Løgstør/Nibe) Kanalen FM ja nej nej 122444
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Sæby lokalradio ja ja ja 122444
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Fredrikshavn Lokalradio ja ja ja 122444
97.4, 103.5, 106.6 (Frederikshavn) Frederikshavn Country Music Radio ja nej ja 122444
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Hele Byens radio nej nej nej 122444
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Eagles FM nej nej nej 122444
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Radio Veronica nej nej nej 122444
101.2 (Brønderslev) (91.5 low power) Radio Ellekær nej nej nej 122444
104.1 (Sindal) Radio Sindal ja nej nej 122444
104.3 (Dronninglund) DNR - Dronninglund NR ja nej ja 122444
106.7 (Løkken-Vrå) Kystradio 106.7 nej nej nej 81630
106.7 (Løkken-Vrå) Løkken Vrå Nærradio ja nej nej 122444
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Kære Kulturstyrelsen, 
 
 
Tak for fremsendelse af høring angående ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel 
lokalradiovirksomhed. Der er specifikt ét punkt i denne tekst som skiller sig ud fra 
tidligere udkast, og som efter vores mening drastisk vil forringe forholdene for både de 
lokale radioer og for lytterne. 
 
Det planlægges ifølge udkastet at gruppere frekvenser i sendenet inden for 
prædefinerede sendeområder, hvilket vil betyde at der i hvert sendeområde fremover 
kun vil være plads til i alt 168 timers radioproduktion, da den ledige sendetid effektivt 
gøres til én sendeflade i stedet for mange selvstændige som i dag. Dette vil betyde at 
mængden af indhold vil falde drastisk i forhold til hvad der er nu. Som eksempel kan vi 
tage Halsnæs Kommune, hvor der i dag eksisterer tre FM-frekvenser med separat 
radiovirksomhed på alle tre. Der er i øjeblikket 9 radioforeninger i alt på de tre 
frekvenser. Efter den foreslåede ordning med sendenet vil det svare til 2 ⅔ timer om 
dagen til hver radio, hvilket er næsten ubrugeligt. 
 
De nuværende radioer har en meget bred vifte af koncepter, der vil være meget svære at 
sammensætte på én frekvens og opnå et produkt som har struktur og sammenhæng. Vi 
mener at de tre frekvenser i dag hver især har en forholdsvis strømlinet sendeflade 
radioforeningerne imellem med indhold som henvender sig til nogenlunde samme 
målgruppe, mens indholdet frekvenserne imellem adskiller sig betydeligt fra hinanden. 
Efter den nye ordning vil et sammenhængende indhold alt efter målgruppe på hver 
frekvens vil blive kastet sammen på én flade der vil frustrere lytterne og helt sikkert 
sænke lysten til at blive på kanalen. 
 
Den hidtidige model med udbud af enkeltfrekvenser anser vi for en meget mere 
fleksibel løsning end at gruppere dem i sendenet på forhånd. En radioforening kan 
dermed selv vælge hvilke frekvenser man vil søge sendetid på, og ønsker en 
radioforening at dække mere end hvad en enkelt frekvens formår, kan den søge på mere 
end én frekvens. Det er samtidig åbenlyst at udbud af enkeltfrekvenser vil undgå det 
store puslespil som Kulturstyrelsen selv påpeger der vil komme med nabohøringer i 
forbindelse med flytning af frekvenser, der med sikkerhed vil forsinke igangsættelse af 
programvirksomhed på rigtig mange af frekvenserne der på nuværende tidspunkt ligger 
tæt på hinanden men udsender forskelligt indhold. 
 
Slutteligt mener vi at udkastet mangler info om hvor mange radiostationer det er 
tiltænkt at der kan være på hvert sendenet fremover. Vi vil derfor gerne spørge om der 
en øvre grænse? Som vi ser det vil hver eksisterende radioforening enten stå over for en 
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betydelig forringelse af sendemulighederne i form af ledig sendetid, eller alternativt vil 
kun få af radioforeningerne overleve, hvilket vil mindske diversiteten i lokalområdet. 
 
Vi vil på baggrund af ovennævnte problemstillinger kraftigt anbefale at myndighederne 
genovervejer beslutningen om at gruppere frekvenser i sendenet, og i stedet fortsætter 
med at udbyde dem individuelt, hvilket vil give meget større fleksibilitet og minimere 
det administrative arbejde med frekvensflytninger og nabohøring samt fremskynde den 
mulige startdato for programvirksomhed på frekvenserne. 
 

Med venlig hilsen 
 
Martin Hald 
Formand for Sendesamvirket 105,3 
På vegne af alle radioerne på 105,3 MHz i Frederiksværk: 
Radio Halsnæs 
StinaFM 
Halsnæs Retro 

 



Fra: Dennis Skoglund
Til: SLKS FP Medier; bestyrelse@partyzone.nu
Emne: Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 27. oktober 2016 07:47:11
Vedhæftede filer: image001.png

På vegne af foreningen Ung radio af 2012 - PartyZone, fremsendes hermed høringssvar

PartyZone finder det problematisk, at der i kommuner som f.eks. Solrød Kommune, hvor
der i udkastet ingen ikke-kommerciel sendemulighed er, i fremtiden ikke vil være
mulighed for at have radiostationen fysisk beliggende.

For vores vedkommende ville vi kunne benytte en ikke-kommerciel mulighed i enten Køge
eller Roskilde, som fint vil kunne dække vores kommune, men som udkastet er skruet
sammen, vil vi skulle flytte radiostationen hvilket vil medføre udgifter. Se redegørelse i
mail korrespondance med Thyge Moos.

PartyZone ser 2 løsningsforslag på denne situation.

1. Man åbner op for kommuner uden ikke-kommerciel sendemulighed kan benytte den
ikke-kommercielle sendemulighed, der er i den næst tætteste beliggende kommune. (dette
vil gavne flere end os)

2. 101,2 MHz i Greve/Solrød forbliver som den er i dag ikke-kommerciel (dette vil gavne
os)

 

Med venlig hilsen

Dennis Skoglund

---------- Videresendt besked ----------
Fra: SAML <saml@saml.dk>
Dato: 16. oktober 2016 kl. 15.58.10 +02.00
Emne: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. Hørring
Til: dennis@radiogruppen.dk, Thyge Moos <tmo@slks.dk>, bestyrelse@partyzone.nu

Hej Dennis

 

Tak for orienteringen, og vel egentlig mest til Thyge Moos, det var ikke helt sådant, jeg opfattede
de snakke, der undervejs har været omkring at sende / at kunne høres i en nabokommune. At så
skal studiet være beliggende i nabokommunen, i dette konkrete tilfælde enten i Køge eller i
Roskilde. Det vil jo så også komme til at ramme andre stationer i Hovedstadsområdet, hvor der
ikke kommer en ikke-kommerciel frekvens fremover, men hvor det er muligt at dele frekvens
med en nabokommune, f.eks har vi talt om Rødovre / Albertslund og andre. 
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Den lokale forankring er jo stadig til stede, hvis studiet er beliggende i den ene kommune, men
signalet sendes fra en sender i en nabokommune – hovedsagen er vel, at der sendes fra og til
borgerne i kommunen. Og det vil jo stadig være tilfældet. 

 

Så, sådan lige umiddelbart er jeg da ikke helt enig i fortolkningen. Det er jo denne konstruktion,
der gør at der er flere kommuner hvor ikke-kommerciel radio kan høres, selv om senderen ikke
er placeret i netop den kommune;

 

Og ja, det er korrekt at skal der etableres nye sendere, så er der etableringsomkostninger
forbundet med dette. Det er, som jeg tidligere har skrevet, også tilfældet for alle de nye
frekvenser / muligheder der er fundet rundt om i landet. Er der nogen, der ønsker at oprette en
radio i et af de områder, så skal der etableres nye sendere. Hvorimod masteleje er almindelig
driftsudgifter, vi alle har hvert år.

 

Og jo, vi har alle en interesse i en ny bekendtgørelse af to årsager, for det første kommer der en
adskillelse mellem kommerciel og ikkekommerciel lokalradio, vi har forskellige behov, der ikke
kan opfyldes i én samlet bekendtgørelse, som tilfældet er i dag. For det andet er der behov for at
få gjort op med det tilskudsrytteri, der var tilfældet tidligere. 

 

Det er besværligt og kan blive halvdyrt for os alle, men hvis vi forstår vores besøgelsestid, kan en
ny bekendtgørelse give os alle ny energi, så at sige genopfinde os selv. Hvad der egentlig er de
ikke-kommercielles eksistensberettigelse. 

 

Der er ingen, der har lovet os det skal være nemt. Men alligevel – jo vi har alle rigtig god brug for
en ny bekendtgørelseJ

 

MVH

Gitte Thomsen

 



 

 

Fra: Dennis Skoglund [mailto:dennis@radiogruppen.dk] 
Sendt: 15. oktober 2016 17:49
Til: SAML <saml@saml.dk>; Thyge Moos <tmo@slks.dk>; bestyrelse@partyzone.nu
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: SV: Vedr. Hørring

 

Hej Gitte.

 

Jeg fik talt med Thyge, og det var desværre dårlig nyheder. Hvis vores radio skal sende fra
en af de 2 nabo kommuner, så SKAL radioen også flytte. Afviklingen/studiet skal ligge i
tilladelses kommunen, hvorimod bestyrelsen gerne må bo i "tilladelses området" dvs. nabo
kommunerne.

 

Det betyder at udover der skal findes og bekostes en ny senderposition i Køge, som sikkert
medføre masteleje, så skal vi også finde egnet lokaler som medføre en husleje, vi skal
bekoste en flytning af studier, fiberliner, UHF link mv.  (Det ved du selv, det er ikke noget
man bare lige gør)  

Mit bud er udover en husleje vil dette medføre en udgift til flytteomkostning af teknik på
100.000 kr. herunder også ny lydisolering af lokaler, sikring af døre og vinduer jf.
forsikrings kravene mv.

 

Jeg vil vurdere en ny FM sender kan bygges i Køge for ca. 50.000 kr. hertil skal lægges en
evt. årlig masteleje og måske etablering af ny el/data forsyning, hvis der ikke er noget i
forvejen. 

 

Dvs. bare etablering og flytning kommer til at koste os 150.000 kr. og her er ikke taget
højde for de evt. ekstra hus/masteleje udgifter vi vil blive påført ved det her.

 

Alt dette samtlige med vores udgifter nu... Ca. 5.500 kr. til strøm. Radioen beltaler pt. ikke
husleje i Solrød.  



 

Det er for at sige det mildt en rigtig dårlig station vi bliver sat i. Vi ser os selv som en
velfurgenene radio, der nu muligvis bliver halv-sukket grundet en ny bekendtgørelse som
ingen i virkeligheden ønsker...???

 

Jeg har sat Thyge på som CC. da han har lovet efter vores snak i Fredag at vende
PartyZones konkrete situation med sine kollegaer i styrelsen. Jeg håber denne beskrivelse
af forholdene giver beder indblik i hvad det gør for os, hvis dette bliver til virkelighed. 

 

Med venlig hilsen

 

 

Dennis Skoglund

21796046

 

 

 

 

Den 15. oktober 2016 kl. 12.17.11 +02.00, skrev SAML <saml@saml.dk>:

Hej igen Dennis

 

Fint, og ja, der er jo allerede etableret en sender i Roskilde, men om det er bedst at
søge i den ene eller den anden kommune – ville jeg lige tjekke hos Kulturstyrelsen,
når vi kender udbuddet. Det skulle gerne komme i løbet af foråret 2017, så vidt jeg
ved. 

 

Det kunne også være en et godt argument at bruge i et høringssvar, at det ikke er
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helt klart formuleret, om man kan søge sendetilladelse i en nabokommune og
stadig leve op til kravet om at bestyrelsen skal være bosiddende i kommunen. 

 

Jeg  ved ikke om du har talt med Thyge Moos om dette, det kan jo være han har et
klart svar. 

 

MVH

Gitte

 

 

Fra: Dennis Skoglund [mailto:dennis@radiogruppen.dk] 
Sendt: 14. oktober 2016 12:47
Til: SAML <saml@saml.dk>
Cc: bestyrelse@partyzone.nu
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: Vedr. Hørring

 

Hej Gitte.

 

Jeg vil først og fremmest beklage, hvis min mail gav anledning til at tro at vi
ville søge 2 sender og dermed forsøge at opnå 2 gange tilskud.. Det ville aldrig
kunne lade sig gøre. PartyZone er og skal for blive som en kanal. Det var ikke
henudsigten, det var blot for at få klarlagt vores muligheder. Der er ingen tvivl
om det vil være billigere at oprette sig i Roskilde, hvor der i forvejen er en
sender i drift på 97,8 MHz.

 

Er det rigtigt forstået ? 

 

Med venlig hilsen
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Dennis Skoglund

21796046

 

 

On 14 October 2016 at 12:25:08 +02:00, SAML <saml@saml.dk> wrote:

Hej Dennis

 

Selv tak, jeg synes dog ikke definitionen af kommune og
sendetilladelsesområde er så utydelig, men hvis der er behov for det
kan det jo altid skrives tydeligere. 

 

Jeg vil dog ikke anbefale, at I søger i to kommuner. SAML vil direkte
anbefale det modsatte, at man kun søge en tilladelse. Grunden er, at
skal vi komme tilskudsrytteriet til livs og skal de ikke-kommercielle
fortsat beholde deres eksistensberettigelse, giver det ikke mening at
søge samme tilladelse i flere kommuner. Så adskiller vi os jo ikke på
nogen måde fra hverken DR eller de kommercielle. Der bør være en
lokal forankring for de ikke-kommercielle stationer. 

 

Og ja, du har da fuldstændig ret i, at det nemmeste og billigste vil
være fortsat at kunne sende som I gør nu. Men de problemer I har
med evt. oprettelse / indkøb af ny sendere og sendepositioner – de
problemer er de samme for alle de nye sendemuligheder, der er
fundet rundt omkring i landet – ret beset for os alle sammen, idet der
jo ikke er nogen garanti for at alle de nuværende stationer får
sendetilladelse, der hvor de er i dag. Men det ville jo være det samme
problem for jer, hvis det var i Greve I skulle til at sende fra fremover.

 

Men, nej, situationen er bestemt ikke optimal, men dog  betydelig
bedre end det der var lagt op til i de bekendtgørelser der blev udsendt
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i løbet af 2015. Så noget har vi da opnået.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem flytter – ja så må man formentlig ud og
finde et nyt medlem, der er bosiddende i kommunen. Anderledes kan
det vel ikke være?

 

Men skriv endeligt et høringssvar og gør også opmærksom på, at det
er fint, der er nye sendemuligheder, men at der er store
etableringsudgifter forbundet med at etablere sig i nye områder. Vi vil
i vores høringssvar gøre opmærksom på det samme, og håber på vi
evt. kan få politikerne til at finde en pose penge, der kan bruges til
etablering i de nye områder. Så jo flere, der gør opmærksom på dette,
jo bedre. 

 

Og som et PS, så kan jeg da ikke undlade at gøre jer opmærksom på,
at det er en god ide at være medlem af en organisation. Der ligger
indmeldelsesblanket på SLRTV’s hjemmeside: www.slrtv.dk

 

Venlig hilsen

Gitte Thomsen

 

 

 

Fra: Dennis Skoglund [mailto:dennis@radiogruppen.dk] 
Sendt: 14. oktober 2016 10:05
Til: SAML <saml@saml.dk>
Cc: Thyge Moos <tmo@slks.dk>; bestyrelse@partyzone.nu; Lill-Jana
Vandmose Larsen <lvl@slks.dk>
Emne: Re: SV: SV: SV: Vedr. Hørring

 

http://www.slrtv.dk/
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Hej Gitte.

 

Tak for svar. Jeg syntes definitionen af kommune og
tilhørsforhold er meget utydelig, de kan tolkes på flere måder.
Thyge har lovet mig et telefon opkald i dag, ang. dette. 

 

Der bør ændres i en evt. ny lovtekst, så det er klart defineret hvad
der er op og ned, hvordan man skal forholde sig hvis eks. et
bestyrtelse medlem flytter ovs.. 

 

Hvis jeg forstår det som du skriver, så vil vi kunne søge i både
Køge og Roskilde ?

 

Selv om jeg da må indrømme at det for os ville være bedst at
beholde vores nuværende sendemulighed på 94,5 MHz i
Albertslund, sendemasten er etableret, udstyret er betalt, alt teknik
er opsat og virker, Vi har vores faste lytter her. 

 

At bygge en ny sender i Køge er ikke omkostnings fri, hertil skal
der også tillægges at der ikke er fundet en maste position til den
nye sender, I værste fald skulle man leje sig ind i en af TDCs
master hvilket medføre en udgift på ca. 40.000 kr. plus forbrug
årligt, hvilket så vil betyde mindre radio som konsekvens af
mindre penge til Koda og Gramex udgifter. Dette skal ses i
sammenligning  hvor vi i dag sider for 0 kr. på Neverland 2 i
Glostrup. Så det er ikke noget man bare lige gør, men alt kan
naturligvis lade sig gøre, og vi har da også tekniker inhouse der
kan bygge en ny FM sende position, men det koster penge, og
masteplacering skal findes. 

hertil skal også tillægges en pose penge til at markedføre at vi
skifter frekvens, lytterne skal flyttes..  

 

Alt dette er naturligvis beder end at måtte lukke. Men jeg og
resten af Foreningens bestyrelse finder det ikke optimalt.



 

Sidste og mest usikre faktor er, vi aner ikke om styrelsen vil
tildele os sendetilladelse i enten Roskilde eller Køge. Alt i alt en
uholdbar og usikker situation for vores lille radio.

 

Jeg aner kort sagt ikke hvad jeg skal sige til vores 35 frivillige....

 

Jeg skriver naturligvis et høringsvar, og håber forsat at kunne
fremføre PartyZone Radio via FM i fremtiden

 

Med venlig hilsen

 

 

Dennis Skoglund

21796046

 

 

 

On 13 October 2016 at 19:44:47 +02:00, SAML
<saml@saml.dk> wrote:

Hej Dennis og de øvrige, der er med cc

 

Jeg har tilladt mig at sætte Lill-Jana Vandmose Larsen på
cc, da det jo er Lill-Janas svar du reagerer på.

 

Det er både og, at SAML har sagt ja til det frekvenskort

mailto:saml@saml.dk


der nu er udsendt med høringen. Vores principielle
holdning var, og er, at der bør være mulighed for at
kunne høre ikke-kommerciel lokal radio i alle landets
kommuner. 

 

Det er korrekt, at SAML har deltaget i nogle møder i
Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi har forhandlet om
frekvenserne rundt om i landet. Men vi blev først sent
inddraget i processen og først da vi insisterede på, at
Styrelsen også burde indgå i en dialog med os. Da vi blev
inddraget i processen lå der allerede et fuldt og færdigt
udkast fra de kommercielle på bordet. Det lykkes os,
vores tekniske ekspert som arbejdede frivilligt og ulønnet
med at finde flere frekvenser rundt om i landet, i
samarbejde med de kommercielles tekniske eksperter og
Energistyrelsen. Vi gik således fra ca 57 kommuner, til ca
84 kommuner, hvor der fremover vil kunne høres ikke-
kommerciel radio.

 

Da vi kom ind i processen havde de kommercielle radioer
fået lov til af Slots- og Kulturstyrelsen at inddrage de
frekvenser, der ikke var i brug, i deres netværk. Det var
noget af et puslespil at få hele frekvenskortet til at gå op
i en højere enhed, så vi måtte sluge et par kameler
undervejs. De kommercielle var ikke specielt begejstrede
for at frekvensen i Greve, der tidligere også dækkede
Solrød, blev en blandet frekvens, som vist blev foreslået
undervejs i processen.

 

Frekvensbåndet er godt fyldt op i Solrød-området og der
er også koordinering med Sverige at tage hensyn til, så
helt nemt er det ikke. Der er dog, så vidt jeg lige husker,
fundet en ny frekvens i Køge til ikke-kommerciel, som I
evt. kunne bruge, den kan høres i Solrød, hvor I jo er
hjemmehørende – der er jo i bekendtgørelsen lagt op til
at sendetilladelsesområdet også kan være en
nabokommune.

 

Men det jeg vil anbefale jer, er at I skriver et høringssvar,



hvor I gør opmærksom på dette problem, at der tidligere
var en frekvens til ikke-kommerciel radio i Greve. Intet er
jo endeligt besluttet før medieordførerne har taget en
endelig beslutning. 

 

Jeg beklager naturligvis, at I føler I ikke er blevet
inddraget i processen.  SAML har simpelthen ikke
ressourcer til at inddrage alle ikke-kommercielle radioer
 i det forberedende arbejde– og slet ikke, da vi så sent
kom ind i processen.  Men jeg håber du trods det, kan
bruge dette svar til noget. Der er dog en mulighed
tilbage, hvis I kan bruge frekvensen i Køge.

 

 

Venlig hilsen

Gitte Thomsen

 

SAML

Søndergade 12, 1.

Postboks 1221

9100 Aalborg

Tlf. 9813 9681

www.saml.dk

 

 

 

 

Fra: Dennis Skoglund [mailto:dennis@radiogruppen.dk] 

http://www.saml.dk/
mailto:dennis@radiogruppen.dk


Sendt: 13. oktober 2016 07:44
Til: SAML <saml@saml.dk>
Cc: Thyge Moos <tmo@slks.dk>;
bestyrelse@partyzone.nu
Emne: Fwd: SV: SV: Vedr. Hørring

 

Hej Gitte.

 

Jeg kunne godt tænke mig at høre dine kommentar til
nedenstående.

Jeg kan ikke forstå, hvordan i kan godkende at der
ikke længere skal være ikke kommerciel radio i
Greve/Solrød.

 

For vores vedkommende vil det betyde en lukning af
vores radio "PartyZone" vi sender i dag fra en sender
i Albertslund, og det vil vi ikke kunne forsætte med,
da hovedeparten af vores bestyrrelse bor i Solrød.

Vi valgte sendepositionen i Albertslund som den der
var tættes på da vi startede, da vi ikke ønske at
benytte den ikke kommercielle sendemulighed i
Greve/Solrød hvor vi er hjemhørende alene af den
grund, at frekvensen 101,2 den gang var benyttet af
den ikke kommercielle "Radio Oasen" som var en
nazistisk radiostation - som vi ikke ville sættes i bås
med.

De har nu afleveret sendetilladelsen tilbage, men i
har godkendt at 101,2 i Greve nu bliver kommerciel i
fremtiden jf. nedenstående mail fra Lill-Jana.

 

Er du sød at forklare mig hvorfor et lille område som
Greve/Solrød skal have 2 kommercielle sender, og
ikke en af hver, som det var før.

 

Hvofor er områdets lokalradioer ikke blev spurt til
råds i denne forhandlings process ?

mailto:saml@saml.dk
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Med venlig hilsen

 

 

Dennis Skoglund

21796046

 

 

 

---------- Forwarded message ----------

From: Lill-Jana Vandmose Larsen <lvl@slks.dk>

Date: 12 October 2016 at 11:43:07 +02:00

Subject: SV: SV: Vedr. Hørring

To: dennis@radiogruppen.dk

Kære Dennis Skoglund

 

Jeg har forsøgt at ringe til dig et par gange hver dag, men
vi er tilsyneladende begge travle mennesker. 

 

Derfor du her nu den korte version af svaret: 

 

Listerne over fordelingen af kommercielle og
ikkekommercielle sendemuligheder i de to ordninger er
lavet i tæt dialog med både interesseorganisationer for de
kommercielle og de ikkekommercielle tilladelseshavere.
Slots- og Kulturstyrelsen har ikke ændret noget, som
fulgte af indstillingerne herfra. Det er hhv. Gitte
Thomsen fra SAML og Marianne Bugge Zederkopf fra

mailto:lvl@slks.dk
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Danske Medier, som har deltaget i møderne med hver
deres tekniske repræsentant. Jeg vil derfor opfordre dig
til at rette henvendelse til den pågældende
interesseorganisation, hvis du ikke føler, at du er blevet
tilstrækkeligt hørt i processen, eller hvis du mener, at der
er fejl deri. 

 

Er der yderligere, jeg kan hjælpe med, er du velkommen
til at ringe til mig. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg
i sidste uge holdt ferie og derfor håber, at du fik mit
autosvar herom. Ellers må det uheldigvis være landet i
dit spamfilter.

 

Venlige hilsner

Lill-Jana Larsen

 

Lill-Jana Vandmose Larsen

Specialkonsulent, cand.jur./Special Advisor, LL.M. 

Medier/Media

 

Slots- og Kulturstyrelsen/Agency for Culture and Palaces

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 København V

 

T +45 3395 4200

M +45 3373 3335

lvl@slks.dk | slks.dk

 

 

Fra: Dennis Skoglund [mailto:dennis@radiogruppen.dk] 
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Sendt: 11. oktober 2016 11:09
Til: Lill-Jana Vandmose Larsen
Cc: Thyge Moos
Emne: Re: SV: Vedr. Hørring

 

Hej Lill-Jane

 

Jeg har forsøgt at ringe til dig i går, men ikke kunne
få fat i dig. Du må meget gerne kontakte mig, da jeg
er et stort spørgsmåltegn over den har ændre status,
således Greve/Solrød nu er uden ikke kommerciel
mulighed, og at der skal være 2 kommercielle sender
101,2 og 107,1...

 

Helt tilbage i tidernes morgen, den gang der var
lokale lokalradionævn, var det sådan at 107,1 var
kommerciel og 101,2 var ikke kommerciel.

 

Desværre har det været sådan at nazisterne i Greve
har haft sendetilladelse, og vel stadigvæk har det ?
Derfor er der ikke nogen andre der har ønske denne
sendemulighed.

 

Mit nummer er 21796046 

 

Med venlig hilsen

 

 

Dennis Skoglund

 



 

 

 

On 10 October 2016 at 13:18:19 +02:00, Lill-Jana
Vandmose Larsen <lvl@slks.dk> wrote:

Kære Dennis

 

Ja, det vil jeg gerne give dig en forklaring
på. Du har ikke anført et telefonnummer
nedenfor. Vil du ringe til mig?

 

Venlige hilsner

Lill-Jana

 

Lill-Jana Vandmose Larsen

Specialkonsulent, cand.jur./Special Advisor, LL.M. 

Medier/Media

 

Slots- og Kulturstyrelsen/Agency for Culture and Palaces

H.C. Andersens Boulevard 2

DK-1553 København V

 

T +45 3395 4200

M +45 3373 3335

lvl@slks.dk | slks.dk
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Fra: Dennis Skoglund
[mailto:dennis@radiogruppen.dk] 
Sendt: 30. september 2016 10:28
Til: Lill-Jana Vandmose Larsen
Emne: Vedr. Hørring

Hejsa Lill-Jana.

Jeg sider og læser jeres høring over
bekendtgørelse til kommerciel og ikke
kommerciel radio

Jeg undre mig over "Køge 3 - Greve -
101,2 - Greve/Solrød - 160 W" er blevet
kommerciel "over natten" sidste år var
den ikke kommerciel, der er i forvejen en
kommerciel frekvens i Greve 107,1.

Kan du give mig en forklaring på
hvorfor der nu ikke er mulighed for at
lave ikke kommerciel radio i Greve og
Solrød ?

Med venlig hilsen

 

 

Dennis Skoglund
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Fra: Radio Boost
Til: SLKS FP Medier
Emne: Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 27. oktober 2016 09:51:05

Kære Kulturstyrelsen,

Tak for brev om høring vedrørende ny bekendtgørelse for ikke-kommerciel
lokalradiovirksomhed. 

Radio Boost sender hver aften på Fm 104,5 i Halsnæs Kommer. I bekendtgørelsen er der et
punkt, som skiller sig ud fra det tidligere udkast, der efter vores mening, vil forringe
forholdene væsentligt for de lokal radioer der sender på FM 98,2, 105,3 & 104,5 i Halsnæs
kommune. 

Ifølge udkastet skal frekvenserne grupperes i et sendenet inden for de prædefinerede
sendeområder. 

Dette mener vi er en meget uhensigtsmæssig løsning, da det vil betyde, at i sendeområdet
Halsnæs fremover kun vil være plads til i alt 168 timers ugentlig radioproduktion mod idag
ca. 378 timer pt. 

Da den ledige sendetid effektivt gøres til én sendeflade i stedet for de selvstændige, som i
dag, vil det betyde, at mængden af lokal indhold i Halsnæs Kommune, vil falde med over
50% i forhold til hvad det er nu. 

Vi er pt 9 lokalradioer fordelt på de 3 frekvenser. Vi har et godt samarbejde på hver af de 3
frekvenser, hvilket gør at hver frekvens er sin egen. Vi har på hver frekvens fundet
sammen, om at udsende inden for samme musikgenre, men med hvert sit eget indhold,
hvilket gør at vi har en høj lytterate på alle frekvenser. 
Vi har i 2013 bytte rundt på frekvenserne netop for at imødekomme en mere lyttevenlig
frekvens, da udgangspunktet var en del rodet ift., hvad hver radio ville sende. Dette gør, at
vi idag har 3 super funktionelle frekvenser. 

Det vil derfor være meget svært at sammensætte på én frekvens og opnå samme 3
kvalitetsprodukter på en og samme frekvens, som har struktur, vil være strømlignet samt
lytteværdig i en længere periode. 

Efter den nye ordning, vil et sammenhængende indhold alt efter målgruppe på hver
frekvens blive sammensat på én sendeflade, som helt sikkert vil forvirre lytterne og sænke
lysten til at blive på kanalen for en længere periode, hvilket må anses, som udgangspunktet
for en god og lyttervenlig lokalradio. 

Den hidtidige model med udbud af enkeltfrekvenser, ser vi for en meget bedre løsning end
at gruppere dem i sendenet på forhånd.
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Det er samtidig åbenlyst at bibeholde udbudet af enkeltfrekvenser, da det vil undgå det
puslespil, som Kulturstyrelsen selv påpeger, fx. nabohøringer i forbindelse med flytning af
frekvenser. Det vil med sikkerhed forsinke igangsættelse af programvirksomheden. 

Som vi ser det, vil hver eksisterende radio enten stå over for en betydelig forringelse af
sendemulighederne, i form af ledig sendetid og indskrænke det udbud af forskellighed, der
er idag kendetegner vores lokalområde.

Vi vil derfor på baggrund af ovennævnte problemstillinger anbefale, at i genovervejer
beslutningen, om at gruppere frekvenser i sendenet, så vi i stedet kan fortsætter det gode
lokalarbejde der er idag, ved at udbyde os individuelt og bibeholde det gode og
funktionelle produkt, radiomidlerne har fået udviklet gennem tiden i Halsnæs kommune. 

Med venlig hilsen

Thomas Kragh 
Ejer, Radio Boost FM 104,5
Halsnæs kommune
Mail: info@radioboost.dk
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Fra: thomas.jacobi.olesen@gmail.com
Til: SLKS FP Medier
Emne: Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 27. oktober 2016 12:34:16
Vedhæftede filer: Valgreklamer.pdf

Radioreklamer Generel Prisliste A5.pdf
Open by night - Radioreklame tilbud(1).pdf
Radioreklamer i Ringkøbing Prisliste.pdf

Af hensyn til lytterne vil jeg foreslå, at en tilladelses haver sender i blokke på minimum 60 minutter. 
På den måde skabes der klarhed over hvilken sendetilladelse der er ansvarlig, og hvem afsenderen af budskabet er. Det
forvirrer lytterne når der (som i dag) flere gange i en time skiftes mellem forskellige sendetilladelser. Dette gælder både
kommercielle og ikke-kommercielle tilladelser.

Derudover er der en fejl i de udsendte skemaer over frekvenser. Under nettet "Ringkøbing-
Skjern 1" er 89.4 og 105,9 angivet som ikke kommerciel. 
Flere af sendetilladelserne sender reklamer og agerer som kommercielle stationer.
Sendenettet bør derfor ændres til blandet eller kommerciel.
Jeg har vedhæftet et par af stationernes prislister, en af dem ligger også på deres
hjemmeside: 
http://radioringkobing.dk/Priser/Radioreklamer%20i%20Ringk%C3%B8bing%20Prisliste.pdf

Lyd eksempel fra valget 2015:
https://www.dropbox.com/s/iugt1fsjy1t7xja/Eksempel.mp3?dl=0

I kan selv lytte til stationen og høre reklamerne ca. kl. hel.

Med venlig hilsen

Thomas Jacobi Olesen
Tlf.: +45 2169 1740
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Lytterforening


Lokalradio


Serviceradio


Weekendradio


Generelt


Lyd & billedgalleri


Valg annoncer
75% af de der annoncerede i Radio


Ringkøbing, ved kommune- og
regionsrådsvalget den 17. november
2009,


opnåede valg.
Skal du med i den gode statistik ved
dette valg?


Læs mere om seneste lyttertal og
dækningsområde.


Priser på
valgspots:


30 Spots 60 Spots 90 Spots 120 Spots


15
sekunders


750,- 1.350,- 1.900,- 2.400,-


30
sekunders


1.350,- 2.500,- 3.600,- 4.600,-


Produktion af spot = kr. 150,-. Du må meget gerne selv lægge stemme
til.


Priser på en hel udsendelse:
Varighed 15 min = kr.   800,-.
Varighed 30 min = kr. 1250,-.
Varighed 60 min = kr. 2000,-.
Kan genudsendes til halv pris.


Kontakt for mere information
Flemming Poulsen el. Anton Andersen


3116 6263 9732 2444
Radio Ringkøbing
Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing
anton@radioringkobing.dk


Alle priser er plus moms.


Tilbage til forsiden


Radio i Ringkøbing http://www.radioringkobing.dk/


1 af 1 15-10-2013 09:56








 
Radiospots i Ringkøbing området 


 


 
Brug radioreklamer for at eksponere dine produkter og nå dine kunder. 
Radioreklamer fanger også dine kunder imens de kører bil, er på arbejde eller 
sidder og slapper af. 
 
Sendes æterbåren på frekvenserne 89,4 og 105,9 MHz. 
På hybridnettet er det 89,0 MHz. På fællesantenne sendes der i Tarm på 93,9, 
i Skjern på 107,5 og i Videbæk på 92,6 MHz. Samt netradio. 


  
Prisliste pr 1. maj 2014.  
  
Tillægspris tysk speak: 100,- kr.  
Alle priser er ekskl. moms. 


Vi producerer selv spottene i høj kvalitet efter kundens ønske. 
Spottene bliver altid godkendt af kunden, inden de sættes til afvikling. 


  
  


Fordi radioreklamer ikke lander i papirkurven. 
  


 
www.radioringkobing.dk  
 
reklame@radioringkobing.dk 


 Salg og information 
Anton Andersen 


Ringkøbing Radioreklame 
Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing 


Tlf. 9732 2444 
  
  
  
Der sendes lokalradio i Ringkøbing 124 timer om ugen. 
Musikvalget spænder fra dansktop, over danske og udenlandske populære kunstnere til blød rock. 
  
   Pakkeløsninger: 


Kr. 1.000,-     600 sek. = 1,66 / sek. 20 spots á 30 sek. eller   40 spots á 15 sek. 
Kr. 1.700,-   1200 sek. = 1,41 / sek. 40 spots á 30 sek. eller   80 spots á 15 sek. 
Kr. 2.900,-   2400 sek. = 1,20 / sek. 80 spots á 30 sek. eller 160 spots á 15 sek.  


  
   3 Måneders aftale (5 eller 10 spots pr uge) 
Skal bruges inden 3 mdr.  
Kr. 2.200,-   1950 sek. = 1,12 / sek. 65 spots á 30 sek. eller 130 spots á 15 sek.  


  
   Års aftaler  


Skal bruges i løbet af 12 mdr. Spotlængde 30 sek. 
Kr.  7.500,-   7800 sek. = 0,96 / sek. 260 spots á 30 sek. eller   520 spots á 15 sek. 
Kr.12.000,- 13333 sek. = 0,90 / sek. 445 spots á 30 sek. eller   890 spots á 15 sek. 
Kr.18.000,- 21600 sek. = 0,83 / sek. 720 spots á 30 sek. eller 1440 spots á 15 sek. 


  
I februar havde Radio Ringkøbings Lytterforening en stand på årets Bolig og fritids messe i ROFI Centret. Vi 
havde et spørgeskema med, udformet som en lytterundersøgelse, for at få en ide om hvor mange der lyttede til 
lokalradio i Ringkøbing og omegn. Detaljerne kan læses på www.radioringkobing.dk. 
Det giver ca. 37.500 ugentlige lyttere, 
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Fordi radiospots ikke lander i papirkurven. 


Salg og information 


Anton Andersen 
www.radioringkobing.dk  Ringkøbing Radioreklame 


Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing 
reklame@radioringkobing.dk Tlf. 9732 2444 fax. 9732 3759 


Vedr. Wild West den 4. juni 2014. 
 
I forbindelse med Wild West open by night den 4. juni, 
vil Radio Ringkøbing gerne give byens forretninger et godt tilbud på radio reklame. 
 
Disse reklamer vil blive sendt i separate reklameblokke 


• Der kun omhandler butikkerne som er med i Wild West 


• Der sendes fra mandag 26. maj klokken 730 til onsdag den 4. juni klokken 1830. 


• Der vil blive afsat 50 blokke, som alle sendes klokken halv. 


• De enkelte butikker bestemmer selv hvor mange spots de ønsker. 


• Radio Ringkøbing giver indledning til hver reklameblok, hvor der siges ”Kom til Wild 
West den 4. juni og oplev følgende butikkers tilbud”. 


• De enkelte forretningers spots bliver fordelt vilkårlig over de 50 blokke. 
 
Pris pr måned Open by night tilbud 


Sekundpris kr. 1,50. 
Standard tilbud 


Sekundpris kr. 1,66 
F.eks. 50 spots á 15 sekunder = kr. 1125,- 1245,- 
F.eks. 40 spots á 15 sekunder = kr. 900,- 1000,- 
F.eks. 20 spots á 30 sekunder = kr. 900,- 1000,- 
F.eks. 20 spots á 15 sekunder = kr. 450,- n/a 
F.eks. 10 spots á 30 sekunder = kr. 450,- n/a 
F.eks. 10 spots á 15 sekunder = kr. 225,- n/a 
 


Priser er inkl. produktion af radio spot. 


Spot vil altid skulle godkendes af butikken. 


Alle priser er plus moms. 
   
 
Tekst til spots skal være modtaget senest fredag den 23. maj. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anton Andersen 








Radiospots  
i Ringkøbing området 


 


Brug radiospots for at eksponere dine produkter og din virksomhed. 
Radiospots fanger også dine kunder imens de kører bil, er på arbejde eller sidder og slapper af. 


 


Fordi radiospots ikke lander i papirkurven. 
På frekvenserne 89,4 og 105,9 MHz.  Salg og information 


På hybridnettet er det 89,0 MHz.  
På fællesantenne sendes der  
i Tarm på 93,9, i Skjern på 107,5 
og i Videbæk på 92,6 MHz. 


www.radioringkobing.dk 
reklame@radioringkobing.dk 


Anton Andersen 
Ringkøbing Radioreklame 


Tlf. 9732 2444  
 


 


Prisliste pr 1. juni 2013. Alle priser er ekskl. moms. 
Tillægspris på tysk speak: 100,- Kr. Der kan være leveringstid på tysk speak. 
 


 
Pakkeløsninger: Kan bruges efter behov. 


Kr. 1.000,-     600 sek. = 1,66 / sek. 20 spots á 30 sek. eller   40 spots á 15 sek. 


Kr. 1.700,-   1200 sek. = 1,41 / sek. 40 spots á 30 sek. eller   80 spots á 15 sek.  


Kr. 2.900,-   2400 sek. = 1,20 / sek. 80 spots á 30 sek. eller 160 spots á 15 sek.  
 


 
3 Måneders aftaler: Skal bruges inden 3 mdr. 


Kr. 2.200,-   1950 sek. = 1,12 / sek. 65 spots á 30 sek. eller 130 spots á 15 sek. 
 


 
Års aftaler: Skal bruges inden 12 mdr. 


Kr.  7.500,-   7800 sek. = 0,96 / sek. 260 spots á 30 sek. eller   520 spots á 15 sek. 


Kr.12.000,- 13333 sek. = 0,90 / sek. 445 spots á 30 sek. eller   890 spots á 15 sek. 


Kr.18.000,- 21600 sek. = 0,83 / sek. 720 spots á 30 sek. eller 1440 spots á 15 sek. 
 


 
Der sendes lokalradio i Ringkøbing 124 timer om ugen. 
Musikvalget spænder fra dansktop, over danske og udenlandske populære kunstnere til blød rock. 
 
I februar havde Radio Ringkøbings Lytterforening en stand på årets Bolig og fritids messe i ROFI 
Centret.  
Vi havde et spørgeskema med, udformet som en lytterundersøgelse, for at få en ide om hvor mange 
der lyttede til lokalradio i Ringkøbing og omegn. 
Detaljerne kan læses på www.radioringkobing.dk. 
  
Befolkningstallet i dækningsområdet er ca. 60.000. Det giver ca. 37.500 ugentlige lyttere, 
 
Yderligere eksponeringsmuligheder: 


• Et virksomhedsmedlemskab. 


• En portrætudsendelse  


• Der er mulighed for at sponsorere udvalgte udsendelser. 


• Man kan sponsorere bingotal. 


• Jule- og nytårshilsner. 


• Gevinster, til vores medlemshvervekampagne, og diverse quizzer i løbet af året. 


• Turistradio. 
 
Læs mere om de enkelte tilbud på www.radioringkobing.dk 
 
 







Vejledning til
netradio.

15. oktober 2013

NB. Denne
hjemmeside benytter
cookies fra
Google Analytics.

Lytterforening

Lokalradio

Serviceradio

Weekendradio

Generelt

Lyd & billedgalleri

Valg annoncer
75% af de der annoncerede i Radio

Ringkøbing, ved kommune- og
regionsrådsvalget den 17. november
2009,

opnåede valg.
Skal du med i den gode statistik ved
dette valg?

Læs mere om seneste lyttertal og
dækningsområde.

Priser på
valgspots:

30 Spots 60 Spots 90 Spots 120 Spots

15
sekunders

750,- 1.350,- 1.900,- 2.400,-

30
sekunders

1.350,- 2.500,- 3.600,- 4.600,-

Produktion af spot = kr. 150,-. Du må meget gerne selv lægge stemme
til.

Priser på en hel udsendelse:
Varighed 15 min = kr.   800,-.
Varighed 30 min = kr. 1250,-.
Varighed 60 min = kr. 2000,-.
Kan genudsendes til halv pris.

Kontakt for mere information
Flemming Poulsen el. Anton Andersen

3116 6263 9732 2444
Radio Ringkøbing
Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing
anton@radioringkobing.dk

Alle priser er plus moms.

Tilbage til forsiden

Radio i Ringkøbing http://www.radioringkobing.dk/

1 af 1 15-10-2013 09:56



 
Radiospots i Ringkøbing området 

 

 

Brug radioreklamer for at eksponere dine produkter og nå dine kunder. 

Radioreklamer fanger også dine kunder imens de kører bil, er på arbejde eller 

sidder og slapper af. 

 

Sendes æterbåren på frekvenserne 89,4 og 105,9 MHz. 

På hybridnettet er det 89,0 MHz. På fællesantenne sendes der i Tarm på 93,9, 

i Skjern på 107,5 og i Videbæk på 92,6 MHz. Samt netradio. 

  

Prisliste pr 1. maj 2014.  

  

Tillægspris tysk speak: 100,- kr.  

Alle priser er ekskl. moms. 

Vi producerer selv spottene i høj kvalitet efter kundens ønske. 

Spottene bliver altid godkendt af kunden, inden de sættes til afvikling. 

  

  

Fordi radioreklamer ikke lander i papirkurven. 

  

 

www.radioringkobing.dk  

 

reklame@radioringkobing.dk 

 Salg og information 

Anton Andersen 

Ringkøbing Radioreklame 

Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing 

Tlf. 9732 2444 

  

  

  

Der sendes lokalradio i Ringkøbing 124 timer om ugen. 

Musikvalget spænder fra dansktop, over danske og udenlandske populære kunstnere til blød rock. 

  

   Pakkeløsninger: 

Kr. 1.000,-     600 sek. = 1,66 / sek. 20 spots á 30 sek. eller   40 spots á 15 sek. 

Kr. 1.700,-   1200 sek. = 1,41 / sek. 40 spots á 30 sek. eller   80 spots á 15 sek. 

Kr. 2.900,-   2400 sek. = 1,20 / sek. 80 spots á 30 sek. eller 160 spots á 15 sek.  
  

   3 Måneders aftale (5 eller 10 spots pr uge) 

Skal bruges inden 3 mdr.  

Kr. 2.200,-   1950 sek. = 1,12 / sek. 65 spots á 30 sek. eller 130 spots á 15 sek.  
  

   Års aftaler  

Skal bruges i løbet af 12 mdr. Spotlængde 30 sek. 

Kr.  7.500,-   7800 sek. = 0,96 / sek. 260 spots á 30 sek. eller   520 spots á 15 sek. 

Kr.12.000,- 13333 sek. = 0,90 / sek. 445 spots á 30 sek. eller   890 spots á 15 sek. 

Kr.18.000,- 21600 sek. = 0,83 / sek. 720 spots á 30 sek. eller 1440 spots á 15 sek. 

  

I februar havde Radio Ringkøbings Lytterforening en stand på årets Bolig og fritids messe i ROFI Centret. Vi 

havde et spørgeskema med, udformet som en lytterundersøgelse, for at få en ide om hvor mange der lyttede til 

lokalradio i Ringkøbing og omegn. Detaljerne kan læses på www.radioringkobing.dk. 

Det giver ca. 37.500 ugentlige lyttere, 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

http://www.radioringkobing.dk
mailto:reklame@radioringkobing.dk
http://www.radioringkobing.dk.


 

Fordi radiospots ikke lander i papirkurven. 

Salg og information 

Anton Andersen 
www.radioringkobing.dk  Ringkøbing Radioreklame 

Reberbanen 51, 6950 Ringkøbing 
reklame@radioringkobing.dk Tlf. 9732 2444 fax. 9732 3759 

Vedr. Wild West den 4. juni 2014. 
 
I forbindelse med Wild West open by night den 4. juni, 
vil Radio Ringkøbing gerne give byens forretninger et godt tilbud på radio reklame. 
 
Disse reklamer vil blive sendt i separate reklameblokke 

• Der kun omhandler butikkerne som er med i Wild West 

• Der sendes fra mandag 26. maj klokken 730 til onsdag den 4. juni klokken 1830. 

• Der vil blive afsat 50 blokke, som alle sendes klokken halv. 

• De enkelte butikker bestemmer selv hvor mange spots de ønsker. 

• Radio Ringkøbing giver indledning til hver reklameblok, hvor der siges ”Kom til Wild 
West den 4. juni og oplev følgende butikkers tilbud”. 

• De enkelte forretningers spots bliver fordelt vilkårlig over de 50 blokke. 
 
Pris pr måned Open by night tilbud 

Sekundpris kr. 1,50. 
Standard tilbud 

Sekundpris kr. 1,66 
F.eks. 50 spots á 15 sekunder = kr. 1125,- 1245,- 
F.eks. 40 spots á 15 sekunder = kr. 900,- 1000,- 
F.eks. 20 spots á 30 sekunder = kr. 900,- 1000,- 
F.eks. 20 spots á 15 sekunder = kr. 450,- n/a 
F.eks. 10 spots á 30 sekunder = kr. 450,- n/a 
F.eks. 10 spots á 15 sekunder = kr. 225,- n/a 
 

Priser er inkl. produktion af radio spot. 

Spot vil altid skulle godkendes af butikken. 

Alle priser er plus moms. 
   
 
Tekst til spots skal være modtaget senest fredag den 23. maj. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anton Andersen 



Fra: Højderyggens Lokalradio
Til: SLKS FP Medier
Cc: peped@ikast-brande.dk; "Henrik Østergaard"
Emne: Høring - Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse"
Dato: 27. oktober 2016 16:48:50

Til: Slots og kulturstyrelsen
Høringssvar
 
Vi er stort set enige i tilladelsesdelen. Dog har vi et ønske om at bevare vores nuværende
sendefrekvens, 93,5 Mhz som vi har sendt på i mere end 30 år.
 
§11 forventer vi at det er tilladt at dele en times taleradio op i flere mindre bidder fordelt over ugen.
§14 stk. Der forventer vi at nævnet leverer tekst og evt. link så det optræder korrekt på hjemmesiden.
 
Men Venlig Hilsen
Højderyggens Lokalradio
Højderyggens Weekendradio
kontor@hlr-hwr.dk
7577 0200
Ørnevej 2
8766 Nørre Snede
 
 

mailto:medi@slks.dk
mailto:peped@ikast-brande.dk
mailto:hoe8766@gmail.com
mailto:kontor@hlr-hwr.dk


Randers d. 27. oktober 2016 

 

Samordnet høringssvar til 

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

fra Radio Randers – byens lokalradio (v. John Degn) og DÅR, Det Åbne Radioværksted 
(v. Anja Dybris) begge radioer på FM 104,9 i Randers 

 

 

Radio Randers – byens lokalradio og DÅR, Det Åbne Radioværksted, kan i det store og hele støtte 
krav og forslag i SAMLs høringssvar. 

Vi vil gerne lægge ekstra vægt på dette:   
 

”Derudover mener SAML, det vil være nødvendigt med en særpulje, der kan søges af nye 
sendetilladelseshavere i områder, hvor der for tiden ikke eksisterer en ikke-kommerciel 
lokalradio. Denne bør afsættes til de dækning af de udgifter der er i forbindelse med 
indkøb af sendeudstyr og bør ikke være mindre end 5 millioner kroner.” 

Ikkekommercielle lokalradioer, der har skullet overleve for det, igennem flere år, nedadgående 
tilskud, synes, det er svært nok at kunne få råd til blot at erstatte udtjent udstyr, når husleje, 
varme, el, vand, webadresse, revisor, forsikring, KODA og Gramex m.m. skal betales, uden at vi 
kommer i underskud på noget tidspunkt.  

Med hensyn til public access:  

Vi mener fortsat, at de ikkekommercielle radioer er med til at redde staten i forhold til f.eks. FNs 
Handicapdeklaration. På vores radioer kan alle komme til orde, enkeltpersoner som borgere fra en 
forening. Vi gør også et stort uddannelses-, social- og arbejdsmarkedspolitisk arbejde ved at have 
folkeskoleelever i praktik, støtte mennesker med nedsat funktionsevne, psykiatriske diagnoser og 
et andet modersmål i at kunne komme til orde i radioen og desuden modtage mennesker, der er 
ramt af arbejdsløshed, i relevant jobpraktik. 

Public access kan forstås på mange måder, som I også kan læse af SAMLs høringssvar. Vi har 
mulighed for – så længe de p.t. ansvarlige frivillige fortsætter – at give en ’borger fra gaden’ en 
mere personlig støtte og også flytte rundt på programpunkterne, så der er plads til den enkelte 
borgers enkeltstående udsendelse eller ugentlige program.  

Vi har også programværter, der producerer deres programmer hjemme hos sig selv. 



Uanset hvad den enkelte radio har mulighed for – og her bør de ansvarlige politikere og 
embedsfolk nok tjekke forskellige radioer – så skal teksten i de enkelte paragraffer være både 
rummelige og umisforståelige. 

Til paragrafferne: 

Udover, at vi støtter SAMLs bemærkninger til de enkelte paragraffer, så har vi en bemærkning til § 
11 stk. 3. 

Der er lidt stavnsbinding over kravet om, at kun programmer produceret af tilladelseshaver og 
borgere, der bor i tilladelsesområdet, anses som egenproduktion. 

Hvad med en borger, der bor i lokalområdet, en af de tilstødende kommuner, som har ønske om 
og evner til at producere interview, reportager, nyheder og montager om mennesker og 
begivenheder i tilladelsesområdet til lyttere i tilladelsesområdet? 

Vi oplever flere frivillige fra lige-på-den-anden-side-af-kommunegrænsen, som gerne vil producere 
både relevant, indholdsrigt, spændende og lytteværdig tale- og musikradio. 

Er det tilladelsesområde-lokale indhold og den indholdsmæssige og tekniske kvalitet ikke det 
væsentlige – uanset, hvem der producerer – når bare der er mulighed for, at alle borgere, som 
ønsker det, kan komme til orde og/eller producere udsendelser? 

Vi foreslår, at også udsendelser med tilladelsesområde-lokalt indhold og musikudsendelser til 
borgere i tilladelsesområdet produceret af frivillige fra lokalområdet kan anses som 
egenproduktion. 

Vi opfordrer for en sikkerheds skyld igen til, at de ansvarlige politikere og embedsfolk nøje læser 
og bruger SAMLs vurderinger, forslag og input. De er alle særdeles relevante for kommende 
ikkekommercielle radioer. 

 

Med venlig hilsen 

 

John Degn – Radio Randers – byens lokalradio 

Anja Dybris – DÅR, Det Åbne Radioværksted. 

 

 

 



ARF-Multimedier 
(Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub) 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup 
info@arf.dk – tlf. 33 79 12 30 
 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 
H. C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
 
Att. medi@slks.dk 
 

 

Vedr. Høring over bekendtgørelse om ikke kommerciel lokalradiovirksomhed 

Via SLS Forum har vi modtaget invitation til besvarelse af høring vedr. ikke kommerciel og 
kommerciel lokalradiovirksomhed. 
 
Indledningsvis kan bemærkes, at vi generelt er tilfreds med udkastet til bekendtgørelsen, men vil 
dog i det efterfølgende fremkomme med vore bemærkninger til bekendtgørelsen, hvor vi finder 
der er grundlag for justeringer: 
 
Vi finder, at det er vigtigt at holde sig for øje, at de ikke kommercielle lokalradioer drives af 
foreninger, med deltagelse af frivillige og ulønnede i lokalsamfundet, hvorfor der ikke er tale om 
en statisk medarbejderskare. Dette stiller de ikke kommercielle lokalradioerne over for andre 
udfordringer end de kommercielle. 
 
Vi finder, at der bør indsættes en bestemmelse om, at der for at sikre en mangfoldighed, ikke skal 
kunne udstedes mere end én programtilladelse til samme ansøger. 
 
§ 11, stk. 1 – i stedet for ordet ”i begrænset omfang” kunne der indsættes en %-del der måtte 
kunne anvendes til jingler mv. – ordet ”begrænset” er for elastikpræget. 
 
 
§ 11, stk. 4 – det bør præciseres, at programmerne ikke tidligere har været udsendt, på egen eller 
anden kanal, inkl. web-kanal. 
 
§14, stk. 1 – der foreslås et nyt  pkt. 7: Hjemmesiden skal indeholde Foreningens vedtægter, og 
oversigt over bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 15, stk. 2 – det bør præciseres, at kontakten alene vedrører sendesamvirkets forhold. 

mailto:info@arf.dk


§ 24. stk. 2 – de 15 ugentlige timer der maksimalt kan gives tilskud til bør kunne indeholde et 
begrænset antal genudsendelsestimer, idet 15 timers førstegangsudsendelser er et urimeligt krav 
til en radiostation drevet af frivillige. 

Bilag 2 – Bør tilføjes: Såfremt en lokalradio station fratages programtilladelsen, bør 
sendesamvirket ikke uden udbud kunne overdrage den frigjorte sendetid til en anden station i 
sendesamvirket. 

Vedr. formålet med sendesamvirket, bør det præciseres, at: Sendesamvirket varetager alene 
fælles anliggender der vedrører sendesamvirket, og ikke vedrørende de enkelte lokalradioer i 
sendesamvirket. 

Ballerup, den 27.10.2016 

ARF Multimedier 

 

 



Fra: Radio Vest Kontor
Til: SLKS FP Medier
Emne: Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 28. oktober 2016 04:20:13

Vi har ikke indvendinger til høringssvaret
Vil har dog en tilføjelse som vi gerne vil have taget med i lovforslaget
Det er
Vi foreslår af hensyn til lytterne, at en tilladelses-haver sender minimum 60 eller 120
minutter ad gangen. På den måde undgår man, at der på frekvenser med flere stationer ikke
skiftes program eller station flere gange i timen, som enkelte har for vane at gøre. Det
forvirrer lytterne, at der midt i en ikke-kommerciel udsendelse skiftes station til en
udsendelse med reklamer, og tilbage igen.
Med venlig hilsen
Jan Petersen
Formand
Radio Vest’s Venner
Holmegade 19
6990 Ulfborg
60882467

mailto:medi@slks.dk


Fra: Louise Kornmaaler 
Sendt: 27. september 2016 12:25
Til: SLKS FP Medier
Emne: VS: Høring over bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i
Danmark

Til Slots- og Kulturstyrelsen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ikke bemærkninger til denne høring.

Med venlig hilsen

Louise Kornmaaler
Specialkonsulent
Jura og Internationale Forhold
Direkte telefon: +45 7231 8038
E-mail: lok@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Departementet
Postboks 2135
DK-1015 København K
Telefon: +45 3392 9700
Fax: +45 3332 3501
E-mail: ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

Besøgsadresse:
Børsgade 4
DK-1215 København K

mailto:lok@ufm.dk
mailto:ufm@ufm.dk
http://www.ufm.dk/




 


 


Slots- og Kulturstyrelsen 


 


H.C. Andersens Boulevard 2 


1553 København V 


 


Telefon 3395 4200 


 


slke@slke.dk 


www.slks.dk 


Se høringsliste  


26. september 2016 


Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel 


og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed  


 


Samtlige tilladelser til udsendelse af FM-lokalradio i Danmark udløber ved ud-


gangen af 2017.  


 


Der skal derfor primo 2017 afholdes udbud af sendemulighederne.  


 


Til brug for udbuddene og de nye tilladelser skal der udarbejdes et hjemmels-


grundlag bestående af to nye bekendtgørelser; én for kommerciel lokalradio og 


én for ikkekommerciel lokalradio. Den eksisterende lokalradiobekendtgørelse 


har hidtil omfattet al lokalradio i Danmark, men der skabes nu to separate ord-


ninger pga. de indholdsmæssigt varierende krav mv. 


 


Udkast til disse nye bekendtgørelser sendes hermed i offentlig høring.  


 


Slots- og Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle høringssvar til ud-


kast til bekendtgørelser senest torsdag den 27. oktober 2016 til medi@slks.dk. 


Anfør teksten ”Høring – Ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse” eller ”Høring 


– Kommerciel lokalradiobekendtgørelse” i emnelinjen afhængigt af, hvilken 


ordning høringsvaret vedrører. 


 


Nedenfor gennemgås en række punkter, der beskriver de væsentligste forhold i 


de to nye ordninger.  Tilladelserne foreslås givet for en periode på 10 år efter 


såkaldte skønhedskonkurrencer, dvs. hvor ansøgere vil blive vurderet på nær-


mere angivne kriterier for, hvem der anses for bedst egnede, men uden at 


vinderen skal betale for tildeling af programtilladelsen.  


 


Afslutningsvist beskrives fordelingen af sendemuligheder mellem ordningerne. 


Såfremt der ikke inden for den ene ordning viser sig interesse for alle de ud-


budte sendemuligheder, vil disse blive tilbudt den anden ordning midlertidigt.  


 


 







 


Side 2 


Muligheden for at modtage tilskud til kabelfødt virksomhed foreslås afskaffet, 


idet ingen i dag benytter ordningen.  


 


Den ikkekommercielle ordning 


De ændrede krav i den ikkekommercielle ordning omhandler primært et nyt 


krav til lokalt indhold, et krav om lokal forankring, udbud i sendenet samt nye 


kriterier for udvælgelse af tilladelseshavere. Som noget nyt udbydes alle sen-


demuligheder til ikkekommerciel lokalradio i form af sendenet bestående af én 


eller flere frekvenser.  


 


Begreberne tilladelsesområde og lokalområde er centrale i den ikkekommerci-


elle ordning.  


 


Et tilladelsesområde er den eller de kommuner, hvori den ikkekommercielle 


sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemuligheder i sendenettet er 


placeret. Tilladelsesområdet består således af samtlige de kommuner i det på-


gældende sendenet, hvor der er ikkekommercielle sendemuligheder. 


 


Et lokalområde er tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kommuner.  


 


Lokalt indhold  


Der lægges op til, at programvirksomheden for ikkekommercielle tilladelsesha-


vere skal omfatte mindst én times egenproduceret førstegangsudsendelse med 


lokalt indhold hver uge. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som 


handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig interesse for be-


folkningen i lokalområdet.  


 


Programmerne skal produceres af tilladelseshaver selv – eller af borgere 


hjemmehørende i tilladelsesområdet, såkaldt public access – og de skal være 


førstegangsudsendelser forstået på den måde, at de ikke tidligere har været 


udsendt.  


 


Den ene time hver uge med lokalt indhold kan bestå af ét eller flere taleradio-


programmer om forhold i lokalområdet. Det kan eksempelvis være taleradio 


om lokale politiske forhold, såsom skolelukninger eller ældrepleje, hvad EU- 


eller landspolitik konkret betyder for lokalområdet eller interviews om det loka-


le kulturliv mv. Kravet om lokalt indhold betyder, at der for eksempel ikke i den 


ene time med lokalt indhold hver uge kan udsendes programmer om mere 


generelle emner – uanset om der f.eks. er tale om et interview med en lokal 


borger. Det er i sidste ende Radio- og tv-nævnet, der afgør, hvorvidt et kon-


kret program kan tælle med som lokalt indhold.  


 


I den resterende del af sendetiden er der ingen krav til indholdet, og de ikke-


kommercielle lokalradioer vil fortsat have mulighed for at udsende programmer 


med andet indhold, herunder f.eks. musik, så længe det er i overensstemmelse 


med tilladelseshavers ansøgning.  







 


Side 3 


Der lægges med nærværende forslag til ny ordning op til at bibeholde mulighe-


den for at udsende religiøse programmer. Hvorvidt et religiøst program kan 


tælle med som udsendelse af én times egenproduceret førstegangsudsendelser 


med lokalt indhold hver uge – eller må sendes i den resterende sendetid – af-


hænger af programmets indhold. 


 


Lokal forankring 


Der lægges op til, at tilladelse kun kan udstedes til foreninger med hjemsted i 


tilladelsesområdet. Desuden foreslås det, at et flertal af foreningens bestyrel-


sesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Sidstnævnte skal ses i sam-


menhæng med kravet om mindst én times program med lokalt indhold hver 


uge. Lokal tilknytning og tilstedeværelse giver indsigt i lokale politiske dagsor-


dener, kontakt med lokalbefolkningen – herunder centrale lokale aktører – 


samt viden om, hvad der optager befolkningen i lokalområdet.  


 


Der lægges desuden op til, at det – historisk begrundede – gældende krav om, 


at der alene kan ydes tilskud til stationer ”der har bred kontakt til lokalsamfun-


det”, ophæves, idet kravet vurderes at ville være overflødigt efter gennemfø-


relsen af kravene til foreningens hjemsted og til flertallet af bestyrelsesmed-


lemmernes bopæl.  


 


Kriterier for udvælgelse af tilladelseshavere 


Tildeling af programtilladelser skal fortsat ske ved udbud foretaget af Radio-og 


tv-nævnet, hvor ansøgerne kan søge om sendetid på sendenet bestående af én 


eller flere frekvenser. Tildelingsprocessen foregår i to led – efter alsidighedskri-


teriet og skønhedskriterierne. 


 


Nævnet skal fortsat søge at sikre det enkelte tilladelsesområde en samlet pro-


gramvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis emner, målgrup-


per og geografisk fokusområde inden for tilladelsesområdet. Alsidigheden kan 


bestå af flere typer lokalradioer inden for samme tilladelsesområde.  


 


Som noget nyt i forhold til den gældende bekendtgørelse foreslås det, at næv-


net herefter – hvor to eller flere ansøgere vurderes at bidrage ligeligt til alsi-


digheden – kan lægge vægt på en række såkaldte skønhedskriterier. Skøn-


hedskriterierne handler blandt andet om programmer med lokalt indhold ud 


over minimumskravet på én times egenproduceret førstegangsudsendelse hver 


uge, ansøgers dokumenterede kompetencer, at radioprogrammerne også sen-


des via internettet mv.  


 


Øvrige forhold  


Der ydes, som hidtil, tilskud til maksimalt 15 sendetimers selvstændig pro-


gramvirksomhed hver uge. Tilladelser kan med Radio- og tv-nævnets forudgå-


ende godkendelse overdrages til andre. Nævnet vil i sin vurdering blandt andet 


lægge vægt på, at tilladelsen videreføres på vilkår svarende til den oprindelige 
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tilladelse. Tilladelsen vil ikke kunne overdrages til kommerciel lokalradiovirk-


somhed.  


 


Programvirksomheden skal som udgangspunkt påbegyndes senest 3 måneder 


efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelsen. 


 


Den kommercielle ordning 


Udkastet til bekendtgørelse om kommerciel programvirksomhed indeholder en 


beskrivelse af udbuddet af sendenet, skønhedskriterierne, forebyggelse af 


markedskoncentration, krav til programindhold, flytning af sendere samt over-


dragelse af tilladelse. 


 


Ligesom de ikkekommercielle programtilladelser vil også de kommercielle tilla-


delser blive udbudt i sendenet bestående af én eller flere frekvenser.  


  


Kriterier for udvælgelse af tilladelseshavere  


Det er for udøvelse af kommerciel programvirksomhed nødvendigt med en vis 


økonomisk ballast. Udkastet til bekendtgørelsen indeholder derfor et vilkår om, 


at ansøger deponerer eller stiller en garanti på kr. 250.000,-. 


 


Udvælgelsesprocessen forløber herefter i to led, dvs. såfremt der i et område 


ikke er konkurrence om sendemulighederne, behøver ansøgerne ikke at doku-


mentere yderligere og vil blot få tildelt de ansøgte sendemuligheder.  


 


Er der derimod konkurrence om sendemulighederne, vil ansøgerne skulle rede-


gøre for og af Radio- og tv-nævnet blive vurderet på deres økonomi i form af 


soliditets- og likviditetsgrad (vægter 50 pct.) og deres erfaring med at drive 


kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed (væg-


ter 50 pct.). Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriterierne lægge 


vægt på realiteten i ansøgers økonomi og erfaring. Hvis ikke Radio- og tv-


nævnet efter ovenstående kriterier kan træffe beslutning om tildeling af pro-


gramtilladelser, sker fordelingen ved lodtrækning. 


 


Forebyggelse af markedskoncentration  


For at forebygge uhensigtsmæssig markedskoncentration lægges der i udkastet 


til den kommercielle lokalradiobekendtgørelse op til, at én aktør ikke kan få 


tildelt alle sendenet i områder med tre eller flere sendenet, såfremt der er an-


dre kvalificerede ansøgere. I så fald skal mindst ét sendenet i området tildeles 


den ansøger, der i skønhedskonkurrencen har fået næsthøjeste pointscore. I 


det kommercielt attraktive og tætbefolkede Københavnsområde skal to sende-


net dog tildeles den eller de næste ansøgere i pointrækken. 


 


Programindhold 


Der lægges i den kommende ordning ikke op til nye krav til programindholdet, 


men kun de sædvanlige vilkår for programvirksomheden eksempelvis beskyt-


telse af mindreårige, forbud mod at fremme terrorisme osv.  
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Øvrige forhold  


Endelig lægger bekendtgørelsesudkastet op til, at de kommercielle tilladel-


seshavere fremover skal deltage i brancheanerkendte lyttermålinger eller lig-


nende, dog kan Radio- og tv-nævnet dispensere fra dette krav.    


 


Adgangen til flytningen af en sender er for de kommercielle tilladelseshavere 


ifølge bekendtgørelsesudkastet lempet, således at nævnet vil godkende flytnin-


ger, der frekvensmæssigt kan lade sig gøre indenfor en radius på 50 km., uden 


at frekvensen ændres.  


 


Tilsvarende lægger bekendtgørelsesudkastet også op til en meget vid adgang 


til overdragelse af tilladelser. Eneste forudsætning for overdragelse er, at tilla-


delsen videreføres på vilkår svarende til den oprindelige tilladelse, dvs. der kan 


f.eks. ikke ske overdragelse til ikkekommerciel programvirksomhed. 


 


Programvirksomheden skal som udgangspunkt påbegyndes senest 6 måneder 


efter Radio- og tv-nævnets udstedelse af tilladelsen. 


 


Fordelingen af frekvenser i udbuddene  


Sendemulighederne udbydes som udgangspunkt til den type lokalradio (kom-


merciel eller ikkekommerciel), som aktuelt sender på frekvensen.  


 


Til de kommende udbud af kommercielle og ikkekommercielle sendemuligheder 


har repræsentanter for aktørerne i samarbejde med Energistyrelsen identifice-


ret yderligere 104 frekvenser, der enten er helt nye, eller som aktuelt ikke 


anvendes.  


 


Aktørerne er blevet enige om en fordeling af disse 104 frekvenser, hvorved 


frekvenserne fordeles med hhv. 27 til den ikkekommercielle ordning og 77 til 


den kommercielle ordning.  


 


De nye frekvenser fordeler sig geografisk sådan, at der fremover vil være mu-


lighed for udsendelse af ikkekommerciel lokalradio i 82 kommuner og udsen-


delse af kommerciel lokalradio i 79 kommuner. Der kan dog høres lokalradio i 


flere kommuner via signal fra nabokommuner.  


 


De 104 frekvenser er blandt andet fundet ved, at Energistyrelsen har ændret i 


beskyttelseskriterierne for lokalradio i Danmark. Det betyder, at de enkelte 


frekvenser får lidt flere forstyrrelser og dermed mindre dækning, men at dæk-


ningen samlet set vokser. Alt afhængig af hvordan det præcise snit for denne 


beskyttelse lægges, vil det kunne betyde, at det vil være yderst vanskeligt at 


flytte lokalradiofrekvenser geografisk, og at nogle af de nye frekvenser måske 


ikke kan flyttes til en ønsket position efter udbuddet.  


 


Nogle af frekvenserne skal nabolandskoordineres med den risiko, at de efter 


udbuddet kan få begrænsninger i anvendelsen eller slet ikke kan anvises. Risi-
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koen for begrænsninger i anvendelsen af hver enkelt frekvens vil fremgå af 


udbudsmaterialet.  


 


En række frekvenser skal desuden nabolandskoordineres med den risiko, at de 


efter udbuddet kan få begrænsninger i anvendelsen eller slet ikke kan anvises. 


Risikoen for begrænsninger i anvendelsen af hver enkelt frekvens vil fremgå af 


udbudsmaterialet.  


 


Udbud  


Radio- og tv-nævnet vil afholde udbud af de nye tilladelser primo 2017. Inte-


resserede vil kunne holde sig orienteret om processen ved at tilmelde sig Slots- 


og Kulturstyrelsens nyhedsbrev på www.slks.dk. 


 


Kontakt 


Bekendtgørelse om ikkekommerciel programvirksomhed:  


Thyge Moos, fuldmægtig, cand.scient.pol. & MA 


tmo@slks.dk, tlf. 33 74 51 19 


 


Bekendtgørelse om kommerciel programvirksomhed:  


Lill-Jana Vandmose Larsen, specialkonsulent, cand.jur. 


lvl@slks.dk, tlf. 33 73 33 35   


 


 


Venlig hilsen 


 


Susanne Mahler 


Kontorchef 


Medier 
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Udkast til 


bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed 


 


      I medfør af § 45, stk. 5, § 45a, stk. 3, og § 48, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. 


marts 2014 som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014 og lov nr. 643 af 8. juni 2016 fastsættes: 


Kapitel 1  


Anvendelsesområdet og definitioner 
 


§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge 


sendemuligheder.  


§ 2. Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens, som Radio- og tv-nævnet i henhold til § 5, 


stk. 1, har givet tilladelse til. 


      Stk. 2. Ved tilladelsesområde forstås den eller de kommuner, hvori den kommercielle sendemulighed eller de kommercielle 


sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområderne angives i bilag 1. 


      Stk. 3. Ved sendenet forstås den enhed af sendemuligheder, der, jf. § 5, stk. 1, kan udstedes tilladelse til. Et sendenet kan 


således bestå af én eller flere frekvenser og omfatte sendetid på frekvenser delt med ikkekommercielle tilladelseshavere, jf. 


bekendtgørelse nr. XX af XX om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  


Kapitel 2  


Tilladelser 
 


      § 3. Udøvelse af kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan i henhold til 


§ 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.  


 


      § 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud tilladelse til 


udøvelse af kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.  


      Stk. 2. Udbuddet afholdes som skønhedskonkurrence. 


      Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde de i henhold til stk. 1 eventuelt ledige sendemuligheder. Nævnet kan i 


denne forbindelse lægge vægt på omfanget af sendetiden sammenholdt med tilladelsesperioden og den forventede 


efterspørgsel, herunder antallet af ansøgninger ved tidligere udbud. 


      Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 7, i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående 


udbud udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af kommerciel programvirksomhed. 


Bekendtgørelsens §§ 5-8, § 9, stk. 2-6, § 11, §§ 13-14, § 15, stk. 1 - 8, § 17, stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og 4, samt §§ 18-22 finder 


ikke anvendelse for midlertidige tilladelser. 


      Stk. 5. Med programtilladelsen følger ret til at anvende RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af 


tilladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder. 


 


      § 5. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 4 tilladelser til de i bilag 1 angivne sendemuligheder, i det omfang dette 


er frekvensteknisk muligt. 


      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 4 endvidere udstede korterevarende tilladelse til de sendemuligheder, der 


har været udbudt iht. bekendtgørelse nr. XX af XX om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, uden at der har vist sig interesse 


herfor til ikkekommerciel programvirksomhed. En sådan tilladelse kan maksimalt udstedes for en periode på 3 år. 


      Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke meddeles DR. 


      Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger. Såfremt der er konkurrence i et tilladelsesområde med 


tre eller flere sendenet i henhold til bilag 1, kan ikke alle sendenet tildeles samme ansøger, jf. § 22.  


      Stk. 5. Tilladelseshaverne får adgang til at anvende frekvenser under hensyn til de frekvenstekniske muligheder.  


      Stk. 6. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre en frekvens’ 


geografiske position inden for en radius af 50 km. Frekvensen kan ikke ændres. Såfremt der i henhold til bilag 1 er tale om en 
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frekvens, der deles med ikkekommercielle tilladelseshavere, skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 


XX af XX om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  


§ 6. Tilladelserne træder i kraft tidligst den 1. januar 2018 med udløbsdato den 31. december 2027. Tilladelser i henhold til 
§ 4, stk. 4, og § 5, stk. 2, udstedes med individuelt angivet udløbsdato, dog senest den 31. december 2027. Tilsvarende 
udløbsdato gælder for tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet ved eventuelt efterfølgende udbud.   
      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uanset bestemmelsen i stk. 1 til enhver tid uden kompensation inddrage tilladelserne med 
to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. på grund af overgangen til digital radio. 
  


§ 7. Tilladelse til kommerciel lokalradiovirksomhed udstedes til et helt sendenet, der som udgangspunkt består af hele 


frekvenser med 168 timer ugentlig sendetid.  


      Stk. 2. Såfremt der er tale om tilladelse til en frekvens, der deles med andre kommercielle eller ikkekommercielle 


tilladelseshavere, jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. XX af XX om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, udstedes tilladelse med et 


angivet ugentligt antal sendetimer. 


      Stk. 3. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens og hermed indgår i et sendesamvirke, 


forhandler sig, jf. § 15, stk. 6, til rette om sendetidens placering på døgnet.  


      Stk. 4. Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke 


ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes, jf. § 25. Sendetid ud over 


den tildelte sendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, jf. § 5, stk. 2, kan 


nævnet med et varsel på mindst 6 måneder disponere over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser. 


      Stk. 5. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af midlertidig inddragelse, ikke må 


benyttes. 


§ 8. Tilladelse til udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan 


overdrages, såfremt tilladelsen videreføres på vilkår svarende til den oprindelige programtilladelse. Tilladelsen vil ikke kunne 


overdrages i strid med bestemmelsen i § 22 eller til udøvelse af programvirksomhed i henhold bekendtgørelse nr. XX af XX om 


ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  


      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet skal orienteres om overdragelsen.  


      Stk. 3. Overdragelse efter stk. 1 og 2 omfatter også indirekte overdragelse, herunder overdragelse af aktier, anparter eller 


andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver. 


      Stk. 4. Tilladelsen kan kun overdrages samlet, hvilket omfatter alle sendemuligheder i det pågældende sendenet. I 


sendenet med mere end én frekvens kan enkelte frekvenser således ikke overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller 


ikke kan overdrages. 
      Stk. 5. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 4. 


Kapitel 3  


Vilkår for udøvelsen af kommerciel lokalradiovirksomhed 


Programvirksomheden  


§ 9. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet kan i 


den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. 


      Stk. 2. Såfremt Radio- og tv-nævnet, jf. stk. 1, fastsætter, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med 


ansøgningen, skal ændringer af programvirksomheden forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet.  


      Stk. 3. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen inden for tilladelsens sendenet, hvilket medfører, at et givet program, 


reklamespot m.v. skal udsendes samtidig i hele det pågældende tilladelsesområde, jf. § 5, stk. 1. 


      Stk. 4. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. Tildelte sendemuligheder, jf. § 5, stk. 1 og 2, må 


således ikke være helt eller delvist ubenyttede. Radio- og tv-nævnet kan for korterevarende perioder dispensere fra 


udnyttelseskravet, såfremt særlige forhold taler herfor. 


      Stk. 5. Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet m.v. er af en acceptabel og tidssvarende standard.  


      Stk. 6. Programmerne må ikke krypteres, jf. dog beskyttelsen af mindreårige i § 10, stk. 2.  


§ 10. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske 


udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. 


      Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, 


medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet 


normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk 
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advarsel. 


      Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel 


observans.  


      Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 


§ 11. Tilladelseshaverne skal deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden måde 


gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse. 


      Stk. 2. Radio og tv-nævnet kan dispensere fra kravet i stk. 1, såfremt særlige forhold taler herfor.    


§ 12. Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens 
kapitel 11. 
 


§ 13. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 6 måneder efter udstedelse af tilladelsen. 
      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra fristen i stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende. 


 


Hjemmeside  


 
§ 14. Tilladelseshaverne skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 


1) Tilladelseshavers navn. 
2) Tilladelseshavers adresse. 
3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse. 
4) Stationens eller stationernes navne, frekvenser og sendetider. 
5) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed. 


Sendesamvirke  


§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige 
omfatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 
Sendesamvirker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.  
      Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til frekvensen, har indehaverne af disse tilladelser ret og pligt til at 
indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår, som de øvrige medlemmer af samvirket. 
      Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- og tv-nævnet og varetager den løbende kontakt 
hertil.  
      Stk. 4. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 5. 
      Stk. 5. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum skal indeholde de i bilag 2 anførte bestemmelser. 
Fravigelse herfra kræver godkendelse af Radio- og tv-nævnet. 
      Stk. 6. Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens placering på døgnet. Oplysning om 
fordeling af sendetiden skal offentliggøres på den i § 14 nævnte hjemmeside. 
      Stk. 7. Hvis der er ledig kapacitet på frekvensen, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes aftale midlertidigt og 
mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til programvirksomhed. Den midlertidige udnyttelse skal ophøre med et 
varsel på 6 måneder fra Radio- og tv-nævnet. 
      Stk. 8. Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. etablering og drift af den pågældende frekvens, herunder 
om dækning og igangsættelse af programvirksomheden. 
      Stk. 9. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender på samme 
frekvens, forlods kræve betaling for sendetid. 
      Stk. 10. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af sendetiden, eksklusion eller om 
økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet. 


§ 16. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive 
de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v. 


Kapitel 4  


Ansøgningsprocedure 


§ 17. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet. 
      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærmere regler om procedure og ansøgningens udformning, herunder hvilke 
oplysninger og hvilken dokumentation og bilag ansøgningen skal indeholde, samt frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgningen 
skal minimum indeholde den i § 18 angivne garanti m.v. 
      Stk. 3. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet. 
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      Stk. 4. Radio- og tv-nævnet tager i udbudsmaterialet forbehold for ændringer af materialet og eventuel aflysning af 


udbuddet.  


§ 18. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 250.000,- for 
hver ansøgt programtilladelse. Alternativt skal beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Garantien 
skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors 
på mindst A eller fra Moody’s Investors Service på mindst A2.  
      Stk. 2. Når udbuddet er afsluttet, vil anfordringsgarantier og eventuelle deponerede beløb blive frigivet. 


§ 19. Såfremt der i et givet tilladelsesområde ikke ansøges om flere programtilladelser, end der i henhold til § 5, stk. 1, 
udbydes i det pågældende område, udsteder Radio- og tv-nævnet det ansøgte antal tilladelser til alle ansøgere, der opfylder 
udbudsbetingelserne. 


§ 20. Såfremt der i et givet tilladelsesområde søges om flere programtilladelser, end der i henhold til § 5, stk. 1, udbydes i 
det pågældende område, tildeler Radio- og tv-nævnet tilladelserne i området efter skønhedskonkurrence, jf. § 4, stk. 2. 
      Stk. 2. Ansøgere om programtilladelse i det pågældende tilladelsesområde skal efter anmodning fra nævnet oplyse om og 
dokumentere deres likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår. 
      Stk. 3. Ansøgerne skal endvidere efter anmodning redegøre for og dokumentere evt. erfaring med at drive kommerciel 
radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. 
      Stk. 4. Ansøgere kan alternativt fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, der har den i stk. 3 
nævnte erfaring. 


§ 21. I skønhedskonkurrencen vurderes ansøgningerne efter følgende kriterier: 
1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår. Denne vurdering vægter 50 
pct. 
2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed, jf. § 20, stk. 3 og 4. 
Denne vurdering vægter 50 pct. Erfaring med at drive lokal radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at drive national 
radiovirksomhed, der tæller mere end erfaring med at drive anden medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre 
erfaring.  
      Stk. 2. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes ved 


bedømmelsen af ansøgningerne. Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriterierne lægge vægt på realiteten i ansøgers 


erfaring og økonomi, herunder eventuelt tillige dokumentationen herfor. Herefter beregnes den samlede bedømmelse ved 


anvendelse af de i stk. 1 nævnte procentvægte. Pointskalaen fremgår af udbudsmaterialet.  


      Stk. 3. Hvis ikke Radio- og tv-nævnet efter ovenstående kriterier kan træffe beslutning om tildeling af programtilladelser, 


sker fordelingen ved lodtrækning. 


     § 22. Såfremt der i et tilladelsesområde med tre eller flere sendenet, jf. bilag 1, er konkurrence om sendemulighederne, kan 


ikke alle sendenet tildeles samme ansøger. Radio- og tv-nævnet skal i så fald tilbyde ét sendenet til ansøgeren med 


næsthøjeste point, jf. § 21, stk. 2. Radio- og tv-nævnet vil ved vurderingen af, hvem der i denne forbindelse betragtes som 


ansøger, kunne lægge vægt på ejerskabskonstruktion, ultimative ejer m.v.    


      Stk. 2. Uanset stk. 1, 2. pkt., skal to sendenet i tilladelsesområdet København tilbydes de to ansøgere med næsthøjeste 


point. Såfremt der i tilladelsesområdet København ikke er mere end i alt to ansøgere, tilbydes ansøger med næsthøjeste point 


dog begge de i 1. pkt. nævnte sendenet. 


      Stk. 3. Tilladelser skal ved Radio- og tv-nævnets genudbud af ledige sendemuligheder fordeles i overensstemmelse med 


principperne i stk. 1 og 2, således at ikke alle sendenet tildeles samme tilladelseshaver. 


Kapitel 5  


Tilsyn med programvirksomheden m.v. 


§ 23. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre 


stikprøvekontrol. 


      Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at optage og i 6 måneder opbevare 


optagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsynslovens § 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om 


optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer.  


      Stk. 3. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at 


tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk 


og engelsk. 
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§ 24. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 


forpligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges 


af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v. 


§ 25. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, 


bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4, jf. lovens 


§ 50, stk. 1, og § 51. 


 


Kapitel 6 


 


Ikrafttræden 


      § 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 
      Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokal radiovirksomhed ophæves. Bekendtgørelsen gælder dog 
fortsat for programtilladelser, udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, ligesom disse tilladelser forbliver i kraft for 
resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.  


 


 


Kulturministeriet, den X. X 2016 


 


Bertel Haarder 
 


/ Lars M. Banke 


 


 


Bilag 1  


 
Oversigt over sendemuligheder til kommerciel lokalradio 


 
Oversigt over det samlede antal sendemuligheder til kommerciel lokalradio fordelt på tilladelsesområde, sendenet og kommuner 
med angivelse af sendetid på hver frekvens. 


Der tages i listen forbehold for de frekvenstekniske muligheder, hvorfor efterfølgende nabolandskoordinering m.v. kan medføre 
ændringer af de angivne sendemuligheder.  
  


Sendenet1 
Kommune/ 


tilladelsesområde2  


 
Frekvens 


 
Effekt 


Sendetimer 
pr. uge3 


Bornholm 2 Bornholm 
89,6 Nexø 160 W 168 


106,6 Allinge-Gudhjem 160 W 168 


Bornholm 3 Bornholm 107,1 Allinge-Gudhjem 160 W 168 


                                                           
1
 Sendenetsnumre er i denne bekendtgørelse ikke fortløbende, da bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed også 


indeholder sendenet. 
2
 Tilladelsesområdet er i henhold til § 2, stk. 2, den eller de kommuner, hvori den kommercielle sendemulighed eller de kommercielle sendemuligheder i 


sendenettet er placeret. Tilladelsesområdet består således af samtlige de kommuner, der i denne liste angives under det pågældende sendenet. 
3
Et angivet timetal på mindre end 168 timer ugentligt er udtryk for, at frekvensen for de resterende timers vedkommende udbydes til ikkekommerciel 


programvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 
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Brønderslev 1 
Brønderslev 91,5 Jerslev 160 W 63 


Brønderslev 101,2 Brønderslev 160 W 63 


Esbjerg-Fanø 1 
 


Fanø 90,0 Nordby 160 W 168 


Esbjerg 101,7 Esbjerg C 500 W 168 


Esbjerg 105,4 Tjæreborg 500 W 168 


Esbjerg 106,8 Sædding 500 W 168 


Esbjerg-Fanø 2 Esbjerg 93,5 Esbjerg C 160 W 144 


Esbjerg-Fanø 3 Esbjerg 106,3 Esbjerg C 160 W 168 


Esbjerg-Fanø 4 Esbjerg Ny Esbjerg C 160 W 168 


Esbjerg-Fanø 5 Esbjerg Ny Esbjerg C 160 W 168 


Esbjerg-Fanø 6 Fanø Ny Sønderho 160 W 168 


Fredericia 2 
Fredericia 103,2 Fredericia 500 W 168 


Fredericia 105,5 Fredericia 500 W 168 


Fredericia 3 Fredericia Ny Fredericia 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 1 


Frederikshavn 97,4 Sæby 160 W 62 


Frederikshavn 103,5 Østervrå 160 W 62 


Frederikshavn 106,6 Frederikshavn 160 W 62 


Frederikshavn-Skagen 2 Frederikshavn 96,1 Frederikshavn 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 3 Frederikshavn 90,1 Frederikshavn 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 4 Frederikshavn 99,6 Frederikshavn 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 5 Frederikshavn 101,4 Frederikshavn 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 6 
Frederikshavn 105,7 Sæby 500 W 168 


Frederikshavn 107,5 Frederikshavn 500 W 168 


Frederikshavn-Skagen 7 
Frederikshavn 104,4 Aalbæk 160 W 168 


Frederikshavn 106,4 Skagen 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 8 Frederikshavn 106,3 Sæby 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 9 Læsø 104,0 Læsø 160 W 168 


Faaborg-Midtfyn 1 
 


Faaborg-Midtfyn 89,8 Korinth 160 W 168 


Faaborg-Midtfyn 107,8 Faaborg 160 W 168 


Faaborg-Midtfyn 2 Faaborg-Midtfyn Ny Faaborg 160 W 168 


Faaborg-Midtfyn 3 Faaborg-Midtfyn 104,7 Ringe 160 W 106 


Faaborg-Midtfyn 4 Faaborg-Midtfyn 106,7 Broby 500 W 168 


Faaborg-Midtfyn 5 Faaborg-Midtfyn 101,2 Sdr. Højrup 500 W 168 


Faaborg-Midtfyn 6 Faaborg-Midtfyn 98,0 Sdr. Højrup 500 W 168 


Haderslev 1 Haderslev 98,6 Haderslev 160 W 132 


Haderslev 2 Haderslev 101,7 Haderslev 160 W 168 


Haderslev 3 Haderslev 107,4 Haderslev 160 W 168 


Haderslev 4 Haderslev 95,8 Haderslev 160 W 168 


Haderslev 5 Haderslev 97,6 Haderslev 160 W 168 


Herning-Holstebro 1 Herning 89,5 Herning 500 W 168 
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 Ikast-Brande 91,0 Kibæk 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 95,3 Trehøje 160 W 168 


Herning 106,7 Aulum 160 W 168 


Ikast-Brande 107,2 Ikast 160 W 168 


Ikast-Brande 107,4 Brande 500 W 168 


Herning-Holstebro 2 
 


Herning 88,4 Aulum 160 W 168 


Ikast-Brande 99,7 Ikast 500 W 168 


Ikast-Brande 101,8 Brande 160 W 168 


Herning 104,9 Kibæk 160 W 168 


Herning 105,8 Herning 500 W 168 


Ringkøbing-Skjern 107,3 Videbæk 160 W 168 


Herning 107,8 Arnborg 160 W 168 


Herning-Holstebro 4 
 


Herning Ny Aulum 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern Ny Videbæk 160 W 168 


Herning Ny Trehøje 160 W 168 


Herning Ny Sdr. Felding 160 W 168 


Herning-Holstebro 5 Holstebro 97,4 Holstebro 160 W 168 


Herning-Holstebro 6 
Holstebro 105,1 Holstebro 160 W 168 


Holstebro 106,2 Holstebro 500 W 168 


Herning-Holstebro 7 Holstebro Ny Holstebro 160 W 168 


Himmerland-Øst 1 
 


Mariagerfjord 90,5 Hobro 500 W 168 


Aalborg 104,5 Kongerslev 160 W 168 


Rebild 107,1 Skørping 160 W 168 


Himmerland-Øst 2 


Mariagerfjord 94,1 Hadsund 160 W 168 


Rebild 105,1 Skørping 160 W 168 


Mariagerfjord 105,3 Hobro 160 W 168 


Aalborg 105,4 Sejlflod 500 W 168 


Mariagerfjord 107,0 Hadsund 160 W 168 


Mariagerfjord 107,6 Rold 160 W 168 


Rebild 107,8 St. Brøndum 160 W 168 


Himmerland-Øst 3 Mariagerfjord Ny Hadsund 160 W 168 


Hjørring 1 
Hjørring 104,1 Sindal 160 W 142 


Hjørring 104,7 Hjørring 500 W 168 


Hjørring 2 


Hjørring 105,0 Bindslev 160 W 168 


Hjørring 105,6 Hirtshals 160 W 168 


Hjørring 106,7 Løkken 160 W 140 


Hjørring 3 Hjørring 89,0 Tolne 500 W 168 


Hjørring 4 Hjørring Ny Hjørring 160 W 168 


Holbæk-Odsherred-Kalundborg 2 
Holbæk 97,9 Brorfelde 160 W 168 


Holbæk 105,2 St. Merløse 160 W 168 
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Odsherred 105,6 Fårevejle 160 W 168 


Holbæk 106,1 Holbæk 500 W 168 


Holbæk 106,7 Svinninge 160 W 168 


Holbæk-Odsherred-Kalundborg 3 


Holbæk 89,2 Tornved 160 W 168 


Kalundborg 103,5 Bjergsted 160 W 168 


Kalundborg 106,2 Kalundborg 160 W 168 


Holbæk-Odsherred-Kalundborg 4 Kalundborg Ny Kalundborg 160 W 168 


Horsens 1 


Horsens 91,1 Horsens C 500 W 168 


Hedensted 97,0 Tørring-Aale 160 W 168 


Horsens 97,9 Gedved 160 W 168 


Horsens 102,0 Yding 160 W 168 


Hedensted 104,4 Juelsminde 160 W 168 


Horsens 2 


Hedensted 92,1 Juelsminde 160 W 168 


Horsens 102,6 Brædstrup 160 W 168 


Horsens 105,3 Horsens C 500 W 168 


Horsens 3 Horsens 106,9 Horsens C 160 W 168 


Horsens 4 


Horsens 104,8 Brædstrup 160 W 168 


Hedensted 106,4 Horsens C 160 W 168 


Horsens Ny Horsens C 160 W 168 


Jammerbugt 2 
 


Jammerbugt 88,0 Brovst 160 W 168 


Jammerbugt 92,6 Tranum 160 W 168 


Aalborg 95,1 Nibe 160 W 168 


Aalborg 96,9 Nibe 160 W 168 


Jammerbugt 97,8 Fjerritslev 160 W 168 


Jammerbugt 98,9 Biersted 500 W 168 


Vesthimmerlands 100,5 Løgstør 160 W 168 


Jammerbugt 102,2 Pandrup 500 W 168 


Jammerbugt 3 Jammerbugt 106,4 Brovst 160 W 168 


Jammerbugt 4 
Aalborg 104,6 Nibe 160 W 168 


Jammerbugt 105,0 Brovst 160 W 168 


Jammerbugt 5 
Jammerbugt 105,5 Gjøl 160 W 168 


Jammerbugt 106,9 Biersted 160 W 168 


Jammerbugt 6 


Jammerbugt 97,4 Pandrup 160 W 168 


Jammerbugt 104,4 Pandrup 160 W 168 


Jammerbugt 107,8 Ingstrup 160 W 168 


Kolding 1 


Vejle 87,6 Kolding N 500 W 168 


Kolding 99,5 Sjølund 160 W 168 


Kolding 104,3 Lunderskov 500 W 168 


Kolding 105,2 Kolding 500 W 168 


Kolding 2 Kolding 91,3 Kolding C 160 W 153 
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Kolding 107,2 Lunderskov 160 W 153 


Kolding 3 
Kolding 100,3 Kolding 160 W 168 


Kolding 102,7 Vamdrup 160 W 168 


Kolding 4 Kolding 98,0 Kolding 160 W 168 


Kolding 5 Kolding 106,3 Skamling 500 W 168 


Køge 1 


Køge 98,2 Køge 500 W 168 


Stevns 106,2 Hårlev 160 W 168 


Køge 106,8 Skovbo 500 W 168 


Køge 2 Køge 93,6 Vallø 500 W 168 


Køge 3 
Greve 101,2 Greve/Solrød 160 W 168 


Køge Ny Køge 160 W 168 


Lolland-Falster 1 


Guldborgsund 87,8 Nykøbing F 160 W 168 


Guldborgsund 90,4 Væggeløse 160 W 168 


Guldborgsund 90,6 Stubbekøbing 500 W 168 


Guldborgsund 95,2 Sakskøbing 160 W 168 


Lolland 105,0 Nakskov 500 W 168 


Lolland 106,9 Rødby 160 W 168 


Lolland 107,8 Maribo 160 W 168 


Lolland-Falster 2 Guldborgsund 104,6 Nykøbing F 160 W 168 


Lolland-Falster 3 Guldborgsund 93,0 Nykøbing F 160 W 168 


Lolland-Falster 4 
Lolland 103,5 Nakskov 160 W 168 


Guldborgsund 107,2 Nykøbing F 160 W 168 


Lolland-Falster 5 
 


Guldborgsund 90,1 Nørre Alslev 160 W 168 


Lolland 104,4 Maribo 160 W 168 


Lolland 106,6 Rudbjerg 160 W 168 


Lolland 107,5 Nakskov 160 W 168 


Mors 1 
 


Morsø 104,7 Nordmors 160 W 168 


Morsø 106,9 Sydmors 160 W 168 


Morsø 107,8 Nykøbing 500 W 168 


Mors 2 Morsø 94,7 Erslev 500 W 168 


Mors 3 Morsø Ny Nykøbing 160 W 168 


Nordfyn 1 
Nordfyns 105,1 Søndersø 500 W 168 


Nordfyns 107,6 Otterup 160 W 168 


Nordfyn 2 Nordfyns 94,2 Skamby 160 W 143 


Nordfyn 3 Nordfyns 100,1 Søndersø 160 W 168 


Nordfyn 4 
Nordfyns 101,8 Søndersø 160 W 168 


Nordfyns 106,0 Bogense 160 W 168 


Nordfyn 5 Nordfyns 90,4 Bogense 160 W 168 


Nordsjælland 1 
Hillerød 89,4 Hillerød 160 W 168 


Allerød 106,9 Allerød 160 W 168 
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Nordsjælland 2 
Frederikssund 99,1 Skibby 160 W 168 


Hillerød 107,8 Hillerød 160 W 168 


Nordsjælland 5 
Hillerød Ny Hillerød 160 W 168 


Halsnæs Ny Hundested 160 W 168 


Nordsjælland 6 
Helsingør 89,1 Helsingør 160 W 168 


Frederikssund 90,0 Frederikssund 500 W 168 


Nordsjælland 7 
Frederikssund 105,0 Jægerspris 160 W 168 


Gribskov 107,3 Kagerup 500 W 168 


Nordsjælland 8 Fredensborg 104,7 Kokkedal 160 W 168 


Nordsjælland 11 
Egedal 103,6 Ølstykke 160 W 168 


Hillerød 106,2 Hillerød 500 W 168 


Nordsjælland 12 Hørsholm 98,6 Hørsholm 500 W 168 


Næstved 1 


Faxe 105,4 Haslev 160 W 168 


Næstved 106,5 Næstved 500 W 168 


Næstved 107,0 Mogenstrup 160 W 168 


Næstved 107,9 Glumsø 160 W 168 


Næstved 2 Næstved 104,5 Næstved 160 W 157 


Næstved 3 Næstved 98,1 Næstved 160 W 168 


Odense 1 Odense 87,9 Odense C 160 W 151 


Odense 2 Odense 103,5 Odense C 160 W 168 


Odense 4 Odense 91,1 Odense C 500 W 168 


Odense 5 Odense 90,6 Odense SØ 160 W 168 


Odense 6 Odense Ny Odense C 160 W 168 


Randers-Djursland 1 


Randers 89,5 Hald 160 W 168 


Randers 95,3 Randers C 500 W 168 


Syddjurs 98,9 Bale 160 W 168 


Randers 104,4 Overfussing 500 W 168 


Norddjurs 104,6 Grenaa 160 W 168 


Syddjurs 105,0 Ebeltoft 160 W 168 


Randers 105,7 Langå 160 W 168 


Norddjurs 106,3 Rygårde 160 W 168 


Mariagerfjord 106,7 Mariager 160 W 168 


Norddjurs 106,8 Grenaa 160 W 168 


Randers 106,9 Assentoft 160 W 168 


Syddjurs 107,0 Skødshoved 160 W 168 


Randers-Djursland 2 


Randers 91,3 Randers C 160 W 168 


Norddjurs 95,2 Grenaa 160 W 168 


Randers 97,1 Hald 500 W 168 


Syddjurs 97,9 Ebeltoft 160 W 168 


Randers 99,5 Overfussing 160 W 168 
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Randers 102,4 Langå 500 W 168 


Syddjurs 103,6 Ryomgård 160 W 168 


Syddjurs 104,5 Skødshoved 160 W 168 


Mariagerfjord 104,7 Mariager 160 W 168 


Randers 107,4 Assentoft 160 W 168 


Norddjurs 107,7 Rygårde 160 W 168 


Randers-Djursland 3 


Randers 93,5 Langå 160 W 168 


Randers 96,4 Randers C 500 W 168 


Norddjurs 104,1 Grenaa 160 W 168 


Randers 105,4 Assentoft 500 W 168 


Mariagerfjord 105,8 Mariager 160 W 168 


Syddjurs 106,4 Ebeltoft 160 W 168 


Randers 107,8 Overfussing 160 W 168 


Randers-Djursland 4 Randers 104,9 Randers C 160 W 138 


Randers-Djursland 5 Randers 92,5 Randers C 500 W 168 


Randers-Djursland 6 Randers 101,8 Randers C 160 W 168 


Randers-Djursland 7 Randers 99,1 Randers C 500 W 168 


Randers-Djursland 8 Syddjurs 90,9 Skødshoved 500 W 168 


Randers-Djursland 9 


Syddjurs 90,1 Ebeltoft 160 W 74 


Norddjurs 90,5 Grenaa 160 W 74 


Norddjurs 97,6 Ørsted 160 W 74 


Syddjurs 101,7 Rønde 160 W 74 


Norddjurs 105,7 Glesborg 160 W 74 


Syddjurs 105,9 Hornslet 160 W 86 


Randers-Djursland 10 Syddjurs 105,6 Skødshoved 160 W 168 


Randers-Djursland 11 
 


Norddjurs 92,8 Grenaa 160 W 168 


Randers Ny Randers C 160 W 168 


Favrskov Ny Langå 160 W 168 


Norddjurs Ny Anholt 160 W 168 


Ribe-Billund 1 


Vejen 94,6 Vejen 160 W 168 


Vejen 98,2 Holsted 500 W 168 


Billund 101,5 Grindsted 160 W 168 


Varde 103,2 Helle 160 W 168 


Varde 104,6 Ølgod 160 W 168 


Esbjerg 104,8 Bramming 160 W 168 


Esbjerg 105,0 Ribe 160 W 168 


Billund 105,1 Billund 160 W 168 


Billund 106,2 Sdr. Omme 160 W 168 


Vejen 106,4 Brørup 160 W 168 


Esbjerg 107,5 Spandet 160 W 168 
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Varde 107,7 Helle 160 W 168 


Ribe-Billund 2 


Vejen 90,4 Holsted 160 W 168 


Varde 91,2 Ølgod 160 W 168 


Vejen 104,7 Vejen 160 W 168 


Ribe-Billund 3 
 


Vejen 88,3 Glejbjerg 160 W 168 


Billund 89,8 Billund 160 W 168 


Vejen 91,9 Vejen 160 W 168 


Billund 96,9 Grindsted 160 W 168 


Esbjerg 97,9 Bramming 160 W 168 


Varde 101,3 Roust 160 W 168 


Ribe-Billund 4 


Billund 100,1 Billund 160 W 168 


Vejen 105,3 Brørup 160 W 168 


Esbjerg 107,3 Bramming 160 W 168 


Esbjerg Ny Ribe 160 W 168 


Ribe-Billund 6 Vejen 91,0 Brørup 160 W 168 


Ribe-Billund 7 Varde 96,5 Roust 160 W 168 


Ribe-Billund 8 Varde 104,0 Helle 500 W 168 


Ringkøbing-Skjern 2 
 


Ringkøbing-Skjern 91,3 Bjerregård 160 W 63 


Ringkøbing-Skjern 104,1 Skjern 160 W 85 


Ringkøbing-Skjern 104,5 Hvide Sande 160 W 85 


Ringkøbing-Skjern 3 
Ringkøbing-Skjern 93,6 Videbæk 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 99,5 Hvide Sande 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 4 Ringkøbing-Skjern 105,0 Skjern 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 5 


Ringkøbing-Skjern Ny Ringkøbing 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern Ny Bjerregård 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern Ny Hvide Sande 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern Ny Skjern 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 6 
Ringkøbing-Skjern 96,4 Opsund 160 W 138,5 


Ringkøbing-Skjern 107,1 Tarm 160 W 34 


Ringkøbing-Skjern 7 
Ringkøbing-Skjern 107,5 Tarm 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 107,9 Ringkøbing 500 W 168 


Roskilde 2 
Lejre 104,3 Kr. Såby 160 W 168 


Roskilde 106,6 Roskilde 500 W 168 


Roskilde 3 Lejre 93,0 Hvalsø 160 W 168 


Roskilde 4 Roskilde 107,7 Roskilde 500 W 168 


Roskilde 5 Roskilde Ny Roskilde 160 W 168 


Roskilde 7 Lejre 95,6 Hvalsø 160 W 168 


Silkeborg 1 


Skanderborg 89,2 Ry 500 W 168 


Skanderborg 90,0 Galten 500 W 168 


Silkeborg 101,2 Gjern 500 W 168 
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Silkeborg 106,8 Bryrup 160 W 168 


Silkeborg 107,7 Silkeborg 160 W 168 


Silkeborg 2 


Ikast-Brande 93,5 Nr. Snede 160 W 136 


Silkeborg 94,5 Silkeborg 500 W 168 


Silkeborg 106,6 Gjern 160 W 168 


Silkeborg 3 Silkeborg 96,9 Silkeborg 160 W 168 


Silkeborg 4 Silkeborg 103,8 Silkeborg 160 W 168 


Silkeborg 5 Silkeborg 97,4 Gjern 160 W 168 


Silkeborg 6 


Silkeborg 91,2 Silkeborg 160 W 168 


Favrskov 104,6 Hammel 160 W 168 


Silkeborg Ny Silkeborg 160 W 168 


Silkeborg 8 Silkeborg 97,8 Silkeborg 160 W 168 


Silkeborg 9 
 


Silkeborg 100,1 Sorring 160 W 168 


Ikast-Brande 104,3 Ejstrupholm 160 W 168 


Silkeborg 10 Silkeborg 107,1 Sorring 160 W 168 


Silkeborg 11 Ikast-Brande 106,3 Ejstrupholm 160 W 168 


Silkeborg 12 Favrskov 104,0 Hadsten 160 W 138 


Skive 1 


Skive 104,0 Skive 500 W 168 


Skive 104,3 Durup 160 W 168 


Skive 104,9 Balling 500 W 168 


Skive 107,0 Højslev 160 W 168 


Skive 107,4 Breum 160 W 168 


Holstebro 107,6 Vinderup 160 W 168 


Skive 2 
 


Skive 88,3 Breum 160 W 168 


Skive 96,8 Balling 160 W 168 


Holstebro 100,8 Vinderup 160 W 168 


Skive 101,8 Skive 160 W 168 


Skive 106,3 Durup 160 W 168 


Skive 3 Skive 107,9 Skive 160 W 168 


Slagelse 1 


Slagelse 90,6 Slots. Bjergby 160 W 168 


Næstved 91,6 Fuglebjerg 160 W 168 


Slagelse 93,7 Skælskør 160 W 168 


Slagelse 101,0 Slagelse 500 W 168 


Kalundborg 104,4 Gørlev 160 W 168 


Kalundborg 106,9 Høng 160 W 168 


Slagelse 2 Slagelse 95,6 Slagelse 160 W 168 


Slagelse 3 Sorø 99,1 Ruds Vedby 160 W 168 


Slagelse 5 Slagelse 107,1 Korsør 160 W 168 


Sorø-Ringsted 1 Ringsted 100,7 Ringsted 500 W 168 


Sorø-Ringsted 2 Ringsted 90,1 Ringsted 160 W 168 
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Sorø-Ringsted 4 Sorø 104,9 Sorø 160 W 168 


Stevns/Faxe 2 Faxe 107,5 Rønnede 500 W 168 


Stevns/Faxe 4 Stevns Ny Store Heddinge 160 W 168 


Storkøbenhavn 9 Rødovre 105,9 Rødovre 160 W 46 


Storkøbenhavn 10 


Høje Taastrup 89,2 Sengeløse 160 W 163 


Albertslund 97,2 Albertslund 160 W 168 


Rudersdal 104,1 Birkerød 160 W 168 


Storkøbenhavn 11 


Furesø 91,8 Værløse 160 W 168 


Rudersdal 96,1 Nærum 500 W 168 


Brøndby 104,9 Brøndby 500 W 168 


Gentofte 105,4 Gentofte 500 W 163 


Storkøbenhavn 17 
Rudersdal 88,6 Birkerød 500 W 168 


Greve 107,1 Hundige 500 W 168 


Storkøbenhavn 18 


Egedal 92,7 Hove 160 W 168 


Ishøj 104,4 Ishøj 500 W 168 


Dragør 105,6 Dragør 500 W 168 


Storkøbenhavn 19 Ballerup 90,2 Ballerup 160 W 153 


Storkøbenhavn 20 Furesø 95,0 Farum 500 W 168 


Storkøbenhavn 21 Frederiksberg Ny København 160 W 168 


Storkøbenhavn 22 København Ny København 160 W 168 


Storkøbenhavn 23 København 90,4 København 500 W 35 


Svendborg-Langeland-Ærø 1 Svendborg 106,5 Svendborg 160 W 150 


Svendborg-Langeland-Ærø 2 
 


Svendborg 105,4 Gudme 500 W 168 


Svendborg 107,7 Svenborg 500 W 168 


Svendborg-Langeland-Ærø 3 Svendborg Ny Svendborg C 160 W 168 


Svendborg-Langeland-Ærø 4 Svendborg 101,0 Vester Skerninge 500 W 168 


Svendborg-Langeland-Ærø 5 Langeland 90,9 Rudkøbing 160 W 168 


Svendborg-Langeland-Ærø 6 Langeland 104,8 Rudkøbing 160 W 134 


Svendborg-Langeland-Ærø 7 Langeland 106,9 Rudkøbing 160 W 168 


Svendborg-Langeland-Ærø 8 
Ærø 104,3 Marstal 160 W 168 


Ærø 105,2 Søby 160 W 168 


Sønderborg-Alssund 1 


Sønderborg 88,0 Sønderborg 160 W 168 


Sønderborg 91,6 Gråsten 160 W 168 


Sønderborg 93,7 Nordborg 160 W 168 


Sønderborg 107,0 Guderup 160 W 168 


Sønderborg-Alssund 2 


Sønderborg 90,4 Nordborg 100 W 168 


Sønderborg 92,8 Egernsund 160 W 168 


Sønderborg 93,0 Sydals 160 W 168 


Sønderborg 104,4 Sønderborg 500 W 168 


Sønderborg 106,1 Ullerup 160 W 168 
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Tønder 91,8 Løgumkloster 160 W 168 


Tønder 93,8 Skærbæk 160 W 168 


Haderslev 98,4 Gram 160 W 168 


Tønder 101,6 Tønder 160 W 168 


Tønder 103,0 Agerskov 160 W 168 


Vejen 104,4 Sdr. Hygum 500 W 168 


Haderslev 104,9 Vojens 500 W 168 


Tønder 106,0 Toftlund 160 W 168 


Tønder 106,1 Rømø 160 W 168 


Vejen 106,9 Rødding 160 W 168 


Sønderjylland vest 3 


Haderslev 88,0 Vojens 160 W 168 


Vejen 90,1 Sdr. Hygum 160 W 168 


Haderslev 93,0 Gram 500 W 168 


Tønder 96,6 Toftlund 160 W 168 


Tønder 99,5 Rømø 160 W 168 


Tønder 104,1 Skærbæk 160 W 168 


Tønder 104,6 Løgumkloster 160 W 168 


Tønder 105,8 Tønder 160 W 168 


Tønder 107,9 Skærbæk 160 W 168 


Sønderjylland vest 4 


Haderslev 88,4 Vojens 160 W 168 


Haderslev 91,4 Gram 160 W 168 


Tønder 92,1 Skærbæk 160 W 168 


Tønder 97,7 Tønder 160 W 168 


Tønder 99,3 Løgumkloster 160 W 168 


Vejen 100,6 Rødding 160 W 168 


Sønderjylland vest 5 


Tønder 88,2 Løgumkloster 160 W 168 


Tønder 91,2 Skærbæk 160 W 168 


Tønder 105,3 Tønder 160 W 168 


Sønderjylland vest 6 


Haderslev 96,3 Gram 160 W 168 


Tønder 101,1 Skærbæk 160 W 168 


Haderslev 103,5 Vojens 160 W 168 


Tønder 105,2 Rømø 160 W 168 


Tønder Ny Højer 160 W 168 


Sønderjylland vest 7 Vejen 95,7 Rødding 160 W 168 


Thy 1 


Struer 89,2 Struer 160 W 168 


Struer 93,6 Thyholm 160 W 168 


Lemvig 104,1 Lemvig 160 W 168 


Struer 104,6 Struer 500 W 168 


Lemvig 105,0 Harboøre 160 W 168 


Struer 105,5 Thyholm 160 W 168 
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Lemvig 106,1 Harboøre 160 W 168 


Lemvig 106,6 Bækmarksbro 160 W 168 


Thy 2 


Thisted 93,9 Hanstholm 160 W 168 


Thisted 97,4 Thisted 160 W 168 


Thisted 105,9 Hurup 160 W 168 


Thisted 106,4 Sydthy 160 W 168 


Thy 3 


Thisted 104,5 Frøstrup 160 W 168 


Thisted 105,3 Snedsted 160 W 168 


Thisted 106,7 Thisted 500 W 168 


Thisted 107,1 Hanstholm 160 W 168 


Thy 4 Thisted 92,1 Thisted 160 W 168 


Thy 5 Thisted 96,5 Thisted 160 W 168 


Thy 6 Thisted 106,2 Thisted 160 W 168 


Thy 7 Thisted 87,9 Thisted 160 W 168 


Thy 8 Thisted 107,3 Thisted 160 W 168 


Thy 9 


Thisted 88,6 Hanstholm 100 W 168 


Thisted 90,0 Hanstholm 100 W 168 


Thisted 95,2 Hanstholm 100 W 168 


Thisted 102,4 Thisted 100 W 168 


Lemvig 107,7 Lemvig 160 W 168 


Struer Ny Struer 160 W 168 


Lemvig Ny Lemvig 160 W 168 


Ulfborg-Vemb 1 
Holstebro 94,6 Ulfborg 160 W 138,5 


Holstebro 104,3 Vemb 160 W 168 


Ulfborg-Vemb 2 Ringkøbing-Skjern Ny Ulfborg 160 W 168 


Varde 1 
 


Varde 95,3 Varde 160 W 168 


Varde 100,7 Oksbøl 160 W 168 


Varde 106,6 Blåbjerg 160 W 168 


Varde 2 
Varde 105,2 Blåbjerg 160 W 168 


Varde 105,8 Varde 160 W 168 


Varde 3 Varde Ny Varde 160 W 168 


Vejle 1 


Vejle 88,5 Børkop 160 W 168 


Vejle 101,7 Vejle 500 W 168 


Vejle 104,7 Randbøl 160 W 168 


Vejle 105,4 Jelling 160 W 168 


Vejle 105,6 Ødsted 160 W 128 


Vejle 106,1 Egtved 160 W 128 


Vejle 106,5 Grønbjerg 160 W 168 


Hedensted 107,3 Ølsted 500 W 168 


Vejle 2 Vejle 90,0 Gravens 500 W 168 
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Vejle 104,1 Børkop 160 W 168 


Vejle 104,5 Jelling 160 W 168 


Vejle 105,9 Vejle 500 W 168 


Hedensted 107,9 Tørring 160 W 168 


Vejle 3 


Hedensted 89,9 Tørring 160 W 168 


Hedensted 105,0 Ølsted 160 W 168 


Vejle 107,0 Vejle 160 W 168 


Vejle 4 
Hedensted 98,8 Vejle 160 W 168 


Vejle 101,3 Vejle 160 W 168 


Vejle 5 Vejle 98,2 Daugård 160 W 168 


Vejle 6 Vejle 96,6 Give 160 W 148 


Vestfyn 1 Assens 88,6 Glamsbjerg 160 W 168 


Vestfyn 2 


Assens 90,0 Tommerup 160 W 168 


Middelfart 94,4 Middelfart 500 W 168 


Assens 99,1 Vissenbjerg 500 W 168 


Middelfart 104,6 Ejby 500 W 168 


Assens 105,4 Assens 160 W 168 


Assens 105,7 Aarup 160 W 168 


Vestfyn 3 Middelfart 107,7 Båring 160 W 168 


Vestfyn 5 
Assens 98,4 Vissenbjeg 160 W 168 


Assens 105,0 Haarby 160 W 168 


Vestfyn 6 Assens Ny Tommerup 160 W 168 


Vestfyn 7 Assens 104,2 Tommerup 500 W 168 


Viborg 1 


Favrskov 100,6 Hvorslev 500 W 168 


Viborg 101,5 Hammershøj 160 W 168 


Silkeborg 104,1 Kjellerup 160 W 168 


Viborg 105,0 Viborg 500 W 168 


Viborg 105,6 Tastum 160 W 168 


Viborg 106,1 Karup 160 W 168 


Vesthimmerlands 106,8 Aalestrup 160 W 168 


Viborg 2 


Viborg 93,8 Viborg 500 W 168 


Favrskov 94,2 Hvorslev 500 W 168 


Silkeborg 101,7 Kjellerup 160 W 168 


Viborg 104,7 Karup 160 W 168 


Viborg 104,8 Skals 160 W 168 


Viborg 106,4 Hammershøj 160 W 168 


Viborg 106,5 Tastum 160 W 168 


Vesthimmerlands 107,3 Aalestrup 160 W 168 


Viborg 107,5 Bjerringbro 160 W 168 


Viborg 3 Viborg Ny Tastum 160 W 168 
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Viborg Ny Viborg 160 W 168 


Silkeborg Ny Kjellerup 160 W 168 


Vordingborg-Møn 2 Vordingborg 88,7 Mern 160 W 168 


Vordingborg-Møn 3 


Vordingborg 89,7 Præstø 160 W 168 


Vordingborg 103,2 Mern 160 W 168 


Vordingborg Ny Vordingborg 160 W 168 


Vordingborg-Møn 4 
Vordingborg 92,9 Stege 160 W 168 


Vordingborg 101,1 Bogø 160 W 168 


Østfyn 1 
Nyborg 102,7 Ullerslev 160 W 168 


Kerteminde 107,9 Kerteminde 160 W 168 


Østfyn 2 Kerteminde 106,1 Langeskov 160 W 168 


Østfyn 3 Kerteminde 104,5 Munkebo 160 W 112 


Østfyn 4 Kerteminde Ny Kerteminde 160 W 168 


Østfyn 5 
Nyborg 90,1 Nyborg 160 W 168 


Nyborg 106,3 Nyborg 160 W 168 


Østfyn 6 Nyborg 95,3 Nyborg 160 W 168 


Østfyn 7 
Nyborg 107,0 Ørbæk 160 W 168 


Nyborg Ny Nyborg 160 W 168 


Aabenraa 1 


Aabenraa 102,6 Knivsbjerg 500 W 168 


Aabenraa 104,5 Aabenraa 160 W 168 


Aabenraa 105,1 Tinglev 160 W 168 


Aabenraa 106,2 Bylderup-Bov 160 W 168 


Aabenraa 107,8 Padborg 160 W 168 


Aabenraa 2 


Aabenraa 90,6 Rødekro 160 W 168 


Aabenraa 95,4 Felsted 160 W 168 


Aabenraa 99,1 Tinglev 160 W 168 


Aabenraa 104,7 Padborg 160 W 168 


Aabenraa 106,7 Lundtoft 160 W 168 


Aabenraa 3 


Aabenraa 90,1 Felsted 500 W 168 


Aabenraa 92,0 Aabenraa 160 W 168 


Aabenraa 104,0 Knivsbjerg 160 W 168 


Aabenraa 4 


Aabenraa 107,6 Felsted 160 W 168 


Aabenraa Ny Aabenraa C 160 W 168 


Aabenraa 105,1 Tinglev 160 W 168 


Aalborg 1 


Aalborg 87,6 Aalborg C 500 W 168 


Rebild 88,5 Nørlund 160 W 168 


Rebild 91,1 Nørager 500 W 168 


Vesthimmerlands 94,6 Aars 160 W 168 


Brønderslev 99,8 Dronninglund 160 W 147 


Aalborg 103,2 Vestbjeg 160 W 168 
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Aalborg 103,8 Aalborg SV 160 W 168 


Brønderslev 104,3 Hjallerup 160 W 147 


Vesthimmerlands 105,4 Hvalpsund 160 W 168 


Rebild 105,6 Støvring 160 W 168 


Brønderslev 106,8 Agersted 160 W 168 


Vesthimmerlands 107,7 Farsø 160 W 168 


Aalborg 107,9 Hals 160 W 168 


Aalborg 3 Aalborg 100,2 Frejlev 160 W 168 


Aalborg 4 


Aalborg Ny Aalborg N 160 W 168 


Aalborg Ny Aalborg C 160 W 168 


Vesthimmerlands Ny Aars 160 W 168 


Aarhus 1 
Aarhus 93,1 Aarhus S 500 W 168 


Aarhus 93,7 Aarhus C 500 W 168 


Aarhus 2 


Favrskov 92,2 Aarhus N 500 W 168 


Aarhus 94,6 Aarhus S 500 W 168 


Aarhus 106,5 Aarhus C 160 W 168 


Syddjurs 107,9 Rønde 160 W 168 


Aarhus 3 Aarhus 87,6 Aarhus C 160 W 168 


Aarhus 5 Favrskov 107,6 Hinnerup 160 W 168 


Aarhus 6 


Favrskov 95,0 Hinnerup 500 W 168 


Skanderborg 105,1 Hørning  500 W 168 


Samsø 105,2 Samsø 160 W 168 


Samsø 107,2 Samsø 500 W 153 


Aarhus 7 
Skanderborg 104,2 Aarhus C 160 W 168 


Samsø Ny Samsø 160 W 168 


Aarhus 8 Skanderborg 106,2 Skanderborg 160 W 168 


Aarhus 9 Skanderborg 98,3 Skanderborg 500 W 168 


Aarhus 11 Odder 107,8 Odder 160 W 168 


 
 


Bilag 2 


Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter 


Formål 
Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender i medfør af bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 
og/eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed for radiostationer i <sendenettets navn>.  


Medlemsforhold 
Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende lokalradio i <sendenettets navn > i medfør af 
ovennævnte bekendtgørelser, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedr. eksklusion. 


Eksklusion 
Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen permanent har fået frataget sin programtilladelse, hvis stationen 
misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine aftaler med eller forpligtelser over for 
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sendesamvirket. 
 
Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og 
tv-nævnet.  


Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at 
en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket 
efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, 
at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage. 


Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid 
Medlemmerne skal aftale fordelingen på døgnet af den sendetid, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de 
enkelte medlemmer.  


Foreningen afgør fordelingen af den øvrige sendetid, idet dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige 
tilladelser til enhver tid skal prioriteres.  








 


 


 


 


Udkast til 


bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 
 


I medfør af § 45, stk. 5, § 45a, § 47, stk. 3, § 48 og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgø-


relse nr. 255 af 20. marts 2014 som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014 og lov nr. 643 af 8. juni 2016 fastsættes:  


Kapitel 1  


Anvendelsesområdet og definitioner 
 


§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sende-


muligheder.  


 


§ 2. Ved sendemulighed forstås i denne bekendtgørelse sendetid på en frekvens, som Radio- og tv-nævnet, i henhold til § 5, 


stk. 1, har givet tilladelse til.   


Stk. 2. Ved tilladelsesområde forstås den eller de kommuner, hvori den ikkekommercielle sendemulighed eller de ikkekom-


mercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområderne angives i bilag 1. 


Stk. 3. Ved lokalområdet forstås tilladelsesområdet, jf. stk. 2, samt de tilgrænsende kommuner. 


Stk. 4. Ved sendenet forstås den enhed af sendemuligheder, der jf. § 5, stk. 1, kan udstedes tilladelse til. Et sendenet kan 


således bestå af én eller flere frekvenser og omfatte sendetid på frekvenser delt med kommercielle tilladelseshavere, jf. be-


kendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel lokalradiovirksomhed.  


Kapitel 2  


Tilladelser 
 


§ 3. Udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan i henhold til 


§ 45, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kun ske med tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet. 


 


§ 4. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 45, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed efter udbud tilladelse til 


udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder.  


Stk. 2. Udbuddet afholdes som skønhedskonkurrence. 
Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan undlade at udbyde de i henhold til stk. 1 ledige sendemuligheder. Nævnet kan i denne for-


bindelse lægge vægt på omfanget af sendetiden sammenholdt med tilladelsesperioden og den forventede efterspørgsel, herun-


der antallet af ansøgninger ved tidligere udbud. 
Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 45, stk. 7, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed uden forudgående udbud 


udstede midlertidig tilladelse af op til 1 måneds varighed til udøvelse af lokalradiovirksomhed. Bekendtgørelsens §§ 5-9, § 10, 


stk. 2-7, § 11, §§ 13-14, § 15, stk. 1-8, § 17, stk. 2-3 og 5-7, § 18, § 19, stk. 3-4, samt kapitel 6 finder ikke anvendelse for 


midlertidige tilladelser.  


Stk. 5. Med programtilladelsen følger ret til at anvende RDS PI-koder, som tildeles af Radio- og tv-nævnet. Ved ophør af til-


ladelsen bortfalder tillige retten til de tildelte koder. 
 


§ 5. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 4 tilladelser til sendemuligheder til de i bilag 1 angivne sendemuligheder, i 


det omfang det er frekvensteknisk muligt.    


Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i henhold til § 4 endvidere udstede korterevarende tilladelse til de sendemuligheder, der har 


været udbudt iht. bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel lokalradiovirksomhed, uden at der har vist sig interesse herfor til 


kommerciel programvirksomhed. En sådan tilladelse kan maksimalt udstedes for en periode på 3 år.  


Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 og 2 kan ikke meddeles DR.  


Stk. 4. Der kan udstedes flere programtilladelser til samme ansøger.  


Stk. 5. Tilladelseshaver får adgang til at anvende frekvenser under hensyn til de frekvenstekniske muligheder. 


Stk. 6. En tilladelseshaver eller et sendesamvirke kan søge Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at ændre en frekvens' geo-


grafiske position inden for den kommune, hvor frekvensen er placeret. Såfremt der i henhold til bilag 1 er tale om en frekvens, 







der deles med kommercielle tilladelseshavere, skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. XX af XX om 


kommerciel lokalradiovirksomhed.  


 


§ 6 Tilladelserne træder i kraft tidligst den 1. januar 2018 med udløbsdato den 31. december 2027. Tilladelser i henhold til § 


4, stk. 4, og § 5, stk. 2, udstedes med individuelt angivet udløbsdato, dog senest den 31. december 2027. Tilsvarende udløbs-


dato gælder for tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet ved eventuelt efterfølgende udbud. 


Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan uanset bestemmelsen i stk. 1 til enhver tid uden kompensation inddrage tilladelserne med 


to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. på grund af overgangen til digital radio.  


 


§ 7. Tilladelse kan kun udstedes til foreninger, hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og som 


har hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, jf. § 2, stk. 2.   


Stk. 2. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. 


 


§ 8. En tilladelseshaver kan søge om Radio- og tv-nævnets forudgående tilladelse til overdragelse af programtilladelsen.     


Stk. 2. Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering i henhold til stk. 1 blandt andet lægge vægt på, at tilladelsen videreføres 


på vilkår svarende til den oprindelige programtilladelse. Tilladelsen vil ikke kunne overdrages til udøvelse af programvirksomhed 


i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel lokalradiovirksomhed.  


Stk. 3. Tilladelsen kan kun overdrages samlet, hvilket omfatter alle sendemuligheder i det pågældende sendenet. I sendenet 


med mere end én frekvens kan enkelte frekvenser således ikke overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller ikke kan 


overdrages.  


Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 3.  


 


§ 9. Ved udstedelse af tilladelse til ikkekommerciel programvirksomhed tildeles der ansøgeren en ugentlig minimumssende-


tid svarende til den sendetid, tilladelseshaver som minimum er forpligtet til at udnytte.  


Stk. 2. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens og hermed indgår i et sendesamvirke, for-


handler sig, jf. § 15, stk. 6, til rette om sendetidens placering på døgnet.  


Stk. 3. Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen af denne sendetid kan i tilladelsesperioden ikke 


ændres af nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, medmindre tiden ikke udnyttes, jf. § 21. Sendetid ud over 


den tildelte sendetid, som midlertidigt udnyttes af de stationer, der sender på den pågældende frekvens, kan nævnet disponere 


over i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser. 


Stk. 4. Nævnet kan i særlige tilfælde beslutte, at sendetid, som er ledig som følge af en midlertidig inddragelse af en tilladel-


se, ikke må benyttes. 


Kapitel 3  


Vilkår for udøvelsen af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 


Programvirksomheden  


§ 10. Radio- og tv-nævnet fastsætter i forbindelse med udstedelse af tilladelse vilkår for programvirksomheden. Nævnet 


kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med ansøgningen. 


Stk. 2. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden, herunder på den i henhold til § 14 pligtige hjemmeside. 


Stk. 3. Ændringer af programvirksomheden skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet. 


Stk. 4. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen inden for tilladelsens sendenet, hvilket medfører, at et givet program skal 


udsendes samtidig i hele det pågældende tilladelsesområde, jf. § 5, stk. 1. 


Stk. 5. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. Tildelte sendemuligheder, jf. § 5, stk. 1 og 2, må såle-


des ikke være helt eller delvist ubenyttede. Radio- og tv-nævnet kan for så vidt angår korterevarende perioder dispensere fra 


udnyttelseskravet, såfremt særlige forhold taler herfor. 


Stk. 6. Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet m.v. er af en acceptabel og tidssvarende standard.  


Stk. 7. Programmerne må ikke krypteres, jf. dog beskyttelsen af mindreårige i § 12, stk. 2.  


 


§ 11. Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver 


uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Det er i begrænset omfang tilladt at anvende 


jingler, vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden. 


Stk. 2. Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold, og som derfor kan have en særlig inte-


resse for befolkningen i lokalområdet.  







Stk. 3. Ved egenproduktion forstås programmer, der er produceret af tilladelseshaveren selv eller af borgere hjemmehøren-


de i tilladelsesområdet, såfremt produktionen er et led i tilladelseshavers facilitering af public access.  


Stk. 4. Ved førstegangsudsendelse forstås programmer, der ikke tidligere har været udsendt. Mindre ændringer i et tidligere 


sendt program medfører ikke, at programmet anses som en førstegangsudsendelse. 


 


§ 12. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvik-


ling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. 


Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmin-


dre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt 


ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel. 


Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel ob-


servans.  


Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 


 
§ 13. Programvirksomheden skal være påbegyndt senest 3 måneder efter udstedelse af tilladelsen. 


Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende. 


 


Hjemmeside 


§ 14. Tilladelseshavere skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 


1) Tilladelseshavers navn. 


2) Den fysiske adresse, hvor tilladelseshaver har hjemsted. 


3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse. 


4) Stationens eller stationernes navne og frekvenser. 


5) Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider, herunder en fortløbende programoversigt over aktuelle 


programmer med angivelse af, hvorvidt der er tale om en genudsendelse. 


6) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed. 


 


Sendesamvirker 


§ 15. Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den samme frekvens, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige om-


fatter eventuelle tilladelseshavere i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel lokalradiovirksomhed. Sendesamvir-


ker organiseres som forening eller tilsvarende juridisk form.  


Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til frekvensen, har indehaverne af disse tilladelser ret og pligt til at 


indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår, som de øvrige medlemmer af samvirket. 


Stk. 3. Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- og tv-nævnet og varetager den løbende kontakt 


hertil.  


Stk. 4. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem sendesamvirkets medlemmer, jf. dog stk. 5. 


Stk. 5. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der som minimum skal indeholde de i bilag 2 anførte bestemmelser. Fra-


vigelse herfra kræver godkendelse af Radio- og tv-nævnet. 


Stk. 6. Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens placering på døgnet. Oplysning om forde-


ling af sendetiden skal offentliggøres på den i § 14 nævnte hjemmeside. 


Stk. 7. Hvis der er ledig kapacitet på frekvensen, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes aftale midlertidigt og 


mod betaling af sendeudgifter m.v. benytte kapaciteten til programvirksomhed. Den midlertidige udnyttelse skal ophøre med et 


varsel på tre måneder fra Radio- og tv-nævnet. 


Stk. 8. Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. etablering og drift af den pågældende frekvens, herunder 


om dækning og igangsættelse af programvirksomheden. 


Stk. 9. Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af midlertidige tilladelser, der sender på samme fre-


kvens, forlods kræve betaling for sendetid. 


Stk. 10. Såfremt tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke kan blive enige om fordeling af sendetiden, eksklusion eller om 


økonomiske vilkår m.v., træffes afgørelse af Radio- og tv-nævnet. 


§ 16. Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive 


de skriftlige udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelse af oplysninger m.v. 







Kapitel 4  


Ansøgningsprocedure 


§ 17. Ansøgning om tilladelse sker til Radio- og tv-nævnet. 


Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om: 


1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse, CVR- og P-nr. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse 


med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser. 


2) Dokumentation for foreningens stiftelse, herunder stiftelsesprotokollat, oplysninger om bestyrelsens sammensætning, besty-


relsesmedlemmers bopæl, vedtægter, regler for tegningsberettigelse m.v. 


3) Det navn, som radiostationen vil blive drevet under. 


4) Økonomiske forhold, herunder hvordan driften vil blive finansieret. 


5) Karakteren af programvirksomheden, herunder beskrivelse af de programkategorier, dvs. eksempelvis nyheder, aktualitet, 


sport, kultur og underholdning, virksomheden omfatter, samt den tidsmæssige fordeling heraf. Det oplyses endvidere, om 


virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper. 


6) Oplysninger om, hvorledes kravene i § 11 opfyldes. 


7) Oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver vil tilbyde public access, dvs. facilitere at programmer 


produceret af borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet udsendes på radiostationen. 


Stk. 3. Der skal sammen med ansøgningen indsendes en egenproduceret optagelse af minimum 10 minutters varighed, der 


giver eksempler på ansøgers planlagte programvirksomhed. 


Stk. 4. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fast-


sætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på 


ansøgningen. 


Stk. 5. Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer i forhold til det i 


stk. 2, nr. 5-7, dog forinden skal godkendes af Radio- og tv-nævnet, jf. § 10, stk. 3. 


Stk. 6. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet. 


Stk. 7. Radio- og tv-nævnet tager i udbudsmaterialet forbehold for ændringer af materialet og eventuel aflysning af udbud-


det. 


§ 18. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser, jf. § 4, skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre det enkelte tilladelsesom-


råde en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis emner, målgrupper og geografisk fokusområde 


inden for tilladelsesområdet. 


Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger, jf. stk. 1, kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på ansøgerens økonomiske 


formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. 


Stk. 3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte kriterier prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om tilladelser 


i henhold til § 4 i øvrigt i nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende: 


1) Omfanget af programmer med lokalt indhold udover minimumskravet, jf. § 11, stk. 1. 


2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden for ikkekommerciel lokalradiodrift. 


3) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. inden for anden radiodrift eller lignende. 


4) Hvorvidt ansøger stiller sin programvirksomhed til rådighed på internettet.  


5) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver vil tilbyde øvrige borgere i tilla-


delsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen. 


Stk. 4. Hvis ikke Radio- og tv-nævnet efter ovenstående kriterier kan træffe beslutning om tildeling af programtilladelser, 


sker fordelingen ved lodtrækning.  


Kapitel 5  


Tilsyn med programvirksomheden m.v. 


§ 19. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med anvendelsen af tilskudsmid-


ler i henhold til kapitel 6. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprøvekontrol. 


Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at optage og i 6 måneder opbevare op-


tagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsynslovens § 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, 


opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. 


Stk. 3. Radio og tv-nævnet kan fastsætte nærmere retningslinjer for udformningen samt hyppigheden af indsendelse af ma-


teriale i henhold til stk. 2, herunder pålægge samtlige tilladelseshavere pligt til at indsende optagelser for en af nævnet nærme-


re fastsat periode. 







Stk. 4. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er pligtige at opbevare materiale i henhold til stk. 2, indtil 


erklæring på tro og love er modtaget eller årsregnskabet er godkendt af Radio- og tv-nævnet i henhold til de til enhver tid 


gældende regler om driftstilskud fra Kulturministeriet.  


Stk. 5. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed kan til brug for Radio- og tv-nævnets tilsyn pålægges at 


tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk 


og engelsk. 


 


§ 20. Indehavere af tilladelse til programvirksomhed er i henhold til § 39, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed for-


pligtede til at meddele nævnet de oplysninger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som forlanges af 


nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne oplysninger m.v. 


 


§ 21. Radio- og tv-nævnet påtaler i henhold til § 42, nr. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed overtrædelser af loven, 


bestemmelser fastsat efter loven og vilkår for programtilladelser og kan inddrage tilladelsen i medfør af § 42, nr. 4, jf. lovens 


§ 50, stk. 1 og § 51. 


Kapitel 6  


Tilskud til programvirksomheden 


§ 22. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelsesindehavere, der er omfattet af § 1. 


 


§ 23. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om tilskud oplyses om even-


tuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndigheder. 


Stk. 2. Hvis sagen vedrører stationens drift og programvirksomhed, og hvis sagen drejer sig om overtrædelser af mediean-


svarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven eller af straffeloven m.v., og hvor overtrædelsen 


er af grov eller af ofte gentagen karakter, kan Radio- og tv-nævnet træffe beslutning om afslag på ansøgningen om tilskud. 


Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan ved vurderingen af de i stk. 2 nævnte forhold kun lægge vægt på overtrædelser, der er be-


gået af stationen selv eller af en ledende medarbejder, herunder ulønnet arbejdskraft, og hvorover der er afsagt endelig dom, 


truffet endelig afgørelse af Pressenævnet eller truffet endelig administrativ afgørelse. 


Stk. 4. Såfremt stationen ikke efterkommer Radio- og tv-nævnets anmodning om oplysning om de i stk. 2 nævnte forhold, 


kan Radio- og tv-nævnet lægge vægt herpå i sin vurdering af ansøgningen om tilskud. 


 


§ 24. Tilskud ydes som driftstilskud og beregnes på grundlag af tilladelseshavers selvstændige programvirksomhed, herun-


der til mindst 1 times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året. 


Stk. 2. Der kan til tilladelseshaver maksimalt ydes driftstilskud til 15 sendetimer hver uge per programtilladelse. Genudsen-


delser indgår ikke i beregningsgrundlaget. 


Stk. 3. Co-produktioner med andre lokale tilladelseshavere medregnes ved opgørelsen af tilskudsberettigede timer proporti-


onalt med tilladelseshavers finansieringsandel. 


 


§ 25. Beregningen af det årlige driftstilskud fastsættes på baggrund af: 


1) Den del af den årlige bevilling til formålet, som Radio- og tv-nævnet har besluttet at afsætte til radioområdet med tillæg af 


eventuelle tilbagebetalte tilskudsbeløb i årets løb. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- 


og tv-området på baggrund af rammen for den årlige bevilling til formålet. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radio-


området skal dog mindst udgøre 30 pct. og maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling. 


2) Det samlede antal tilskudsberettigede timer, jf. § 24. 


 


§ 26. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud. 


Stk. 2. Nævnet beslutter, hvilke oplysninger m.v. indehavere af tilladelser til programvirksomhed skal indsende i forbindelse 


med ansøgninger i henhold til stk. 1. 


 


§ 27. Sammen med ansøgningen om tilskud indsendes radiostationens programplaner for det år, for hvilket der søges til-


skud, med henblik på Radio- og tv-nævnets vurdering af, at tilskud ydes i overensstemmelse med § 23. 


 


§ 28. Det udmeldte årlige driftstilskud er et maksimumsbeløb, der er beregnet på basis af de på ansøgningstidspunktet af-


givne oplysninger. Der kan således ikke efterfølgende ske en opregulering af driftstilskuddet, såfremt tilladelseshaver udvider 


sin sendetid. 


 







§ 29. Radio- og tv-nævnet kan efter ansøgning tillade, at en tilladelseshaver, der modtager driftstilskud i henhold til radio- 


og fjernsynsloven, afbryder programvirksomheden i en periode, eksempelvis i sommerferien. Tilladelseshaver er ikke berettiget 


til driftstilskud i perioden, hvor programvirksomheden er afbrudt. 


 


§ 30. En tilladelseshavers driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre stationens faktiske driftsudgifter for det pågældende år. 


Såfremt det samlede tilskud overstiger driftsudgifterne, skal det overskydende beløb tilbagebetales. 


Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af tilladelseshavers udgifter, herunder til tilladelseshavers al-


mindelige faste omkostninger. 


Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige overenskomster for et tilsvaren-


de arbejde. 


Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for tilladelseshavers produktion af programmer. Kø-


besummen må ikke overstige markedsprisen. Udstyr kan afskrives over forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffel-


sesåret. Udstyr, der er købt for tilskud fra Radio- og tv-nævnet, er stationens eje og skal købes i tilladelseshavers navn. 


 


§ 31. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 43, stk. 4, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 


kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den 


forudsatte programvirksomhed. 


Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ikke afleveres et fyldestgørende, underskrevet regnskab eller en erklæ-


ring på tro og love, eller hvis fristen for indsendelse af regnskab ikke overholdes.  


 


§ 32. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirk-


somhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en midlertidig eller endelig inddragel-


se af programtilladelsen eller indstilling af den registrerede programvirksomhed. 


 


§ 33. Tilladelseshaver er forpligtet til at indsende erklæring på tro og love eller regnskab, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 


december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  


Stk. 2. Tilladelseshaver skal for tilskudsåret indlevere et sendetidsskema med oplysning om den realiserede programvirk-


somhed i tilskudsåret, herunder oplysninger om omfanget af tilladelseshavers selvstændige programvirksomhed samt egenpro-


ducerede førstegangsudsendelser, jf. § 23, stk. 1. 


 


§ 34. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter loven samt vilkår fastsat i 


forbindelse med udstedelse af programtilladelse kan Radio- og tv-nævnet beslutte at tilbageholde en eller flere tilskudsrater til 


den tilladelseshaver, der er omfattet af den pågældende tilsynssag. Radio- og tv-nævnet kan i den forbindelse tilbageholde 


tilskudsrater for efterfølgende år.  


Kapitel 7  


Ikrafttræden 


      § 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. 


      Stk. 2. I henhold til § 26 i bekendtgørelse nr. XX af XX om kommerciel lokalradiovirksomhed ophæves bekendtgørelse nr. 


881 af 17. september 2009 om lokal radiovirksomhed. Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokal radiovirksomhed 


gælder dog fortsat for programtilladelser, udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, ligesom disse tilladelser forbliver i 


kraft for resten af den periode, hvori tilladelsen er gældende.  


 


 


 


 


Kulturministeriet, den X. X 2016 


 


Bertel Haarder 
 


/ Lars M. Banke 
 


 


 







 


Bilag 1 


 
Oversigt over sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio 


 


Oversigt over det samlede antal sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio fordelt på tilladelsesområde, sendenet og kom-
muner med angivelse af sendetid på hver frekvens. 


 
Der tages i listen forbehold for de frekvenstekniske muligheder, hvorfor efterfølgende nabolandskoordinering m.v. kan medføre 


ændringer af de angivne sendemuligheder.  


 


Sendenet1 
Kommune/ 


tilladelsesområde2 


 


Frekvens 


 


 


Effekt 


 


Sendetimer  


pr. uge3 


Bornholm 1 


Bornholm 92,8      Gudhjem 160 W 168 


Bornholm 93,1 Aakirkeby 160 W 168 


Bornholm 98,6 Nexø 160 W 168 


Bornholm 104,4 Rønne 160 W 168 


Bornholm 104,9 Allinge 160 W 168 


Brønderslev 1 
Brønderslev 91,5 Jerslev 160 W 105 


Brønderslev 101,2 Brønderslev 160 W 105 


Esbjerg-Fanø 2 
 


Esbjerg 93,5 Esbjerg C 160 W 24 


Fredericia 1   Fredericia 91,5 Fredericia 160 W 168 


Frederikshavn-Skagen 1 


Frederikshavn 97,4 Sæby 160 W 106 


Frederikshavn 103,5 Østervrå 160 W 106 


Frederikshavn 106,6 Frederikshavn 160 W 106 


Frederikshavn-Skagen 10 Læsø 105,1 Læsø 160 W 168 


Faaborg-Midtfyn 3 
 


Faaborg-Midtfyn 104,7 Ringe 160 W 62 


Haderslev 1 
 


Haderslev 98,6 Haderslev 160 W 36 


Herning-Holstebro 3  Herning 96,2 Herning 160 W 168 


Himmerland-Øst 4 
 


Rebild Ny Skørping 160 W 168 


Hjørring 1  Hjørring 104,1 Sindal 160 W 26 


Hjørring 2 
 


Hjørring 106,7 Løkken 160 W 28 


Holbæk-Odsherred-Kalundborg 1 Holbæk 104,7     Holbæk 160 W 168 


 


Holbæk-Odsherred-Kalundborg 5 


Odsherred 107,0 Vig 160 W 168 


Kalundborg 107,8 Kalundborg 160 W 168 


                                                      
1 Sendenetsnumre er i denne bekendtgørelse ikke fortløbende, da bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed også indeholder 
sendenet.   
2 Tilladelsesområdet er i henhold til § 2, stk. 2, den eller de kommuner, hvori den ikkekommercielle sendemulighed eller de ikkekommercielle sendemulig-
heder i sendenettet er placeret. Tilladelsesområdet består således af samtlige de kommuner, der i denne liste angives under det pågældende sendenet.  
3 Et angivet timetal på mindre end 168 timer ugentligt er udtryk for, at frekvensen for de resterende timers vedkommende udbydes til kommerciel pro-
gramvirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed. 


 


 
 







Odsherred 107,9 Nykøbing Sjælland 160 W 168 


Horsens 5 
 


Horsens Ny Horsens C 160 W 168 


Jammerbugt 1 


Jammerbugt 90,9 Fjerritslev 160 W 168 


Aalborg 101,7 Nibe 160 W 168 


Vesthimmerlands 104,1 Løgstør 160 W 168 


Vesthimmerlands 106,6 Løgstør 160 W 168 


Kolding 2 
Kolding 91,3 Kolding C 160 W 15 


Kolding 107,2 Lunderskov 160 W 15 


Køge 4  Køge Ny Køge 160 W 168 


Lolland-Falster 6  Guldborgsund Ny Nykøbing F 160 W 168 


Lolland-Falster 7 
Lolland Ny Maribo 160 W 168 


Lolland Ny Nakskov 160 W 168 


Mors 4  Morsø Ny Mors 160 W 168 


Nordfyn 2  Nordfyns 94,2 Skamby 160 W 25 


Nordsjælland 3 


Gribskov 92,2 Vejby 160 W 168 


Gribskov 93,1 Helsinge 160 W 168 


Gribskov 106,7 Vejby 160 W 168 


Nordsjælland 4 


Halsnæs 98,2 Frederiksværk 160 W 168 


Halsnæs 104,5 Hundested 160 W 168 


Halsnæs 105,3 Frederiksværk 160 W 168 


Nordsjælland 9  Helsingør 92,8 Helsingør 500 W 168 


Nordsjælland 10  Fredensborg 104,3 Veksebo 160 W 168 


Nordsjælland 13  Frederikssund Ny Jægerspris 160 W 168 


Næstved 2  Næstved 104,5 Næstved 160 W 11 


Odense 1  Odense 87,9 Odense C 160 W 17 


Odense 3  Odense 107,1 Odense C 160 W 168 


Randers-Djursland 4  Randers 104,9 Randers C 160 W 30 


Randers-Djursland 9 


Syddjurs 90,1 Ebeltoft 160 W 94 


Norddjurs 90,5 Grenaa 160 W 94 


Norddjurs 97,6 Ørsted 160 W 94 


Syddjurs 101,7 Rønde 160 W 94 


Norddjurs 105,7 Glesborg 160 W 94 


Syddjurs 105,9 Hornslet 160 W 82 


Randers-Djursland 12  Mariagerfjord Ny Mariager 160 W 168 


Ribe-Billund 5  Billund Ny Billund 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 1 
Ringkøbing-Skjern 89,4 Ringkøbing 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 105,9 Nørhede 160 W 168 


Ringkøbing-Skjern 2 


Ringkøbing-Skjern 91,3      Bjerregård 160 W 105 


Ringkøbing-Skjern 104,1     Skjern 160 W 83 


Ringkøbing-Skjern 104,5     Hvide Sande 160 W 83 







Ringkøbing-Skjern 6 
Ringkøbing-Skjern 96,4 Opsund 160 W 29,5 


Ringkøbing-Skjern 107,1 Tarm 160 W 134 


Roskilde 1  Roskilde 97,8 Roskilde 160 W 168 


Roskilde 6  Lejre Ny Hvalsø 160 W 168 


Silkeborg 2  Ikast-Brande 93,5 Nr. Snede 160 W 32 


Silkeborg 7  Silkeborg Ny Kjellerup 160 W 168 


Silkeborg 12  Favrskov 104,0 Hadsten 160 W 30 


Skive 4  Skive Ny Sallingsund 160 W 168 


Slagelse 4  Slagelse 105,7 Korsør 160 W 168 


Sorø-Ringsted 3  Ringsted Ny Ringsted 160 W 168 


Sorø-Ringsted 5 
Sorø 95,8 Stenlille 160 W 168 


Sorø 105,8 Dianalund 160 W 168 


Stevns/Faxe 1  Faxe 104,7 Faxe 160 W 168 


Stevns/Faxe 3  Stevns 107,8 Store Heddinge 160 W 168 


Storkøbenhavn 1  Frederiksberg 92,9 Frederiksberg 160 W 168 


Storkøbenhavn 2  Frederiksberg 97,7 Frederiksberg 160 W 168 


Storkøbenhavn 3  København 89,6 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 4  København 102,9 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 5  Frederiksberg 95,5 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 6  København 87,6 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 7  København 98,9 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 8  København 106,3 København 160 W 168 


Storkøbenhavn 9  Rødovre 105,9 Rødovre 160 W 122 


Storkøbenhavn 10  Høje Taastrup 89,2 Sengeløse 160 W 5 


Storkøbenhavn 11  Gentofte 105,4 Gentofte 500 W 5 


Storkøbenhavn 12  Gladsaxe 100,9 Gladsaxe 160 W 168 


Storkøbenhavn 13  Albertslund 94,5 Albertslund 160 W 168 


Storkøbenhavn 14  Tårnby 103,4 Tårnby 160 W 168 


Storkøbenhavn 15  Hvidovre 95,2 Hvidovre 160 W 168 


Storkøbenhavn 16  Lyngby-Taarbæk 107,4 Lyngby 160 W 168 


Storkøbenhavn 19  Ballerup 90,2 Ballerup 160 W 15 


Storkøbenhavn 23  København 90,4 København 500 W 133 


Svendborg-Langeland-Ærø 1 Svendborg 106,5 Svendborg 160 W 18 


Svendborg-Langeland-Ærø 6 Langeland 104,8 Rudkøbing 160 W 34 


Svendborg-Langeland-Ærø 9 Ærø Ny Ærøskøbing 160 W 168 


Sønderborg- Alssund 3  Sønderborg Ny Nordborg 160 W 168 


Sønderjylland vest 1 


Tønder 93,6 Bevtoft 160 W 168 


Tønder 100,7 Løgumkloster 160 W 168 


Tønder 106,6 Skærbæk 160 W 168 


Tønder 106,8 Tønder 160 W 168 







Vejen 107,8 Brandstrup 160 W 168 


Thy 10 Struer Ny Struer 160 W 168 


Thy 11  Lemvig Ny Lemvig 160 W 168 


Thy 12  Thisted Ny Hanstholm 160 W 168 


Ulfborg-Vemb 1  Holstebro 94,6 Ulfborg 160 W 29,5 


Varde 4  Varde Ny Varde 160 W 168 


Vejle 1 
Vejle 105,6 Ødsted 160 W 40 


Vejle 106,1 Egtved 160 W 40 


Vejle 6  Vejle 96,6 Give 160 W 20 


Vejle 7  Hedensted Ny Hedensted 160 W 168 


Vestfyn 4  Assens Ny Assens 160 W 168 


Viborg 4  Viborg Ny Viborg 160 W 168 


Vordingborg-Møn 1  Vordingborg 95,6 Vordingborg 160 W 168 


Østfyn 3  Kerteminde 104,5 Munkebo 160 W 56 


Østfyn 8  Nyborg Ny Nyborg 160 W 168 


Aabenraa 5  Aabenraa Ny Aabenraa 160 W 168 


Aalborg 1 
Brønderslev 99,8 Dronninglund 160 W 21 


Brønderslev 104,3 Hjallerup 160 W 21 


Aalborg 2 


Aalborg 92,2 Aalborg C 160 W 168 


Aalborg 106,5 Aalborg SØ 160 W 168 


Aalborg 107,4 Aalborg N 160 W 168 


Aarhus 4 
Aarhus 89,5 Aarhus S 160 W 168 


Aarhus 98,7 Aarhus C 160 W 168 


Aarhus 6  Samsø 107,2 Samsø 500 W 15 


Aarhus 10  Skanderborg Ny Skanderborg 160 W 168 


Aarhus 12  Odder Ny Odder 160 W 168 


 
 


Bilag 2 
 


Obligatoriske bestemmelser i sendesamvirkernes vedtægter 
 


Formål 


Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender i medfør af bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 


og/eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed for radiostationer i <sendenettets navn>.  


 


Medlemsforhold 


Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende lokalradio i <sendenettets navn> i medfør af bekendt-


gørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradio, har ret og pligt til at være 


medlemmer af foreningen, jf. dog nedenfor vedrørende eksklusion. 


 


Eksklusion 


Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen permanent har fået frataget sin programtilladelse, hvis stationen 


misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine aftaler med eller forpligtelser over for 


sendesamvirket. 


 







Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og 


tv-nævnet.  


 


Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at 


en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket 


efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, 


at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage. 


 


Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid 


Medlemmerne skal aftale fordelingen på døgnet af den sendetid, der i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de 


enkelte medlemmer. Foreningen afgør fordelingen af den øvrige sendetid, idet dog programvirksomhed udøvet af indehavere af 


midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres.  
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Energistyrelsen 
 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 


Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio 
 


Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til FM-
lokalradio. I det nuværende oplæg lægges der op til, at op til 103 nye frekvenser 
bringes i spil til lokalradio-formål. 
 
Slots- og Kulturstyrelsen har i den forbindelse anmodet Energistyrelsen om at 
forklare baggrunden for, hvordan de 103 nye frekvenser er fremskaffet, og i hvilket 
omfang dette vil betyde flere forstyrrelser af de andre lokalradiofrekvenser. 
 
Kort opsummeret kan Energistyrelsen oplyse, at de nye frekvenser udgøres af 26 
”gamle” frekvenser, som blot ventede på en ny tilladelseshaver, og 77 helt nye 
frekvenser. De 77 helt nye frekvenser er presset ind ved bl.a. groft sagt at tage lidt 
af dækningen fra nogle af de øvrige lokalradiofrekvenser. Den samlede udnyttelse 
af FM-frekvensbåndet presses altså yderligere – der kommer flere lokalradio-
frekvenser i spil, men de enkelte frekvenser får lidt flere forstyrrelser og dermed 
mindre dækning. Den samlede dækning vokser dog. For de landsdækkende 
sendenet er planlægningskriterierne uændrede. 
 
Konsekvenserne af oplægget er uddybet nedenfor. 
 
Baggrund 
Danmark har aktuelt 558 frekvenser, der er afsat til lokalradio-formål. Af de ca. 558 
er der 26 frekvenser, som i dag ikke anvendes i praksis. Årsagen til dette kan fx 
være, at den tidligere tilladelseshaver har tilbageleveret programtilladelsen til 
Radio- og tv-nævnet, hvis radiostationen er lukket. Frekvenserne er jævnt fordelt 
ud over hele landet, se figur 1. 


Kontor/afdeling 
Center for Tele 
 
Dato 
23. august 2016 
 
J nr.  2016-8763 
 
/JTK 
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Figur 1 Illustration af fordeling af lokalradiofrek venser i Danmark (NB: Hver prik kan 
dække over flere frekvenser på samme position). 


Energistyrelsen foretager den daglige frekvensplanlægning af lokalradio. Ved en 
flytning af en given lokalradiofrekvens fra en sendeposition til en anden vurderer 
Energistyrelsen, om flytningen kan medføre uacceptable forstyrrelser (og dermed 
reduceret dækning) for andre lokalradioer, landsdækkende radioer (fx DR P1) eller 
udenlandske radioer (fx svenske eller tyske). Den samme vurdering gør sig 
gældende, hvis der skal findes en ny frekvens på en given position. 
 
Historisk set har FM-radio været en meget udbygget tjeneste, hvor man i alle 
hjørner af Danmark har kunnet lytte til en mængde forskellige radiostationer. I en 
sådan situation vil introduktionen af nye frekvenser altid forstyrre en eller flere 
eksisterende frekvenser. Spørgsmålet er, hvorvidt forstyrrelsen er acceptabel eller 
uacceptabel.  
 
Energistyrelsens opgave er overordnet at beskytte de eksisterende FM-frekvenser, 
der allerede kulturpolitisk er disponeret over, mod at blive ødelagt eller udsat for 
væsentlige ændringer i deres dækning af ny frekvensanvendelse. 
 
Planlægningskriterier 
Når Energistyrelsen skal vurdere, hvorvidt en flytning eller en ny frekvens vil betyde 
en uacceptabel forstyrrelse af de eksisterende frekvenser, anvender styrelsen en 
række planlægningskriterier. Kriterierne fastlægger, hvilken beskyttelse mod 
forstyrrelser de eksisterende frekvenser har. Disse kriterier er fastlagt løbende 
siden introduktionen af FM-radio i 1950’erne. 
 
For lokalradioer med en sendeeffekt på 160 watt sikres der generelt en dækning på 
5 km. Dette er på baggrund af mediepolitiske beslutninger fra den gang, lokalradio 
blev introduceret i starten af 1980’erne. De øvrige lokalradioer, der har en 
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sendeeffekt på 500 watt, bliver beskyttet efter de samme kriterier som de 
landsdækkende sendenet. Dette er også på baggrund af mediepolitiske 
beslutninger, hvor sendestyrken blev forøget til 500 watt i henholdsvis 2003-2004 
og i 2005-2007. 
 
De landsdækkende sendenet bliver overordnet set beskyttet efter de kriterier, der 
følger af den internationale traktat (Geneve 84-aftalen), der regulerer fordelingen af 
FM-frekvenser mellem landene i Europa, Mellemøsten og Afrika. 
 
Alle danske FM-frekvenser beskyttes efter Geneve 84-kriterierne mod udenlandske 
ændringer. De planlægningskriterier, som Danmark selv kan ændre, er således 
alene, hvordan vi vælger at beskytte danske FM-frekvenser mod hinanden. 
 
Nye planlægningskriterier og nye frekvenser 
I forbindelse med det kommende udbud af alle lokalradio-frekvenser er den 
kommercielle lokalradiobranche kommet med et ønske om dels at skabe flere 
frekvenser og at ændre de fremtidige beskyttelseskriterier for lokalradio.  
 
Efter dialog mellem branchen, Slots- og kulturstyrelsen og Energistyrelsen, er der 
udarbejdet et forslag til fremtidige planlægningskriterier for lokalradio i Danmark 
efter udbuddet, se bilag 1. Hovedsigtet med forslaget har været at finde flere nye 
lokalradiofrekvenser ved at stille alle lokalradiofrekvenser lige (160 watt og 500 
watt) samt i videst mulig grad at tage højde for den teknologiske udvikling og de 
praktiske forhold.  
 
I forbindelse med genudbuddet af alle lokalradiofrekvenser opstår der en sjælden 
situation, hvor nye frekvenser kan introduceres. Alle lokalradio-frekvenser er så at 
sige skabt lige ved udbuddet. 
 
Branchen (både den kommercielle og den ikke-kommercielle, repræsenteret ved 
hhv. Danske Medier og SAML) er løbende kommet med forslag til nye frekvenser 
på mulige konkrete sendepositioner. Branchen og Energistyrelsen har derefter i 
løbende dialog vurderet brugbarheden af de nye frekvenser. Ved denne vurdering 
er der sikret uændret beskyttelse af de landsdækkende FM-net (FM1-6), 
udenlandske sendere samt særlige tjenester til brug for luftfart i nabofrekvensbånd 
(såkaldt ILS og VOR). I forhold til andre lokalradiofrekvenser er der alene skelet til, 
om både de nye frekvenser og de gamle frekvenser vil være brugbare i deres 
lokalområder. Det er ikke sikret, at de gamle frekvenser fortsat vil have uændret 
dækning, da det ville gøre introduktionen af nye frekvenser næsten umulig. 
 
Indførelsen af de indtil 77 helt nye frekvenser vil således betyde, at nogle af de 
eksisterende lokalradiofrekvenser vil opleve forringet dækning/flere forstyrrelser, 
når de nye frekvenser tages i brug. Energistyrelsens beregning har vist, at 117 ud 
af de 558 eksisterende frekvenser vil blive forstyrret ydereligere i større eller mindre 
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grad. Ca. 33 af de eksisterende 117 frekvenser får reduceret deres dæknings-
område med mere end 20 % i forhold til det nuværende. Disse ca. 33 eksisterende 
frekvenser er jævnt fordelt ud over Danmark og er forholdsmæssigt jævnt fordelt 
blandt kommercielle og ikke-kommercielle. 
 
Introduktionen af de nye frekvenser indebærer, at FM-senderne ”pakkes endnu 
tættere sammen”. Energistyrelsen vil derfor ikke kunne afhjælpe de øgede 
forstyrrelser (og den dermed reducerede dækning) ved at anvise andre, alternative 
frekvenser efter udbuddet. Den nye, samlede plan (inkl. de nye frekvenser) vil være 
kendt ved udbudstidspunkter, så de potentielle ansøgere vil selv kunne vurdere 
anvendeligheden af de udbudte frekvenser. 
 
Mindst 33 af de 77 helt nye frekvenser vil skulle koordineres med Danmarks 
nabolande. Det må forventes, at koordineringen kan resultere i, at visse frekvenser 
viser sig ikke at kunne anvises. Risikoen for dette forventes dog at være kendt ved 
udbudstidspunktet, så det til udbuddet kan oplyses, hvilke frekvenser der kan 
risikeres at blive påvirket eller bortfalde på grund af nabolandskoordineringen. 
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Oversigt over frekvenser 
I nedenstående figur er fordelingen af nye frekvenser illustreret. De røde prikker er 
de 26 frekvenser, der i dag ikke har en tilladelseshaver.  De grønne prikker er de 
77 helt nye frekvenser. Frekvenserne er generelt jævnt fordelt ud over Danmark. 
Bemærk, at en prik kan dække over flere frekvenser. 
 


 
 
Efter udbuddet 
Efter udbuddet vil frekvensplanlægningen af lokalradio se væsentligt anderledes ud 
end den nuværende. 


For langt størsteparten af især de nye frekvenser vil der være et naturligt ønske om 
at flytte disse frekvenser geografisk umiddelbart efter udbuddet, alt afhængigt af 
hvor en ny tilladelseshaver har mulighed for at anbringe sit sendeudstyr. Den 
fremtidige praksis for flytning af lokalradio-frekvenser (se bilag 1) vil i langt de fleste 
tilfælde medføre, at der pålægges væsentlige reduktioner på den frekvens, der 
søges flyttet (se bemærkningerne i bilag 1).  


Det bør derfor overvejes at give mulighed for én geografisk flytning, umiddelbart 
efter at udbuddet er afsluttet, under de samme kriterier som har været anvendt ved 
tilblivelsen af planen. Denne mulighed vil i sagens natur betyde, at alle ansøgere vil 
have en usikkerhed i forhold til, om de får en uventet nabo og dermed ringere 
dækning end først antaget. Omvendt vil nye aktører have lettere ved at komme ind. 
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Det skal bemærkes, at det kan vise sig, at nogle af de nye frekvenser måske ikke 
kan flyttes til en egnet position. 


Efter en sådan kort periode til flytning af lokalradio-frekvenser efter særlige 
lempelige kriterier vil det være hensigtsmæssigt at ”låse” planen. Det indebærer, at 
eventuelle senere flytninger – som i dag – skal ske således, at dækningen for de 
enkelte lokalradiofrekvenser bevares i en radius af op til 5 km fra senderen (se 
bilag 1). 


Forslag om moratorium for nye frekvenser mellem udb ud 
Henset til omfanget af den foreslåede plan og de tekniske begrænsninger der 
allerede vil være på at foretage ændringer til planen, vil det være hensigtsmæssigt, 
at der ikke er adgang til at søge om nye frekvenser, inkl. nye frekvenser i 
forbindelse med flytninger, til permanent radio-formål i FM-båndet efter udbuddet, 
medmindre dette foregår i forbindelse med et generelt genudbud som det 
nærværende. En sådan begrænsning i adgangen til at søge om nye frekvenser til 
radioformål i FM-båndet vil bl.a. medvirke til at sikre mod en langsom erodering af 
det grundlag, som den nærværende plan er lavet på. 
 
Tidsbegrænsede tilladelser til FM-frekvenser 
Gennem de seneste år er der givet tilladelse til midlertidig anvendelse af FM-
frekvenser til lokal radioudsendelse i forbindelse med en bred vifte af formål såsom: 
• Musikfestivaller 
• Spejderlejre og bibelcamping 
• Rejsende drive-in biografer og storskærmsvisning af sport 
• Bilbingo-arrangementer 
• Kunstudstillinger og teater 
• Byvandringer og guidede ture i naturparker 
• Kapsejlads, racerløb og traktortræk 
 
Arrangementerne finder sted spredt ud over hele Danmark. 
 
Ved de nævnte arrangementer er der ofte benyttet netop nogle af de 
frekvensmæssige muligheder, der nu foreslås afsat til permanente lokalradio-
formål. Det kan derfor evt. efter udbuddet vise sig vanskeligere at finde egnede 
frekvenser til alle de ovennævnte formål, men generelt vil det stadig være muligt, 
henset til deres ofte lave sendestyrke og begrænsede dækningsområde. Nogle af 
aktørerne vil dog opleve, at de ikke længere vil kunne anvende de samme 
frekvenser, som de tidligere har anvendt. I sagens natur - da det netop er 
midlertidige tilladelser, som de har fået fra gang til gang - har de aldrig kunnet vide 
sig sikre på dette. 
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Bilag 1 – Forslag til beskyttelseskriterier for FM- lokalradio efter udbuddet 
 
Planlægningskriterierne gælder for alle lokalradiofrekvenser i FM-båndet (dvs. 
160W og 500W samt kommercielle og ikke-kommercielle frekvenser). 
 
Frekvenserne beskyttes mod øvrige danske FM-frekvenser ved bevarelse af en 
kontur med en radius på minimum 5 km eller den eksisterende radius, hvis den i en 
eller flere retninger måtte være mindre end 5 km, jf. nedenfor.  
 
Konturen fastlægges på følgende grundlag: 
• Udbredelsesmodel: ITU-R P.1546-5 


o Terræn-ruhed (∆h): 50 m 
• Beskyttelsesforhold (protection ratios): Alene for ±300 kHz (væsentlig ny 


ændring).  
o Værdier fra ITU-R BS.412-9 tabel 3 (FM-stereo, 75 kHz frekvenssving) 


• Minimum median brugbar feltstyrke (minimum median usable field strength): 54 
dBµV/m 


• Ingen beskyttelse mod 10,7 MHz mellemfrekvens 
• Retningsbestemt modtageantenne i 10 m højde 
• Forstyrrelsesfrihed 95 % af tiden, 50 % sted. 
• Summation med power-sum metoden 
 
NB: Konturen er ikke et udtryk for lokalradioens faktiske, oplevede dækning, men 
tjener som et mål for frekvensens anvendelighed. 
 
I over halvdelen af alle tilfælde vil den frekvens, der skal beskyttes, allerede i 
udgangspunktet ikke have en radius på 5 km i en eller flere retninger. I dette 
tilfælde vil det være relevant at have en skærpet beskyttelse (fx at der max tillades 
en forøgelse af usable field strength på max 0,2 dB i konturpunkterne). Alt 
afhængig af hvordan det præcise snit for denne beskyttelse lægges, vil det kunne 
betyde, at det er yderst vanskeligt at flytte lokalradiofrekvenser geografisk, og at 
selv mindre flytninger vil give anledning til væsentlige reduktioner i 
antennediagrammet.  
 
Det præcise snit for beskyttelsen vil blive fastlagt i dialog med branchen forud for 
udbuddet. Der vil dermed blive fastlagt en balance mellem på en side at give en 
rimelig grad af fleksibilitet til at flytte en frekvens og på den anden side at beskytte 
de andre tilladelseshavere mod at miste dækning eller opleve væsentlige 
forstyrrelser. 
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Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelser om kommerciel 


og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 


 


Ministerier mv.: 


Erhvervs- og Vækstministeriet 
Energistyrelsen 
Finansministeriet 
Forbrugerombudsmanden 
Forbrugerrådet 
Justitsministeriet 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Radio- og tv-nævnet 
Rigsrevisionen 
Skatteministeriet 
Social- og Indenrigsministeriet  
Statsministeriet 
Teleklagenævnet 


Radiostationer: 


Albertslund Nærradio 
Amager Lands Lokalradio 
Amagerfrekvensen 
ANR 
Antenne Nordsjælland (Radio 2'eren) 
Arkens Radio 
Aura  
Bazooka FM 
Bispebjerg Lokalradio 
Bornholms Kristne Nærradio 
Brønderslev Nærradio 
Børne og Ungdoms Radio BUR 
Christiania Radio 
Christianshavns Kanal 
Copenhagen FM 
Demokratiradioen 







 


Side 2 


Den albanske radioforening 
Den grønne Kanal 
Den kristne Radio 
Den Tunge Radio 
Den2Radio 
Det ny Kanal 1 
Din Radio/Hit Radio 
Dronninglund Nærradio 
DÅR - Det åbne radioværksted 
Eagles FM 
Energy/NRJ 
FCMR/Frederikshavn Country Music Radio 
FFC Media  
FKG 
Folkets Radio/Radio Fjordbølgen  
Foreningen Radio 2003 Skala FM Sønderborg 
Foreningen Radio Fruen 
Formiddagsradioen 
Frederiksberg Lokal Radio 
Frederiksberg Natradio 
Frederiksberg Senior Radio 
Frederikshavn Lokalradio 
Fyens Total Radio 1 
Give Nærradio 
GlobalFM 
Globus Guld 
go! FM 
Gold FM 
Halsnæs Country Radio 
Halsnæs Retro 
Hele Byens Radio 
Helsingør Kristne Radio /Nordsjællands kristne radio 
Hinnerup City Radio 
Horsens Classic FM FM 
Hvidovre Nærradio 
Højderyggens Lokalradio (HLR) 
Højderyggens Weekend Radio 
ICU Radio 
Indvandrerradioen 
Indvandrerradioen i Odense 
Indvandrerradioen i Aalborg 
Indvandrerradioen i Århus 
Info Radio Sydjurskanalen 
Infokanalen Odsherred 
Iran Zamin 







 


Side 3 


Jazzkanalen 
Kanal Gladsaxe Radio 
Kanal Plus Nordsjælland 
Kanalen FM 
Kattegat FM/Survivor 
Kilojoule 
Komiteens Radio 
Kristen Lokalradio 
Kystradio 
Københavns Nærradio 
Limfjord plus  
Lumi Radio 
Løkken-Vrå Nærradio 
Midtfjord Radio 
Midtjylland Guld FM 
Midtjylland Hit FM 
MixFM 
Morgen FM/City FM 
Multikulturelradioen i Århus 
New Radio 
New-FM 
Nordjyllands Jazz Radio 
Nordjyske Guld FM 
Nordvestjylland Guld FM 
Nova FM 
Nærradio Korsør 
Næstved Lokal Radio 
Nørrebro Radio 
Odense Studenterradio 
PartyFM 
Partyzone 
Pitch FM/Holstebro Radio 
POP FM SBS 
Pulz FM 
Radio 1 
Radio 10 FM 
Radio 100FM 
Radio 2 
Radio 2000 
Radio 2'eren 
Radio 3 
Radio 40+ 
Radio 49/Mix FM 
Radio 5 
Radio ABC 







 


Side 4 


Radio Aktiv 
Radio Alfa 
Radio Al-Fatiha 
Radio Als 
Radio Amazigh 
Radio Antena 
Radio Aura 
Radio Ballerup 
Radio Bazar 
Radio Boost 
Radio Charlie 
Radio Diablo  
Radio Djursland 
Radio Dobre Vibracije 
Radio Ellekær 
Radio Favrskov 
Radio FLR 
Radio Frede 
Radio Frihed 
Radio FTF 
Radio Glade Lyttere 
Radio Gladsaxe 
Radio Globus Guld 
Radio GLR - Gentofte Lokal Radio 
Radio Halsnæs 
Radio Helsingør 
Radio Hinnerup 
Radio HLR 
Radio Holsted 
Radio Horsens 
Radio Humleborg 
Radio Håb 
Radio Jazz 
Radio Jet FM 
Radio Karen 
Radio Kattegat 
Radio Klitholm 
Radio Kosovas stemme 
Radio Krishna København 
Radio Krishna Århus 
Radio Kultur 
Radio Køge 
Radio Langeland 
Radio Limfjord 
Radio Luna 







 


Side 5 


Radio M 
Radio Max 
Radio MEGA 
Radio Midtjylland Classic 
Radio Mojn 
Radio Mælkebøtten 
Radio Nibenitten 
Radio Nord 
Radio Nordfyn 
Radio Nordjyske 
Radio NRJ 
Radio Odsherred 
Radio Pak Link 
Radio Payvand 
Radio Randers 
Radio Rønde 
Radio Rønde/Syddjurs Lokalradio 
Radio Råd og Kultur 
Radio Salam 
Radio Samsø 
Radio Sfinx 
Radio Shalom 
Radio Sindal 
Radio Skaga 
Radio Skala FM 
Radio Skive 
Radio SLR 
Radio Soft 
Radio Solskin 
Radio Stina 
Radio Storkøbenhavn 
Radio Sydhavsøerne 
Radio Sydvest 
Radio Ung Syddjurs 
Radio Veronica 
Radio Vest 
Radio Vesterbro 
Radio Viborg 
Radio Victor 
Radio VLR 
Radio Vojens 
Radio ØNR 
Radio Øst FM 
Radio Østsjælland 
Radio Ådalen 







 


Side 6 


Radio Aalborg 
Radio Aap Ki Awaz/Radio Raja 
Radioti 
RB 902 
Rhema Radio 
Ringkøbing Lokalradio 
Ringkøbing Service Radio 
Ringkøbing Weekend Radio 
Roskilde Dampradio 
Roskilde Weekendradio 
Rødovre Kanalen2 
Sengeløse Radio 
Silkeborg Guld 
Skagen Nærradio 
Skala FM 
Somali Radio 
Somalisk Radio 
Station 10 
Station 2000 
Station A 
Station Balkan 
Station København 
Stevns Lokal Radio 
Studenterradioen i Aalborg 
Sydfyns FM 
Sæby Lokalradio 
Sønderjylland Classic FM 
The Voice 
Tårnby Lokalradio 
Universitetsradioen 
US Radio 
Valby Radio 
Vestfynsradio 
Vestjylland Classic FM 
Viborg Classic FM 
Viborg Favorit FM 
Viby Syd Radio 
VLR 
Vordingborg Radio HSR 
Weekend FM 
XFM 
Young FM 
Øen Amagers Lokalradio 
Aalborg Senior Radio 
Århus Studenterradio 







 


Side 7 


 
Midlertidige FM-tilladelser: 
I/S Danmarks Rostadion 


Fighter Wing Skrydstrup 


Kristen Netradio 


Adventistkirken 


Jysk Fynske Medier 


Dansk Tractor Pulling 


Kennet Harpsøe 


The Animation Workshop 


Jespers Rejsebiograf 


Dansk Oase 
Schmidts Radio A/S 
Avkarnov I/S 
Nyt Livs Bibellejr 
FDF 
Jehovas Vidner 
Flemming Spejdernes dytbanko 
 
Øvrige: 


Aller Media A/S 
Bonnier Publications A/S 
Berlingske Media 
BfE (Branchen ForbrugerElektronik) 
Copy-Dan 
Dansk Annoncørforening (DAF)  
Dansk Erhverv 
Dansk Industri 
Danske Advokater 
Danske Handicaporganisationer 
Danske Medier 
Danske Regioner 
Den Kristne Producentkomité 
DI ITEK 
DILEM (Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier) 
DR 
Egmont Magasiner 
FAEM (Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske 
Medievirksomheder) 
FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) 
FDIM - danske medier 
GRAMEX 
Journalistforbundet 
JP/Politikens Hus 
KL (Kommunernes Landsforening) 







 


Side 8 


KLF - Kirke & Medier 
KODA 
MetroXpress A/S 
MTG A/S 
MUF (Multimedieforeningen) 
NCB (Nordisk Copyright Bureau) 
Producentforeningen 
RADIOERNE 
RettighedsAlliancen 
SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) 
Samrådet for Ophavsret 
SLS Forum 
TDC 
Telenor 
Telia Danmark 
Teracom A/S 
TI (Teleindustrien) 
TV2/DANMARK A/S 
Viasat 
YouSee 
3 (Hi3G Denmark ApS) 


 







Fra: Otto B. Christiansen [mailto:obc@annoncoer.dk] 
Sendt: 28. september 2016 11:13
Til: Lill-Jana Vandmose Larsen
Emne: SV: Høring over bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i
Danmark

Det har vi ingen kommentarer til.

Bedste hilsener
Otto B. Christiansen

Direktør

Nordre Fasanvej 113-115
DK-2000 Frederiksberg
M: 40 84 05 80

obc@annoncoer.dk
www.annoncoer.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev her

DANISH DIGITAL AWARD

Danishdigitalaward.dk
Følg os på Facebook & Twitter

mailto:obc@annoncoer.dk
http://www.annoncoer.dk/
http://annoncoer.dk/kontakt-os
https://www.facebook.com/DanishDigitalAward
https://twitter.com/DanishDigital



Fra: 1 - KFST Forbrugerombudsmanden (KFST) 
Sendt: 28. september 2016 13:45
Til: SLKS FP Medier
Emne: Høring - bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed

J.nr. 16/10226

Til Kulturministeriet – Slots- og Kulturstyrelsen

Idet vi henviser til e-mail af 26. september 2016 skal vi herved meddele, at høring over
bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i Danmark ikke giver
Forbrugerombudsmanden anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Gitte Albrecht Pedersen
Chefsekretær
Direkte tlf.: 4171 5092
E-mail: gap@kfst.dk

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5151

mailto:gap@kfst.dk
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/



Fra: £Formueretskontoret (951s06) [mailto:Formueretskontoret@jm.dk] 
Sendt: 28. september 2016 14:48
Til: Lill-Jana Vandmose Larsen
Emne: SV: Høring over bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i 
Danmark

Justitsministeriet har 26. september 2016 modtaget Kulturministeriets høring over udkast om 
bekendtgørelser om kommerciel og ikke kommerciel lokalradiovirksomhed i Danmark.

Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål 
vedrørende Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til 
udkastet, som Kulturministeriets  ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest 
muligt præciseret  over for Justitsministeriet.

Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af 
høringen”.

Med venlig hilsen

Ann-Birgitte Brix Poulsen
Overassistent

IT og Service
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf. direkte: 7226 8449
Tlf.: 7226 8400
www.justitsministeriet.dk

http://www.justitsministeriet.dk/
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Slots- og Kulturstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 

Landgreven 4 
1301 København K 
 
Tlf. 33 92 84 00 
 
rr@rigsrevisionen.dk 
www.rigsrevisionen.dk 

  

Høring over bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i 
Danmark 

 29. september 2016 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har med e-mail af 26. september 2016 sendt oven-
stående bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i Danmark i 
høring i Rigsrevisionen. 
 
Da udkastet til bekendtgørelsen ikke indeholder bestemmelser om regnskabs- 
eller revisionsmæssige forhold, jf. rigsrevisorlovens §§ 7 og 10, har Rigsrevisi-
onen ingen bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tina Carlsen 
Specialkonsulent 

2. kontor 

J.nr.: 4981 

 
 



Fra: kundeservice@telenor.dk [mailto:kundeservice@telenor.dk] 
Sendt: 4. oktober 2016 16:59
Til: Lill-Jana Vandmose Larsen
Emne: Re:Høring over bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i 
Danmark[ID:66935]

Hej Lill-Jana Larsen

Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig, men før det kan lade sig gøre er det nødvendigt med nogle flere 
oplysninger. 
Vil du besvare denne mail med minimum én af følgende oplysninger:
Hvis det drejer sig om mobilabonnement skal jeg bede om enten dit CPR-nummer, kontonummer eller 
telefonnummer og hvis det drejer sig om bredbånd skal jeg bede dig om enten DSL-nummer, 
kontonummer, kundenummer eller fulde adresse.
Jeg vil desuden også gerne bede om en næremere forklaring af problematikken.
Jeg håber, at du har fået svar på dit spørgsmål. Er dette ikke tilfældet, vil jeg gerne bede dig kontakte 
Kundeservice på telefonnummer 72 100 100, så vi hurtigt og effektivt kan besvare eventuelle 
tvivlsspørgsmål.
De bedste hilsner/ kindest regards,

Cecilie Hjørnet

Telenor
Skelagervej 9, DK-9000 Aalborg
Tel: +45 72 100 100

------------------------------------




Fra: Bent Larsen
Til: SLKS FP Medier
Emne: Høring - ikkekommerciel lokalradiobekendtgørelse
Dato: 11. oktober 2016 13:32:57

Bestyrelsen for

Arkens Radio
Strandbygade 40
6700 Esbjerg

har ved sidste bestyrelsesmøde den 5. oktober drøftet udkastet til
bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradio.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udkastet og har således ingen
indvendinger.

Med venlig hilsen
Bent Larsen
Daglig leder af Arkens Radio

mailto:medi@slks.dk
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