
 

 

 
 

  

 Dato: 24. april 2015 

 

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

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

nr. 255 af 20. marts 2014 som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014 fastsættes: 

Kapitel 1  

Anvendelsesområdet og definitioner 

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jord-

baserede sendemuligheder i henhold til tilladelser udstedt af Radio- og tv-nævnet.  

 

§ 2. Ved sendeområde forstås i denne bekendtgørelse det område, i hvilket man kan modtage signa-

let fra tilladelseshavers radiosender.   

Stk. 2. Ved tilladelsesområde forstås den kommune, som sendemuligheden er angivet med, jf. § 5.  

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

Kapitel 2  

Tilladelser 

 

§ 3. Udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder 

forudsætter i henhold til § 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed en tilladelse udstedt af 

Radio- og tv-nævnet i medfør af lovens § 45, stk. 1 og 2. 

 

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

efter udbud (skønhedskonkurrence) tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved 

hjælp af jordbaserede sendemuligheder.  

§ 5. Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til § 4, tilladelser til hele sendemuligheder, dvs. 168 ti-

mer per uge, med angivelse af MHz og kommune.   

Stk. 2. Sendemulighederne, som nævnet kan udstede tilladelser til efter stk. 1, fremgår af bilag 1.  

§ 6. Tilladelse udstedes med udløb den 31. december 2020. 

§ 7. Tilladelse kan kun udstedes til foreninger med hjemsted i det pågældende tilladelsesområde, jf. 

§ 2, stk. 2, og hvis hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.  

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

§ 8. Tilladelse udstedes med krav om en daglig minimumssendetid på 15 timer, jf. § 12, stk. 1.  

§ 9. Tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede sen-

demuligheder kan ikke overdrages. 
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Kapitel 3  

Vilkår for udøvelsen af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

Programvirksomheden  

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

virksomheden. Nævnet kan i den forbindelse fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i over-

ensstemmelse med ansøgningen. 

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

tige hjemmeside. 

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

 

§ 11. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet.  

Stk. 2. Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i tilladelsesområdet. Program-

merne kan produceres af øvrige borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet, såfremt produktionen er 

et led i tilladelseshaverens facilitering af public access.  

Stk. 3. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet. 

Stk. 4. Udover betingelserne i stk. 1-3 skal mindst 50 pct. af minimumssendetiden være taleradio 

(dvs. ikke musik) der:  

1) Handler om eller er med personer fra lokalområdet, eller 

2) Handler om lokale forhold. Denne bestemmelse er ikke til hinder for omtale af nationale begi-

venheder m.v. af lokal relevans for befolkningen i tilladelsesområde. 

 Stk. 5. Tilladelseshaver kan, jf. § 18, nr. 1, sende mere taleradio end de 50 pct. af minimumssende-

tiden. I givet fald skal kravene i stk. 4, nr. 1 og 2, tillige opfyldes. 

 Stk. 6. Tilladelseshaver kan benytte sendetiden udover minimumssendetiden, jf. § 12, stk. 1. I givet 

fald skal kravene i stk. 4, nr. 1 og 2 tillige opfyldes. 

 

    § 12. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal minimum 50 uger årligt ud-

sende i alt 15 timers programvirksomhed bestående af fem timers egenproduceret førstegangsudsendt 

programvirksomhed samt to genudsendelser heraf dagligt. Programproduktionens lydkvalitet m.v. skal 

være af en acceptabel og tidssvarende standard.  

Stk. 2. Ved førstegangsudsendelse forstås i denne bekendtgørelse programmer, der ikke tidligere har 

været udsendt. Mindre ændringer i et tidligere sendt program medfører ikke, at programmet anses som 

førstegangsudsendelse. 

Stk. 3. Programvirksomheden skal være nærmere redaktionelt behandlet. Som programvirksomhed 

anses således ikke såkaldte info-kanaler, eller udsendelser fra fast opstillede mikrofoner m.v.  

§ 13. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psyki-

ske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotive-

ret 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 advarsel. 

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nati-

onalitet eller seksuel observans.  

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 
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§ 14. Indehavere af tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed skal på inter-

nettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder følgende oplysninger: 

1) Tilladelseshaverens navn. 

2) Den fysiske adresse, hvor tilladelseshaveren er etableret. 

3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder tilladelseshavers e-post-adresse. 

4) Stationens navn. 

5) Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider, herunder en fortløbende programover-

sigt over aktuelle programmer med angivelse af, hvorvidt der er tale om en genudsendelse. 

6) Stationens kontaktoplysninger, herunder stationens e-post-adresse. 

7) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed. 

§ 15. 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. 

Kapitel 4  

Ansøgning om tilladelse 

§ 16. 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 adres-

ser. 

2) Dokumentation for foreningens stiftelse, herunder stiftelsesprotokollat, oplysninger om bestyrelsens 

sammensætning, bestyrelsesmedlemmers 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. eksempel-

vis nyheder, aktualitet, sport, kultur og underholdning, virksomheden omfatter, samt den tidsmæssige 

fordeling heraf. Det oplyses endvidere, om virksomheden retter sig mod bestemte målgrupper, fx al-

ders- eller befolkningsgrupper. 

6) Oplysninger om, hvorledes kravene i § 11 opfyldes, herunder hvorvidt der lægges vægt på særlige 

geografiske dele af tilladelsesområdet eller de tilgrænsende kommuner. 

7) Oplysninger om, hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder public access, dvs. facili-

terer at programmer produceret af øvrige borgere hjemmehørende i tilladelsesområdet udsendes på 

radiostationen. 

Stk. 3. Der skal sammen med ansøgningen indsendes en optagelse af minimum 10 minutters varig-

hed, der viser eksempler på ansøgers planlagte programvirksomhed. 

Stk. 4. Nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, det finder nødvendige for behandlingen af ansøg-

ningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få til-

strækkelige 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. 

Kapitel 5  

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger 
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§ 17. Ved behandling af ansøgninger om tilladelser, jf. § 4, skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre 

den enkelte kommune en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til eksempelvis 

emner, målgrupper og geografisk fokusområde indenfor tilladelsesområdet. 

Stk. 2. Ved behandlingen af ansøgninger, jf. stk. 1, kan Radio- og tv-nævnet bl.a. lægge vægt på an-

søgerens økonomiske formåen og mulighed for at realisere de opstillede programplaner. 

§ 18. Ud over de i § 17 nævnte kriterier prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgnin-

ger om tilladelser i henhold til § 3, stk. 1, om programvirksomhed i de enkelte kommuner i øvrigt i 

nedenstående rækkefølge ansøgere, der udøver programvirksomhed indeholdende: 

1) Taleradio i minimumssendetiden udover minimumskravet, jf. § 8 og § 11, stk. 4. 

2) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor radiodrift eller lignende.  

3) Ansøgers facilitering af public access, dvs. hvorvidt og i givet fald hvorledes tilladelseshaver tilbyder 

øvrige borgere adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen. 

4) Udsendelse af programvirksomheden som live streaming eller tilrådighedsstillelse on demand. 

5) Ansøgers aktiviteter med det formål at øge lyttertallet, herunder for lyttere i yngre dele af befolknin-

gen og anvendelse af aktuelle sociale medier m.v. 

Kapitel 6  

Tilsyn med programvirksomheden 

§ 19. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden, herunder med an-

vendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 7. Nævnet kan i den forbindelse gennemføre stikprø-

vekontrol. 

 

§ 20. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed skal til brug for nævnets tilsyn 

indsende rapporter om samt dokumentation for den realiserede programvirksomhed og finansieringen 

heraf.  

Stk. 2. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er forpligtede til at samarbejde 

om optagelse og indlevering af systematiske optagelser af programfladen, jf. herved radio- og fjernsyns-

lovens § 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 hyppighe-

den af indsendelse af materiale i henhold til stk. 1 og 2, herunder pålægge samtlige tilladelseshavere 

pligt til at indsende optagelser for en af nævnet nærmere fastsat periode. 

Stk. 4. Indehavere af tilladelser til udøvelse af programvirksomhed er pligtige at opbevare materiale 

i henhold til stk. 1 og 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 Kulturministe-

riet. 

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 programover-

sigter på andre sprog end dansk, engelsk, svensk og tysk. 

§ 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 inddra-

ge tilladelsen, jf. lovens § 50. 
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§ 22. 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. 

Kapitel 7  

Tilskud til programvirksomheden 

§ 23. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til tilladelseshavere, der er omfattet af § 4. 

§ 24. Såfremt Radio- og tv-nævnet stiller krav herom, skal der i forbindelse med ansøgningen om til-

skud oplyses om eventuelle verserende eller afsluttede sager for domstolene eller offentlige myndighe-

der. 

Stk. 2. Hvis sagen vedrører tilladelseshavers drift og programvirksomhed, og hvor sagen drejer sig 

om overtrædelser af medieansvarsloven, regler om andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynslo-

ven 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 begået af tilladelseshavers 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 tilladelseshaver 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 ansøgnin-

gen om tilskud. 

§ 25. Tilskud til indehavere af tilladelser, jf. § 4, ydes som driftstilskud og beregnes som en for-

holdsmæssig andel af beløbet til radioområdet, jf. § 26, på grundlag af det faktiske antal tilladelsesha-

vere, jf. § 5, stk. 1. 

§ 26. Radio- og tv-nævnet fastsætter fordelingen af tilskudsmidlerne mellem radio- og tv-området på 

baggrund af den økonomiske ramme for den årlige bevilling til formålet, eventuelt med tillæg af tilba-

gebetalte tilskudsbeløb. 

Stk. 2. Det af Radio- og tv-nævnet fastsatte beløb til radioområdet skal dog mindst udgøre 30 pct. og 

maksimalt 50 pct. af den samlede bevilling, jf. stk. 1. 

 

§ 27. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud. 

Stk. 2. Nævnet beslutter, jf. § 16, hvilke oplysninger m.v. indehavere af tilladelser til programvirk-

somhed skal indsende i forbindelse med ansøgninger i henhold til stk. 1. 

 

§ 28. Tilladelseshaver er forpligtet til at indsendelse erklæring på tro og love eller regnskab, jf. be-

kendtgørelse 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 re-

aliserede programvirksomhed i tilskudsåret, herunder oplysninger om førstegangs- og genudsendelser, 

jf. § 12, stk. 1. 
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§ 29. En tilladelseshavers driftstilskud kan på årsbasis højst udgøre tilladelseshavers faktiske 

driftsudgifter for det pågældende år. Såfremt det samlede driftstilskud overstiger driftsudgifterne, skal 

det overskydende driftstilskud tilbagebetales. 

Stk. 2. Driftstilskuddet har til formål at bidrage til finansiering af tilladelseshavers driftsudgifter, 

herunder til sendeudgifter og programproduktion. 

Stk. 3. Lønudgifter, der finansieres af tilskuddet, må ikke overstige niveauet for de statslige over-

enskomster for et tilsvarende arbejde. 

Stk. 4. Driftstilskuddet kan anvendes til køb af udstyr, der er nødvendigt for tilladelseshavers pro-

duktion af programmer. Købesummen må ikke overskride markedsprisen. Udstyr kan afskrives over 

forventede leveår eller udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Udstyr, der er købt for driftstilskuddet, 

er tilladelseshavers eje og skal købes i tilladelseshavers navn. 

 

§ 30. I forbindelse med behandling af sager om overtrædelse af loven, bestemmelser fastsat efter lo-

ven 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 på-

gældende tilsynssag. Radio- og tv-nævnet kan i den forbindelse tilbageholde tilskudsrater for efterføl-

gende år.  

§ 31. Afgivne tilsagn bortfalder, og udbetalte tilskud kan i henhold til § 92 a, stk. 3, i lov om radio- 

og fjernsynsvirksomhed helt eller delvist 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 erklæring på tro og love, eller hvis fristen for indsendelse heraf ikke overholdes. 

§ 32. Overtrædelse af tilskudsreglerne kan i henhold til § 50, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og fjern-

synsvirksomhed, såfremt overtrædelsen er grov, eller overtrædelserne er ofte gentagne, medføre en 

midlertidig eller endelig inddragelse af programtilladelsen. 

 

Kapitel 8 

 

Andet 

§ 33. Radio- og tv-nævnet træffer efter indstilling fra Erhvervsstyrelsen afgørelse om fordelingen af 

sendemuligheder herunder om sendeposition i tilladelsesområdet under hensyn til de frekvensmæssige 

muligheder. 

Kapitel 9  

Ikrafttræden 

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xx 2015. 

Stk. 2. Med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 881 af 17. sep-

tember 2009 om lokalradiovirksomhed. 
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Bilag 1 

 

Frekvens Gammel Kommune 

87,6 København 

88,6 Hanstholm 

89,4 Ringkøbing 

89,5 Aarhus 

89,6 København 

89,6 Neksø 

89,7 Præstø 

90,0 Hanstholm 

90,1 Nørre Alslev 

90,9 Fjerritslev 

91,2 Galten 

91,5 Fredericia 

92,2 Græsted-Gilleleje 

92,2 Aalborg 

92,8 Bornholms Regionskommune 

92,8 Helsingør Kommune 

92,9 Frederiksberg 

93,1 Bornholms Regionskommune 

93,1 Helsinge Kommune 

93,6 Nørre-Rangstrup 

94,5 Albertslund 

95,2 Hvidovre 

95,2 Hanstholm 

95,5 Frederiksberg 

95,6 Vordingborg 

95,8 Stenlille 

96,2 Herning 

97,7 Frederiksberg 

97,8 Roskilde  

98,2 Frederiksværk 

98,6 Bornholms Regionskommune 

98,7 Aarhus 

98,9 København 

99,5 Kolding 

100,7 Løgumkloster 

100,9 Gladsaxe 

101,2 Greve 

101,3 Helle  
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101,7 Nibe 

101,8 Søndersø 

102,4 Hanstholm 

102,9 København 

103,4 Tårnby 

104,0 Læsø 

104,1 Løgstør 

104,2 Galten 

104,3 Fredensborg-Humlebæk 

104,4 Bornholms Regionskommune 

104,4 Maribo 

104,5 Hundested 

104,6 Nibe 

104,6 Hammel 

104,7 Holbæk 

104,7 Fakse  

104,9 Bornholms Regionskommune 

104,9 Sorø  

105,1 Læsø 

105,3 Frederiksværk 

105,7 Korsør 

105,8 Dianalund 

105,9 Ringkøbing 

106,0 Bogense 

106,3 København 

106,5 Aalborg 

106,6 Løgstør 

106,6 Skærbæk 

106,6 Aakirkeby 

106,6 Rudbjerg 

106,7 Helsinge Kommune 

106,8 Tønder 

107,0 Trudholm kommune 

107,1 Odense 

107,1 Allinge Gudhjem 

107,4 Lyngby-Taarbæk  

107,4 Aalborg  

107,5 Nakskov 

107,7 Lemvig 

107,8 Rødding 

107,8 Kalundborg  

107,8 Stevns 



 

Side 9 

107,9 Nykøbing-Rørvig 

107,9 Skive 

 


