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Høring over justeret udkast til bekendtgørelse om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed  

 

Det fremgår af medieaftalen for 2015-2018, at der med virkning fra 1. januar 

2016 gennemføres en ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer efter sam-

me principper om lokal tilknytning mv. som den nye lokal-tv-ordning, som 

trådte i kraft den 1. januar 2014. 
 

På baggrund heraf sendte Kulturstyrelsen den 24. april 2015 et udkast til be-

kendtgørelse om ny ordning for ikkekommerciel lokalradio i høring. Der var 

høringsfrist den 22. maj 2015. 

 

Forslaget til ny ordning mødte kritik fra en lang række eksisterende lokalradio-

stationer på centrale punkter, særligt antallet af og fordelingen af frekvenser, 

kravet om minimumssendetiden og kravet om lokal taleradio. For at imøde-

komme denne kritik har partierne bag medieaftalen for 2015-2018 besluttet at 

justere bekendtgørelsen, som det gennemgås nedenfor. 

 

1. Antal frekvenser til ikkekommerciel lokalradio 

Det oprindelige udkast til bekendtgørelse mødte en del kritik af, at der kun var 

afsat 82 frekvenser til ikkekommerciel lokalradio i den nye ordning. Dette på 

baggrund af, at det tidligere var besluttet, at de i dag delte frekvenser mellem 

kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer fremover skal anvendes 

til kommerciel programvirksomhed. Dette betyder, at der i 21 kommuner, hvor 

der i dag sendes ikkekommerciel lokalradio, ikke længere ville være mulighed 

herfor.  

 

For at imødekomme denne kritik har partierne bag medieaftalen for 2015-2018 

besluttet at allokere én frekvens i hver af disse 21 kommuner til ikkekommer-

ciel lokalradio. Kulturstyrelsen vil i dialog med de kommercielle og ikkekom-

mercielle lokalradiostationer i de pågældende kommuner vælge hvilke konkre-

te frekvenser, der skal anvendes til ikkekommerciel programvirksomhed efter 

omlægningen. Dette arbejde forventes afsluttet ultimo november forinden 

udstedelse af den endelige bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradio. Det 

samlede antal sendemuligheder til ikkekommerciel lokalradio forhøjes således 

fra det oprindeligt foreslåede 82 til 103. Der vil således være mulighed for at 

sende lokalradio i alle de samme kommuner som hidtil (dog ikke nødvendigvis 
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dækkende samme geografiske område som hidtil) samt 9 yderligere kommu-

ner. 

 

2. Minimumssendetid, nyproduktion og genudsendelser  

En række høringssvar har peget på, at det oprindelige krav om en fast daglig 

minimumssendetid på 15 timer var for højt og for urealistisk i forhold til lokal-

radiostationernes kapacitet og formåen med frivillig arbejdskraft. 

 

Det foreslås derfor, at den daglige minimumssendetid nedsættes fra 15 timer 

til 6 timer. Andelen af nyproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed 

nedsættes fra 5 timer til 2 timer. Det vil sige, at minimumssendetiden foreslås 

ændret til 6 timer dagligt, hvoraf 2 timer skal være nyproduceret førstegangs-

udsendelse. 

 

For at give lokalradiostationerne mere fleksibilitet ved programplanlægningen 

foreslås det videre, at minimumssendetiden ændres fra en fast daglig sendetid 

til et gennemsnit på ugebasis. Det vil sige, at minimumssendetiden på i alt 6 

timer gange 7 dage i alt 42 sendetimer alene skal opfyldes på ugebasis. Såle-

des er det muligt f.eks. at sende flere timer i weekenden og færre på hverda-

ge. Så længe der sendes minimum 42 timer ugentligt er kravet til minimums-

sendetiden opfyldt. I det oprindelige udkast var minimumssendetiden 15 timer 

dagligt svarende til 105 timer ugentligt.  

 

Det skal bemærkes, at f.eks. mindre stationer har mulighed for at slå sig 

sammen i større foreninger, der i fællesskab kan løfte vilkårene i ordningen 

herunder kravene til minimumssendetid. 

 

3. Krav om taleradio 

Det mødte kritik, at det oprindelige udkast til bekendtgørelse havde krav om, 

at minimum 50 pct. af de nyproducerede førstegangsudsendelser, svarende til 

2,5 time om dagen, skulle være lokal taleradio. Kritikken gik bl.a. på, at det 

var for svært at opfylde kravet med taleradio, da stationerne drives af frivillige 

og at kravet begrænsede stationernes mulighed for at sende musik. 

 

For at imødekomme denne kritik foreslås det, at andelen af lokalt taleradio i de 

nyproducerede førstegangsudsendelser nedsættes fra 50 pct. til 1/3 (33,3 

pct.). Da andelen af nyproducerede førstegangsudsendelser som beskrevet 

ovenfor foreslås nedsat til 2 timer, vil kravet til lokal taleradio blive gennem-

snitligt 40 minutter pr. dag. I det oprindelige udkast var kravet fastsat til 2,5 

time pr. dag svarende til 50 pct. af 5 timers nyproduceret førstegangsudsen-

delser. Resten af sendetiden kan bestå af musik. 

 

Lokalt indhold betyder, at programmerne kan handle om eller være med per-

soner fra lokalområdet, eller programmerne kan handle om lokale forhold. 
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Lokalområdet er kommunen tilladelsen udstedes til og de tilgrænsende kom-

muner. Kravet om lokalt indhold er ikke til hinder for omtale af nationale begi-

venheder med et nationalt perspektiv for befolkningen i lokalområdet. 

 

Det skal bemærkes, at mange lokalradiostationer allerede i dag lever op til 

kravet om lokalt indhold og høringssvarene har givet mange gode eksempler 

herpå. Radio- og tv-nævnet vil udsende en vejledning om kravene til lokalt 

indhold, herunder med nærmere eksemplificering.  

 

4. Forlængelse og udbud 

For at sikre god tid til omlægningen har ordførerne bag medieaftalen for 2015-

2018 besluttet, at de gældende tilladelser til ikkekommerciel lokalradio forlæn-

ges med ét år indtil den 31. december 2016. Radio- og tv-nævnet gennemfø-

rer forlængelsen og der skal ikke søges særskilt herom.  

 

Radio- og tv-nævnet vil afholde et udbud af tilladelser i løbet af 2016, hvor 

interesserede skal ansøge om ny tilladelse.  

 

Alle lokalradiostationer skal dog søges om tilskud for 2016. Der er ansøgnings-

frist for tilskud den 2. november 2015, kl. 12.00. 

 

5. Høringen 

Der henvises til vedlagte justerede bekendtgørelsesudkast. Det kommenterede 

høringsnotat vedrørende høringen af det oprindelige bekendtgørelsesudkast, 

der belyser høringssvarenes hovedsynspunkter samt Kulturministeriets kom-

mentarer hertil er ligeledes vedlagt. 

 

I vedlagte udkast til bekendtgørelse er ændringerne markeret, så forskellene 

fra sidst fremgår. Der er ligeledes vedlagt en version hvor ændringerne er 

indarbejdet.    

 

Kulturstyrelsen beder om at modtage eventuelle høringssvar til det justerede 

udkast til bekendtgørelse senest torsdag den 5. november 2015, kl. 

12.00, til medi@kulturstyrelsen.dk. Anfør teksten ”Høring – Ny lokalradioord-

ning” i emnelinjen. 

 

  

 

Venlig hilsen  

 

Tomas Kærup  

Fuldmægtig 


