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Programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge
sendemuligheder
Radio- og tv-nævnet giver hermed i henhold til § 45, stk. 2, 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
(radio- og fjernsynsloven) Lumi Radio Aalborg med CVR-nummer 31130018
og stationsnavn Lumi Radio Aalborg (tilladelseshaver) tilladelse til at
udøve ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp af jordbaserede
analoge sendemuligheder.
Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med tilladelsen,
reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov og de til enhver
tid gældende bestemmelser fastsat efter loven.
1. Sendenet
Med denne programtilladelse opnår Lumi Radio Aalborg tilladelse til at sende
ikkekommerciel lokalradio i sendenettet Aalborg 2 og de dertilhørende
frekvenser, jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om
ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (bekendtgørelsen).
2. RDS PI-koder
Med programtilladelsen følger ret til at anvende RDS PI-koder, som tildeles af
Radio- og tv-nævnet. PI-koden skal til enhver tid være i overensstemmelse
med det register, der er offentliggjort af Radio- og tv-nævnet på Slots- og
Kulturstyrelsens hjemmeside. Ved ophør af tilladelsen bortfalder tillige retten
til de tildelte koder.
3. Tilladelsesperiode
I henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen, gælder programtilladelsen for
perioden fra og med sendestartdatoen, dog tidligst den 1. januar 2018, til og
med den 31. december 2027. Lumi Radio Aalborg har oplyst i ansøgningen om
tilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, at stationen
påbegynder programvirksomhed den 1. januar 2018.
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Denne tilladelse gælder herefter i perioden
1. januar 2018 – 31. december 2027
4. Sendetid
Lumi Radio Aalborg skal i sin programvirksomhed opfylde de planer om
indhold, der over for Radio- og tv-nævnet er oplyst i ansøgningen om tilladelse
til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, herunder at den totale
ugentlige sendetid i alt udgør 1980 minutter fordelt som i nedenstående.
Programkategorier

Minutfordeling per uge

Nyheder

0 minutter

Aktualitet
Kultur

180 minutter
1680 minutter

Musik

120 minutter

Andet

0 minutter

Indeholdt i den totale ugentlige sendetid forpligter Lumi Radio Aalborg sig til
ugentligt at udsende 0 minutters lokalt indhold udover minimumskravet på
60 minutter per uge. Dette medfører, at i alt 60 minutter af den totale
ugentlige sendetid skal være lokalt indhold.
Total sendetid per uge

1980 minutter

Heraf lokalt indhold per uge

60 minutter

Forpligtelsen til at opfylde programplanerne omfatter, udover de oplyste
planer om minutfordeling på programkategorier per uge og lokalt indhold
udover minimumskravene, også de oplyste planer om public access og
tilgængeliggørelse af programmer på internettet.
5. Programvilkår
 Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen, herunder
den sendetid som fremgår af pkt. 4 ”Sendetid”.
 Reklamer,
herunder
skjult
reklame,
må
ikke
indgå
i
programvirksomheden eller på tilladelseshavers hjemmeside.
 Det er ikke tilladt at opdele sendefladen inden for tilladelsens sendenet,
hvilket medfører, at et givet program skal udsendes samtidig på alle
frekvenser i hele det pågældende sendenet.
 Programvirksomheden skal omfatte mindst 60 minutters egenproduceret
førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger
om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer. Kravet er uddybet i
pkt. 6 ”Krav om lokalt indhold”.
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Tilladelseshaver må ikke udsende programmer, som i alvorlig grad kan
skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder
navnlig programmer som indeholder pornografi eller umotiveret vold.
Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller
moralske udvikling, må ikke udsendes, 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.
Programvirksomheden må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund
af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans og
programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

6. Krav om lokalt indhold
Der stilles krav om, at programvirksomheden skal omfatte mindst 60
minutters egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold hver uge
i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleradioprogrammer, jf.
bekendtgørelsens § 11. Det er i begrænset omfang tilladt at anvende jingler,
vignetter eller musikalske indslag i denne del af programvirksomheden.
Ved lokalt indhold forstås et programindhold, som handler om lokale forhold,
og som derfor kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet.
Programmerne skal være produceret af tilladelseshaveren selv, eller som led i
stationens
facilitering
af
public
access.
Lokalområdet
omfatter
tilladelsesområdet samt de tilgrænsende kommuner. Tilladelsesområdet
udgøres af den eller de kommuner, som sendenettet dækker, og kan ses i
bekendtgørelsens bilag 1.
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.
7. Sendesamvirke
I medfør af bekendtgørelsens § 15, skal indehavere af tilladelse til den eller de
samme frekvenser indgå i et sendesamvirke, med henblik på at samarbejde
om evt. etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, herunder
om dækning og igangsættelse af programvirksomheden.
Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om sendetidens
placering på døgnet. Oplysning om fordeling af sendetiden skal offentliggøres
på tilladelseshavernes hjemmesider.
Et sendesamvirke skal organiseres som en forening eller tilsvarende juridisk
form. Regler for samarbejdet i sendesamvirket fastsættes ved aftale mellem
sendesamvirkets medlemmer. Sendesamvirket skal udarbejde en vedtægt, der
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som minimum skal indeholde de i bekendtgørelsens bilag 2 anførte
bestemmelser. Fravigelse herfra kræver godkendelse af Radio- og tv-nævnet.
Sendesamvirket skal udpege en kontaktperson, der har kontakten til Radioog tv-nævnet. Umiddelbart efter at sendesamvirket har udpeget
kontaktpersonen, oplyser denne per e-mail navn og kontaktoplysninger til
nævnet på rtv@slks.dk.
8. Ændringer i stationens oplysninger
Ændringer i forhold til det i ansøgningen oplyste, skal meddeles Radio- og tvnævnet. Dette kan f.eks. være stationsnavn, adresse, vedtægter mv.
Ændringer, som skal forhåndsgodkendes af nævnet, omfatter bl.a. ændringer i
tidsmæssig fordeling på programkategorier, målgruppe, opfyldelse af kravet
om lokalt indhold, facilitering af public access og nyt CVR-nummer.
Tilladelseshaver skal efter en ændring forsat opfylde vilkårene for
programtilladelsen i øvrigt, som fremsat i denne tilladelse og i
bekendtgørelsen.
Ændringer skal indberettes via nedenstående elektroniske ansøgningsskema:
https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/irs.aspx?alias=1785&groupid=16
9. Tilladelseshavers opbevaringspligt
Tilladelseshaver er forpligtet til at optage og i 3 måneder opbevare optagelser
af programfladen. Tilladelseshaver er ydermere forpligtet til at opbevare
materialet indtil erklæring på tro og love er modtaget hos eller årsregnskabet
er godkendt af Radio- og tv-nævnet i henhold til de gældende regler om
driftstilskud.
10. Tilsyn med programvirksomheden
I henhold til bekendtgørelsens § 19, stk. 1, fører Radio- og tv-nævnet tilsyn
med udøvelsen af programvirksomheden. Tilladelseshaver er forpligtet 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.
Nævnet påtaler i henhold til radio- og fjernsynslovens § 42, nr. 3,
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.
Det bemærkes endvidere, at tilladelseshaver i forbindelse med tilsyn kan
pålægges at tilvejebringe fyldestgørende oversættelser af programmer og
programoversigter på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk.
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11. Inddragelse af programtilladelse
Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid uden kompensation inddrage
programtilladelsen med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks.
på grund af overgangen til digital radio, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.
12. Hjemmeside
I henhold til bekendtgørelsens § 14, skal tilladelseshaver på internettet have
en hjemmeside, der som minimum indeholder tilladelseshavers navn, adresse,
kontaktoplysninger (herunder e-mailadresse), radiostationens navn,
frekvenser, sendetider og en beskrivelse af programvirksomheden.
Hjemmesiden skal derudover indeholde oplysning om, at Radio- og tv-nævnet
er den kompetente tilsynsmyndighed samt tilladelseshavers gældende
vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
13. Frekvenstilladelse
Inden frekvenserne i sendenettet kan tages i brug, skal tilladelseshaver
indhente en frekvenstilladelse hos Energistyrelsen.
Ansøgning om frekvenstilladelse kan ske elektronisk via Energistyrelsens
hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/frekvens-tilladelser
Spørgsmål vedrørende frekvenstilladelse rettes til Energistyrelsen.
14. Klagevejledning
Klage over denne afgørelse kan ske til Radio- og tv-nævnet, H.C. Andersens
Boulevard 2, 1553 København V, tlf.: 33 95 42 00, e-mail: rtv@slks.dk.
Klagen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde inden 6 uger fra tidspunktet
for denne afgørelse, senest fredag den 18. august 2017 kl. 12.00.
Radio- og tv-nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.

Caroline Heide-Jørgensen
Formand

