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Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel
lokalradiovirksomhed
Københavns Nærradio vil gerne takke for forlængelsen af de ikkekommercielles lokalradioers
programtilladelse frem til 31. dec. 2016.
Københavns Nærradio har følgende bemærkninger til det justerede udkast til bekendtgørelse
om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.

1) Københavns Nærradio kan ikke støtte, at der jvf. § 5 i bekendtgørelsen udstedes tilladelser til
hele sendemuligheder. Vi synes, at det bør være som det er i dag, så der kan udstedes flere
tilladelser på samme frekvens. Virkeligheden er jo, at der findes en række velfungerende
ikkekommercielle radio sende samvirker.
2) I bekendtgørelsens § 7 stk. 2 hedder det: ”Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal
have bopæl i tilladelsesområdet”. Det kan vi ikke støtte på Københavns Nærradio. Mange
foreningers medlemmer bor ikke nødvendigvis inden for den kommune grænse, hvor foreningen
hører hjemme, men i tilstødende kommuner. Sådan er det i filatelist og mange andre foreninger og
altså også vores. Derfor medvirker § 7 stk. 2 til, at det måske ikke er de mest kompetente, der bliver
valgt ind i bestyrelsen, fordi man hele tiden må skele til at flertallet skal have bopæl i
tilladelsesområdet. Eller bestyrelsen kan i værste fald komme til at bestå af nogle
”skyggemedlemmer”, der reelt ikke arbejder. Vi vil derfor anbefale, at stk. 2 bortfalder eller at man
som det mindste tilføjer ”eller tilgrænsende kommuner.”
3) I bekendtgørelsens § 11 stk. 4 pkt. 2 heder det: ”Handler om lokale forhold”. Her har man ikke
tænkt ind at nogle lokalradioer driver radiovirksomhed, hvor man ønsker at henvende sig til de
lokale, men gør det på baggrund af en ide eller livsfilosofi – det være sig en kristen eller en anden.
For sådanne bliver det i det lange løb nærmest umuligt at drive lokal radiovirksomhed – og det
skønt der laves radio til lokale. Noget kunne tyde på, at det også er meningen. I den af
Kulturministerriet kommenterede høring kan bl.a. læses side 13 m.: ” Det skal bemærkes, at kravet

om lokalt indhold medfører, at rent interessebestemt programindhold, som f.eks. religiøst
forkyndelse, ikke kan udsendes.”
Det ligger jo på kanten til det grundlovstridige i henhold til § 70 og § 77 i Danmarks Riges
Grundlov, når Kulturministeriet på bagrund af egne vurderinger og opfattelser (som gang på gang
nævnes i den kommenterede høring) vil give de værdi- og idebestemte lokalradioer mundkurv på
Der åbnes ikke op for, at enhver frit og med lige ret kan få lov til og mulighed for at ytre sig
gennem de ikke kommercielle radioer.
Vi vil derfor henstille til, at der arbejdes videre med ”Handler om lokale forhold”, så vi der
henvender os til lokale på baggrund af en ide eller livsfilosofi, forsat kan lave lokalradio, uden det
nødvendigvis behøver at være forkyndende. Hvad mener man i det hele taget med forkyndelse?
En udmærket løsning kunne være at slette pkt. 2 i § 11 stk. 4 eller i det mindste præcisere, at lokale
forhold også kan handle om ideer, værdier o.l.
En helt anden mulighed kunne være, at I lod os fortsætte som hidtil, indtil et bedre gennemarbejdet
forslag kan forelægges. FM båndet fortsætter jo frem til minimum 2021.
Københavns Nærradio håber at ovennævnte indsigelser implementeres i den endelige
bekendtgørelse, så det virkelig kulturbærende til glæde for mange, stadig har en stemme i det
offentlige rum.
Med venlig hilsen
Københavns Nærradio
Viggo Wiwe
Daglig leder

