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Tilladelse H101259 til at anvende frekvenser til lokal radiovirksomhed i
sendeområde Køge 4
Med henvisning til ansøgning modtaget i Energistyrelsen den 04. september 2017
gives hermed tilladelse til anvendelse af frekvenser til lokal radiovirksomhed til
sendeområdet Køge 4.

J. nr.: 2017-5300
Kontakt:
Mail: frekvens@ens.dk
Telefon: 33927500

Frekvense(n/rne), der anvises til brug for det enkelte tilladelsesområde, fremgår af
bilag 1 til denne tilladelse.
Tilladelsen er givet i henhold til § 35, stk. 1, i frekvensloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1100 af 10. august 2016.
Gyldighedsperioden for frekvenstilladelsen følger i henhold til § 36, stk. 1, og stk.
4, i frekvensloven gyldighedsperioden for programtilladelsen udstedt af Radio- og
1
tv-nævnet. Frekvenstilladelsen er gældende fra den 1. januar 2018 .
Vilkår for tilladelsen
For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af lovens § 14:
1) Frekvense(n/rne) skal anvendes til udsendelser i overensstemmelse med
gældende programtilladelse udstedt af Radio og tv-nævnet.
2) Frekvense(n/rne) skal anvendes med de tekniske vilkår, som fremgår af
bilag 1.
3) Frekvense(n/rne) skal anvendes fra den/de sendeposition(er) og med de
koordinater, som fremgår af bilag 1.
4) Den maksimale tilladte samlede udstrålede effekt i vandret og lodret plan
målt i Watt, med eventuelle reduktioner, fremgår af bilag 1.
5) Den tilladte antennehøjde over jorden målt i meter fremgår af bilag 1.
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Der må frit anvendes lavere antennehøjder end angivet i bilag 1. Anvendes
der større antennehøjde end den, som fremgår af bilag 1 ( hmax ), skal den
udstrålende effekt for hver enkelt af de 36 retninger reduceres i
overensstemmelse med følgende formel:
2

h 
P =  max  × Tilladte maksimale sendeeffekt[W ]
 h 
hvor P er den maksimalt tilladte udstrålede effekt fra antennen målt i Watt,
og h er antennens højde over jorden målt i meter.

6) Ved begyndelsen og slutningen af hver udsendelse skal brugeren tydeligt
identificere sig med stationsnavn og den anviste frekvens, dog mindst en
gang hver time. Stationsnavnet må ikke kunne forveksles med andre
stationsnavne i det lokale område.
7) Der skal forefindes en opdateret oversigt over sendeanlæggets opbygning,
herunder tekniske data som antennetype, antennens højde over jorden,
kabeltype, kabellængde, samt en beregning af senderens udgangseffekt
under hensyn til den maksimale tilladte udstrålede effekt fra antennen – se
bilag 2.
Yderligere oplysninger
Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder lov om radioudstyr og
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elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf , herunder krav om
anvendelse af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede
grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter
de tidligere gældende regler om typegodkendelse.
Brugere, der har eller senere måtte få tilladelse til udøvelse af lokal
programvirksomhed i samme sendeområde, skal have adgang til, efter nærmere
aftale brugerne imellem, at få mulighed for at udsende deres programmer i henhold
3
til reglerne om lokalradiovirksomhed .
Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt tilladelse til udøvelse af lokal
programvirksomhed udstedt af Radio- og tv-nævnet bortfalder eller inddrages
tidsubegrænset, jf. § 36, stk. 4, i frekvensloven.
Frekvensafgifter
Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. frekvenslovens § 50.
Frekvensafgiften opkræves én gang årligt forud for perioden.
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Jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016 om lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og bekendtgørelse nr. 1431

af 2. december 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.
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Jf. § 15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed eller § 15,

stk.1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.
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Tilladelsen tilbagekaldes, hvis forfaldne frekvensafgifter ikke betales, jf. lovens § 25.
Faktura vedrørende frekvensafgiften for denne tilladelse opkræves pr. 1. januar
2018.
Vilkår og ændringer
Energistyrelsen kan i særlige tilfælde med et varsel på op til et år fastsætte nye
vilkår eller ændre vilkår i tilladelsen, ligesom Energistyrelsen i særlige tilfælde kan
tilbagekalde tilladelser, jf. lovens §§ 23 og 24.
Energistyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft
overtræder frekvensloven, regler, der er fastsat i medfør af loven, eller de vilkår, der
gælder for tilladelsen, jf. lovens § 26.
Diverse
Ved henvendelser til Energistyrelsen om tilladelsen oplyses kundenummer eller
tilladelsesnummer.
Relevante love og bekendtgørelser kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
http://www.ens.dk.
Yderligere informationer om anvendelse af lokal radio/tv frekvenser kan findes på
adressen https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/radio-og-tv.
Slots- og Kulturstyrelsen, Medier, modtager kopi af denne tilladelse til orientering.

Med venlig hilsen

Doris Cruz
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