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Resume af udbudsmaterialet til udbud af FM 6 

 

1. Udbudsmaterialet 

Den sjette jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en skønheds-

konkurrence. 

 

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, 

som skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet 

angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger 

m.v., herunder en anfordringsgaranti eller deponering af det beløb, 

der er krævet. 

 

I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnets bedøm-

melse af de indkomne ansøgninger vil ske, herunder er det oplyst, 

hvordan de enkelte evalueringskriterier vægtes med tilhørende del-

kriterier. 

 

I nærværende afsnit beskrives kort baggrunden for udbuddet og 

indholdet af de følgende afsnit om ansøgningsprocedure, herunder 

hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde, Radio- og tv-

nævnets evaluering af ansøgningerne samt tilladelsesvilkår. 

 

2. Baggrund 

Partierne bag Medieaftalen 2015-2018 har besluttet, at der skal hol-

des udbud af den sjette jordbaserede FM-radiokanal.  

 

I medfør af § 45, stk. 5, og § 48, i lov om radio- og fjernsynsvirk-

somhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som se-

nest ændret ved lov nr. 643 af 8. juni 2016, har kulturministeren i 

forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 514 af 22. maj 2017 

om den sjette jordbaserede FM-radiokanal. 

 

I henhold til § 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv- nævnet 

den sjette jordbaserede FM-radiokanal for så vidt angår de i bilag 1 

angivne senderettigheder. Tilladelsen træder tidligst i kraft den 9. 

juli 2018 og udløber senest den 8. juli 2026. 

 

Tilladelse kan ikke meddeles DR eller tilladelseshaver til den fjerde 

jordbaserede FM-radiokanal.  
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Programvirksomheden skal påbegyndes senest seks måneder efter 

udstedelse af tilladelsen.  

 

3. Ansøgningsprocedure  

I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til an-

søgningernes form og indhold. Ansøgning sker ved udfyldelse og 

indsendelse af det elektroniske ansøgningsskema, der kan findes 

her: https://slks.dk/index.php?id=35801.  

 

I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem til 

fredag den 12. januar 2018 kl. 12.00 vil der være mulighed for at 

stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar vil løbende 

blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/index.php?id=35804. 

 

Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spør-

gerens identitet ikke fremgår. 

 

Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at be-

svare de stillede spørgsmål inden for en uge. På grund af juleferie 

kan svartiden være længere. Det forventes, at de spørgsmål, der er 

stillet indtil fredag den 12. januar 2018 kl. 12.00, senest er besvaret 

fredag den 19. januar 2018. Spørgsmål, der stilles efter den 12. ja-

nuar 2018 kl. 12.00, vil ikke blive besvaret. 

 

Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og 

tv-nævnet v/ Slots- og Kulturstyrelsen til rtv@slks.dk. I emnefeltet 

bedes anført "Spørgsmål til udbud af FM 6". 

 

Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet eller 

Energistyrelsen. 

 

Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest fredag 

den 26. januar 2018 kl. 12.00. 

 

Ansøgere skal senest fredag den 26. januar 2018 kl. 12.00 stille en 

anfordringsgaranti på kr. 1 mio. eller deponere beløbet på en spær-

ret konto. 

 

Ansøgere skal i ansøgningen bl.a. redegøre for:  

sine økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad  

https://slks.dk/index.php?id=35801
https://slks.dk/index.php?id=35804
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sin erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed 

hvordan digital tilgængeliggørelse af den kanal, som sendes på den 

sjette FM-kanal, sikres 

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for an-

søgninger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at 

aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. 

Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i udbuds-

materialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for 

indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbuds-

materialet. 

 

Hvis nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristen 

for ansøgninger, kan nævnet udskyde fristen. Der henvises i det 

hele til udbudsmaterialets punkt 13.2. for oplysninger herom. 

 

4. Evaluering 

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet 

indledningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de 

i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hur-

tigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcise-

ring af uklare forhold i de afgivne oplysninger.  

 

Der vil som udgangspunkt ikke i forbindelse med ovenstående være 

mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men nævnet kan 

inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om 

supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der 

allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne 

forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysnin-

ger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. 

 

Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale kræve-

de minimumsoplysninger, kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Se 

afsnit 4.1 herom. 

 

Radio- og tv-nævnet offentliggør senest fredag den 2. februar 2018 

kl. 16.00 de egnede ansøgere til udbuddet på Slots- og Kulturstyrel-

sens hjemmeside.  

 

På baggrund af en vurdering af de egnede ansøgninger afgøres det, 

hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Ved nævnets be-

dømmelse af ansøgningerne vægter ansøgers økonomi - vurderet på 

likviditetsgrad og soliditetsgrad - 40 procent.  
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Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller 

anden medievirksomhed vægter ligeledes 40 procent. Erfaring med 

at drive national radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at 

drive lokal radiovirksomhed, der tæller mere end erfaring med an-

den medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre er-

faring.  

 

Endelig vægter ansøgers sikring af digital tilgængeliggørelse af den 

kanal, som sendes på den sjette FM-kanal, 20 procent.   

 

I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes nævnet vil foreta-

ge evalueringen. 

 

5. Tilladelsesvilkår 

Der er ikke fastsat specifikke krav til programfladen. 

 

Tilladelseshaver skal deltage i de brancheanerkendte officielle lyt-

termålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, 

der er sammenlignelige med disse. 

 

Tilladelseshaver skal ikke betale en årlig fast koncessionsafgift, men 

der skal i hele tilladelsesperioden eller frem til tilladelsen tilbagele-

veres/inddrages betales en variabel omsætningsafhængig koncessi-

onsafgift. Afgiftens størrelse er på 5 pct. af den del af tilladelsesha-

vers afgiftsgrundlag, det pågældende år, der ligger over kr. 75 mio. 

og op til kr. 100 mio., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 

100 mio. op til kr. 200 mio. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og 

med kr. 200 mio. og derover. 

 

Tilladelseshaver skal hvert år senest den 31. maj indsende et selv-

stændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af afgiftsgrundla-

get. Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal regnskab og 

opgørelse af afgiftsgrundlaget indsendes til Radio- og tv-nævnet 

senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleverin-

gen/inddragelsen. Den variable koncessionsafgift for perioden frem 

til tilbageleveringen eller inddragelsen skal betales senest ved ud-

gangen af den femte måned efter tilbageleveringen eller inddragel-

sen. 

 

Senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelse skal til-

ladelseshaver påbegynde programvirksomheden i henhold til tilla-

delsen. 
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6. Tilladelsen  

Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse tidligst den 9. juli 2018. 

Tilladelsen udløber den 8. juli 2026. Energistyrelsen udsteder fre-

kvenstilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til Energi-

styrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen.  

 

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i 

tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven, samt regler ud-

stedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. Energistyrelsen fører til-

syn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne 

i frekvenslovgivningen. 

 


