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Att.: Adm. direktør Anne-Marie Mosegaard Dohm 

Sendt til: anndo@jfmedier.dk 

 

Tildeling af tilladelse til public service-radiokanal med tilhørende 

sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 

 

Radio- og tv-nævnet har modtaget Radio FM4 A/S’s ansøgning inkl. bilag om 

tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en public 

service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 

med tilskud indsendt den 16. maj 2019.  

 

Ansøgningsfristen var den 20. maj 2019 kl. 12.00, hvorfor ansøgningen var 

indkommet rettidigt.  

 

Som udmeldt den 23. maj 2019 har Radio- og tv-nævnet ved fristens udløb 

modtaget to ansøgninger. Udbuddet blev offentliggjort den 28. marts 2019 på 

baggrund af bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019 om udbud af public service-

radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 

(bekendtgørelsen). 

 

Den ene ansøgning blev afvist, idet den ikke opfyldte de formelle krav.  

 

Radio- og tv-nævnet har herefter behandlet ansøgningen fra Radio FM4 A/S 

herunder vurderet, at ansøgningen er konditionsmæssig.  

 

Det fremgår af § 29 i bekendtgørelsen, at Radio- og tv-nævnet vil udstede 

programtilladelse til den ansøger, som af Nævnet vurdereres at være bedst egnet 

til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal med tilskud 

ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne.  

 

I vurderingen anvender Radio- og tv-nævnet følgende kriterier:  

 

1. Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften 

2. Størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som 

ansøger tilbyder at drive radiokanalen for, maksimalt 789,6 mio. kr. 

3. Indholdet af de i ansøgningen beskrevne programmer 
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Eftersom Nævnet alene har skulle forholde sig til én ansøgning, foretages der 

ikke en skønhedskonkurrence på baggrund af en evaluering af ovennævnte 

kriterier. 

 

Det fremgår imidlertid af bekendtgørelsens § 20, stk. 2, at Radio- og tv-nævnet 

er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede 

ansøgninger.  

 

Bekendtgørelsen forudsætter dermed, at der ud over vurderingen af 

konditionsmæssigheden også er et krav om, at ansøger vurderes som egnet til 

at påtage sig opgave som tilladelseshaver.  

 

Radio- og tv-nævnet har på den baggrund foretaget en vurdering af, om Radio 

FM4 A/S på baggrund af de indsendte oplysninger og den indsendte 

dokumentation, der er indleveret med ansøgningen kan vurderes som egnet.  

 

Radio- og tv-nævnet har behandlet sagen på sit møde den 27. juni 2019 og 

skal herefter udtale, at Nævnet samlet set vurderer, at Radio FM4 A/S er egnet 

til at påtage sig opgaven som tilladelseshaver i henhold til bekendtgørelsen.  

 

På den baggrund har Radio- og tv-nævnet truffet følgende 

 

AFGØRELSE 

 

Radio- og tv-nævnet tildeler tilladelse til Radio FM4 A/S til at udøve public 

service-programvirksomhed i form af en public service-radiokanal med 

tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) radiokanal med 

tilskud. 

 

Med tilladelsen følger en råderet over og pligt til at distribuere radiokanalen via 

den fjerde jordbaserede FM-radiokanal. Med tilladelse følger ligeledes en 

råderet over sendekapacitet i og pligt til at distribuere radiokanalen via DAB-

sendenettet.  

 

Vilkårene for tilladelsen følger vedlagte tillladelsesdokument. Tilladelsen gælder 

fra 1. november 2019 til 31. december 2027. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Kristine Axelsson 

Næstformand  
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