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Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-

radiokanal 

Kulturministeriet har den 8. marts 2022 udstedt bekendtgørelse nr. 325 

om den femte jordbaserede FM-radiokanal (bekendtgørelsen).  I henhold 

til § 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet den femte 

jordbaserede FM-radiokanal. Radio- og tv-nævnet tildeler 

programtilladelsen efter en såkaldt skønhedskonkurrence. 

 

Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal. 

 

Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til udbuddet.  

 

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

fredag den 20. april 2022, kl. 12.00. 

 

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af udbuddet 

fredag den 28. juni 2022. Nævnet vil herefter udstede tilladelse tidligst 

gældende fra den 20. november 2022 til den 19. november 2030.  

 

Radio- og tv-nævnet tager forbehold for eventuelle ændringer af 

udbudsmaterialet. Nævnet tager ligeledes i henhold til bekendtgørelsens 

§ 6 forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet, hvis der ikke 

fremkommer egnede ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i 

udbudsmaterialet.  

 

Eventuelle ændringer mv. vil blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal. 

  

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal


 

Side 2 

1. Indholdsfortegnelse  

 

1. Indholdsfortegnelse ...................................................... 2 

2. Resumé ......................................................................... 4 

2.1. Udbudsmaterialet ....................................................... 4 

2.2. Baggrund .................................................................. 4 

2.3. Ansøgningsprocedure ................................................. 4 

2.4. Evaluering ................................................................. 6 

2.5. Tilladelsesvilkår ......................................................... 7 

2.6. Tilladelsen ................................................................. 9 

3. Tidsplan og sprog .......................................................... 9 

3.1. Tidsplan for udbuddet ................................................. 9 

3.2. Sprog ....................................................................... 9 

4. Ansøgning ................................................................... 10 

4.1. Ansøgningsprocedure ................................................ 10 

4.2. Indhold af ansøgning ................................................. 11 

4.2.1. Oplysninger om ansøger ...................................... 12 

4.2.2. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold ........ 13 

4.2.3. Oplysninger om ansøgers erfaring ........................ 14 

4.2.4. Oplysninger om digital tilgængeliggørelse .............. 15 

4.2.5. Ejerskabserklæring ............................................. 15 

4.2.6. Anfordringsgaranti eller deponering ...................... 15 

4.2.7. Tegningsberettigelse ........................................... 16 

4.2.8. Vedtægter ......................................................... 17 

4.2.9. Eventuel ansøgningsversion uden følsomme 

oplysninger ................................................................. 17 

5. Behandling af ansøgningerne ...................................... 17 

5.1. Modtagelse af ansøgningerne ..................................... 17 

5.2. Evaluering af ansøgningerne....................................... 17 

5.2.1. Pointskala ......................................................... 18 

6. Offentlighed ................................................................ 23 

7. Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode .............. 24 

8. Tilladelsesvilkår ........................................................... 25 

8.1. Programindhold ........................................................ 25 

8.2. Beredskabsmeddelelser ............................................. 25 

8.3. Opdeling af sendefladen ............................................. 25 

8.4. Koncessionsafgift ...................................................... 26 

8.4.1. Afgiftsgrundlaget ................................................ 26 

8.4.2. Afgiftens størrelse .............................................. 27 

8.5. Påbegyndelse af programvirksomheden ....................... 28 

9. Tekniske forhold .......................................................... 28 



 

Side 3 

9.1. Senderettigheder til det femte FM-sendenet ................. 28 

9.1.1. Beskrivelse af senderettighederne ........................ 28 

9.1.2. Beskyttelse af senderettighederne ........................ 30 

9.1.3. Database over senderettigheder til egne 

beregninger ................................................................ 30 

9.2. Frekvenstilladelse ..................................................... 31 

9.2.1. Tilladelsen ......................................................... 31 

9.2.2. Anvendelsen af frekvenser................................... 31 

9.3. Frekvensafgift ........................................................... 32 

9.4. Tekniske forhold i øvrigt ............................................ 32 

10. Overdragelse/salg af tilladelsen ................................ 32 

11. Tilsyn og sanktioner .................................................. 33 

11.1. Tilsyn med programvirksomheden mv. ....................... 33 

11.1.1. Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger ........ 33 

11.1.2. Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget ......... 33 

11.1.3. Sanktioner ....................................................... 34 

11.2. Tilsyn med overholdelse af frekvenslovgivningen ......... 34 

12. Regulatoriske forhold ................................................ 35 

12.1. Gældende lovgivning ............................................... 35 

12.2. Oplysninger om forhold og tiltag, der kan have/få 

betydning for tilladelseshaver ............................................ 35 

13. Spørgsmål og supplerende information ..................... 36 

13.1. Spørgsmål til udbudsmaterialet ................................. 36 

13.2. Ændringer og supplerende information ....................... 36 

14. Andet ......................................................................... 37 

15. Bilag .......................................................................... 38 

 

  



 

Side 4 

2. Resumé  

2.1. Udbudsmaterialet 

Den femte jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en 

skønhedskonkurrence. 

 

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 DKK 1 mio., der er krævet. 

 

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

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

enkelte skønhedskriterier vægtes med tilhørende delkriterier. 

 

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. 

 

2.2. Baggrund 

Partierne bag den kommende Medieaftale har besluttet, at den femte 

jordbaserede FM-radiokanal skal genudbydes forud for den nuværende 

tilladelses udløb den 19. november 2022.  

 

I medfør af § 45, stk. 5, og § 48, i radio- og fjernsynsloven, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020, har kulturministeren 

i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 325 af 8. marts 2022 om 

den femte jordbaserede FM-radiokanal. 

 

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

femte jordbaserede FM-radiokanal for så vidt angår de i 

bekendtgørelsens bilag 1 angivne senderettigheder. Tilladelsen træder 

tidligst i kraft den 20. november 2022 og udløber senest den 19. 

november 2030. 

 

Tilladelse kan ikke meddeles DR, tilladelseshaver til den fjerde 

jordbaserede FM-radiokanal eller tilladelseshaver til den digitale public 

service-radiokanal med fokus på kultur.  

 

Tilladelseshaver skal påbegynde programvirksomheden på alle de 

frekvenser og platforme, som tilladelsens omfatter, den 20. november 

2022 gældende fra kl. 00.00.  

 

2.3. Ansøgningsprocedure  

I udbudsmaterialets afsnit 4 er beskrevet ansøgningsprocedure, 

herunder krav til ansøgningernes form og indhold. Ansøgning sker ved 
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udfyldelse og indsendelse af det elektroniske ansøgningsskema, der kan 

findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal.  

 

I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem til 

onsdag den 23. marts 2022 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/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud 

 

Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens 

identitet ikke fremgår. 

 

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

de stillede spørgsmål hurtigst muligt. Det forventes, at de spørgsmål, 

der er stillet indtil onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.00, senest er 

besvaret fredag den 1. april 2022. Spørgsmål, der stilles efter den 23. 

marts 2022 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 5”. 

 

Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet eller 

Energistyrelsen. 

 

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

fredag den 20. april 2022 kl. 12.00. 

 

Ansøgere skal senest fredag den 20. april 2022 kl. 12.00 stille en 

anfordringsgaranti på DKK 1 mio. eller deponere beløbet på en spærret 

konto. 

 

Ansøgere skal i ansøgningen bl.a. redegøre for:  

 sine økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og soliditetsgrad  

 sin erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed 

 hvordan digital tilgængeliggørelse af den kanal, som sendes på den 

femte FM-kanal, sikres 

 

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

ansøgninger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at 

aflyse udbuddet efter fristen, hvis der ikke er fremkommet egnede 

ansøgninger. Nævnet kan i øvrigt foretage nødvendige ændringer i de i 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud
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udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen 

for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i 

udbudsmaterialet. 

 

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. 

 

2.4. 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 hurtigst 

muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering 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, således at eventuelle afgrænsede 

usikkerheder afklares. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille 

spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår 

grundlæggende elementer i ansøgningen, idet den enkelte ansøger ikke 

må have mulighed for at forskønne sin ansøgning. 

 

Nævnet har mulighed for at indhente ekstern bistand til evalueringen af 

ansøgningerne. Der vil i den forbindelse alene være tale om en ekstern 

vurdering af enkelte elementer i ansøgningen, fx økonomiske nøgletal, 

som Radio- og tv-nævnet vil kunne lægge vægt på i forbindelse med 

evalueringen af ansøgningerne. Idet der inden for rammerne af 

ligebehandlingsprincippet ikke må være muligheder for hver af 

ansøgerne til at forskønne ansøgningen, vil den eksterne vurdering ikke 

være genstand for partshøring, med mindre der er tale om afklaring af 

forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen, således at eventuelle 

afgrænsede usikkerheder afklares. 

Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale krævede 

minimumsoplysninger, kan afvises af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 4.1 

herom. 

 

Radio- og tv-nævnet offentliggør senest fredag den 22. april 2022 kl. 

16.00 de egnede ansøgere til udbuddet på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside.  

 

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

hvilken ansøger nævnet vil udstede tilladelse til. Ved nævnets 
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bedømmelse af ansøgningerne vægter ansøgers økonomi – vurderet på 

likviditetsgrad og soliditetsgrad – 40 procent.  

 

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 anden 

medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring.  

 

Endelig vægter ansøgers sikring af digital tilgængeliggørelse af den 

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

Tilgængeliggørelse på platforme, hvor en større del af den digitale 

radiolytning foregår, tæller mere end tilgængeliggørelse på platforme, 

hvor en mindre del af den digitale radiolytning foregår.   

 

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

evalueringen. 

 

2.5. Tilladelsesvilkår 

Programvirksomheden på den femte jordbaserede FM-radiokanal skal 

omfatte public service-nyhedsdækning bestående af mindst 400 timers 

nyhedsudsendelser pr. år eksklusiv eventuelle reklamer, der fordeles i 

tidsrummet kl. 6-24.  

 

Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark. Nyhedsdækningen 

kan bestå af en kombination af kortere nyhedsudsendelser og 

længerevarende nyhedsmagasiner og skal herudover opfylde kravene i 

radio- og fjernsynslovens § 10 omhandlende public service virksomhed. 

 

Radio- og fjernsynslovens § 10 foreskriver at, den samlede public 

service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den 

danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester 

omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og 

underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og 

mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt 

på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved 

informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og 

upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til 

væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges 

særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal 

endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give 

programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det 

danske samfund. 

 

Tilladelseshaver skal i forhold til ansatte beskæftigede med 

programvirksomheden følge de overenskomstmæssige løn- og 
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arbejdsvilkår, som arbejdsmarkedets parter identificerer som relevante. 

De nærmere vilkår fastsættes i forbindelse med udstedelse af 

programtilladelsen. 

 

Tilladelseshaver skal deltage i de brancheanerkendte officielle 

lyttermålinger 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 

tilbageleveres/inddrages betales en variabel omsætningsafhængig 

koncessionsafgift til den danske stat. Afgiftens størrelse er på 5 pct. af 

den del af tilladelseshavers afgiftsgrundlag, det pågældende år, der 

ligger over DKK 75 mio. og op til DKK 100 mio., 10 pct. af 

afgiftsgrundlaget fra og med DKK 100 mio. op til DKK 200 mio. og 15 

pct. af afgiftsgrundlaget fra og med DKK 200 mio. og derover. 

 

Tilladelseshaver skal senest den 1. maj hvert år til Radio- og tv-nævnet 

indsende en redegørelse for det foregående år for opfyldelsen af kravene 

i tilladelsen om public service-nyhedsdækning. Tilladelseshaver skal 

hvert år senest den 1. maj indsende et selvstændigt årsregnskab for 

programvirksomheden tilknyttet tilladelsen med opgørelse af 

afgiftsgrundlag til Radio- og tv-nævnet. Afgiftsgrundlaget skal opgøres i 

regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og 

sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til 

programvirksomheden, uanset om de oppebæres af tilladelseshaver eller 

af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og 

uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved 

indirekte støtte forstås refusion af tilladelsens udgifter, eller at andre 

afholder omkostninger for programvirksomheden. Alle beløb opgøres 

eksklusiv moms. 

 

Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal regnskab og opgørelse 

af afgiftsgrundlaget indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved 

udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen/inddragelsen. Den 

variable koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen eller 

inddragelsen skal betales senest ved udgangen af den femte måned efter 

tilbageleveringen eller inddragelsen. 

 

Tilladelseshaver skal, jf. § 7, stk. 5. i bekendtgørelsen om genudbuddet 

af den femte jordbaserede FM-radiokanal, påbegynde 

programvirksomheden på alle de frekvenser og platforme, som 

tilladelsens omfatter, den 20. november 2022 gældende fra kl. 00.00. 

Radio- og tv-nævnet kan dog dispensere herfra, hvis særlige forhold 

tilsiger dette. 

 



 

Side 9 

 

2.6. Tilladelsen  

Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse tidligst den 20. november 2022. 

Tilladelsen udløber den 19. november 2030. Energistyrelsen udsteder 

frekvenstilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til 

Energistyrelsen 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 udstedt i 

medfør af radio- og fjernsynsloven. Energistyrelsen fører tilsyn med 

overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i 

frekvenslovgivningen. 

3. Tidsplan og sprog  

3.1. Tidsplan for udbuddet  

Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan:  

 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Onsdag den 23. marts 

2022 kl. 12.00 

Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. 

ændring af udbudsmateriale  

Fredag den 1. april 2022 

kl. 16.00 

Frist for indlevering af ansøgninger samt 

indlevering af bankgaranti eller deponering 

Fredag den 20. april 

2022 kl. 12.00 

Offentliggørelse af egnede ansøgere Fredag den 22. april 2022 

kl. 16.00 

Radio- og tv-nævnets forventede behandling af 

ansøgninger 

Torsdag den 23. juni 2022 

Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder Tirsdag den 28. juni 2022 

Forventet udstedelse af programtilladelse Torsdag den 30. juni 2022 

Ikrafttrædelse af tilladelse Søndag den 20. 

november 2022 

 

3.2. Sprog 

Al kommunikation og korrespondance vil under udbudsprocessen foregå 

på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, anfordringsgaranti 

eller dokumentation for deponering, øvrige dokumenter og spørgsmål 

skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, ud 

over de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende 

informationer om tekniske detaljer og lignende på norsk, svensk eller på 

engelsk. Svar på spørgsmål og al kommunikation fra nævnet vil ligeledes 

være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske 
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interesserede er der udarbejdet en uforpligtende engelsk oversættelse 

af et resumé af udbudsmaterialet. 

 

Ansøgninger, der ikke overholder kravet om, hvilket sprog ansøgningen 

skal udformes på, afvises. 

4. Ansøgning 

4.1. Ansøgningsprocedure 

Deltagelse i udbuddet sker ved indgivelse af ansøgning. Ansøgere skal 

ved ansøgning anvende det ansøgningsskema, der er offentliggjort på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside (bilag 1): 

 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal. 

 

Skemaerne vil være åbne umiddelbart efter udbudsmaterialets 

offentliggørelse og frem til ansøgningsfristens udløb fredag den 20. april 

2022 kl. 12.00. Herefter vil tilsvarende pdf-version af skemaet kunne 

ses, men ikke indsendes. 

 

Til ansøgningen, der skal udformes på dansk, skal vedhæftes bilagene 

1A-1G, idet det bemærkes, at bilag 1A kun er obligatorisk i det omfang, 

der er tale om en sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium. 

Bilag 1C er kun obligatorisk, hvis kontaktpersonen er en anden end den 

tegningsberettigede. Endelig er bilag 1J kun påkrævet, hvis ansøger er 

af den opfattelse, at dele af ansøgningen ikke bør offentliggøres. 

 

Det er obligatorisk for alle ansøgere at indlevere enten original 

anfordringsgaranti, dvs. bilag 1D, eller til ansøgningen at vedhæfte bilag 

1E, dokumentation for deponering af DKK 1 mio. på en spærret konto. 

Såfremt ansøger vælger at stille en anfordringsgaranti, skal originalen af 

denne tillige vedhæftes ansøgningen. 

 

Ordlyden til bilag 1D, anfordringsgarantien, samt ordlyden til bilag 1E, 

deponeringen, kan downloades fra Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal. Der må ikke 

foretages ændringer i de fortrykte tekster. 

 

Alle ansøgere skal tillige vedhæfte bilag 1B, 1F, 1G, 1H og 1I. Bilagene 

kan samlet maksimalt fylde 15 MB.  

 

Med sin indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger, jf. 

bekendtgørelsens § 3, stk. 3, vilkårene for udbuddet. 

 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
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Hvis ansøgningsskemaet og de tilhørende fortrykte bilagsskemaer ikke 

er anvendt ved ansøgningen, eller der er foretaget ændringer i den 

fortrykte tekst i skemaerne, kan nævnet afvise ansøgningen. Skulle der 

opstå problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema 

eller de tilhørende bilag, opfordres ansøger til at rette henvendelse til 

Radio- og tv-nævnet inden udløbet af ansøgningsfristen fredag den 20. 

april 2022 kl. 12.00. 

 

Ansøgere opfordres til at afsætte god tid til at gennemføre 

ansøgningsproceduren.  

 

I de følgende afsnit beskrives hvilke krav, der stilles til indholdet af 

ansøgningen. Radio- og tv-nævnet kan afvise ansøgninger, der ikke 

indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise 

ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle 

mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold. 

 

Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der 

indkommer efter den angivne ansøgningsfrist, vil således ikke blive 

behandlet.  

 

Ved den elektroniske indsendelse af skemaer og bilag modtager ansøger 

en automatisk genereret kvittering. 

 

Ansøger skal sikre sig, at de modtager kvittering for, at Radio- og tv-

nævnt har modgate ansøgningen. Det påhviler således ansøger, der ikke 

modtager kvittering for modtagelse af ansøgning, hurtigst muligt at gøre 

Radio- og tv-nævnet opmærksom på dette. I denne forbindelse 

opfordres ansøger til på anden vis at dokumentere, at ansøgningen er 

indleveret, i det omfang det er muligt. Ansøger er selv ansvarlig for 

fremsendelsen og dermed for, at ansøgningen modtages rettidigt. 

 

4.2. Indhold af ansøgning 

Ansøgningsmaterialet består af ansøgningsskemaet samt følgende bilag: 

 

 1A. Eventuel konsortieerklæring 

 1B. Ejerskabserklæring 

 1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til 

kontaktpersonen 

 1D. Anfordringsgaranti 

 1E. Deponering 

 1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske 

forhold 

 1FA. Eventuel økonomisk støtteerklæring (”Letter of 

Support”) eller lignende  
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 1G. Redegørelse og dokumentation for ansøgers erfaring med 

kommerciel radio- eller anden kommerciel medievirksomhed 

 1GA. Eventuel dokumentation for aftaler med andre 

foretagender med den pågældende erfaring (obligatorisk, hvis 

ansøger benytter sig heraf). 

 1H. Redegørelse og dokumentation for ansøgers oplysninger om 

digital tilgængeliggørelse  

 1I. Vedtægter 

 1J. Eventuel offentlig version af ansøgning (inkl. bilag) med 

undtagelse af følsomme oplysninger 

 

I de følgende afsnit 4.2.1 til 4.2.1.3 er nærmere beskrevet, hvad 

ansøgningen som minimum skal indeholde.  

 

4.2.1. Oplysninger om ansøger  

4.2.1.1. Ansøgers navn, adresse og hjemsted 

Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for 

danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. 

Oplysninger om det navn, ansøger som radiostation påtænker at 

markedsføre sig under, skal tillige gives. 

 

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, kan tilladelsen ikke meddeles DR, 

tilladelseshaveren til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal eller 

tilladelseshaveren til den digitale public service-radiokanal med fokus på 

kultur. 

 

Det betyder også, at hverken DR, tilladelseshaver til den fjerde FM-

kanal, tilladelseshaver til den digitale public service-radiokanal med 

fokus på kultur eller deltagerne i et konsortium bag disse kanaler med 

en ejerandel over 10 pct. må have kontrol over eller bestemmende 

indflydelse i den enhed, der opnår tilladelse til den femte jordbaserede 

FM-radiokanal. 

 

4.2.1.2. Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold 

Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. Er ansøger en 

sammenslutning af deltagere, f.eks. et konsortium, skal ovenstående 

oplysninger gives for hver enkelt deltager. Deltagerne skal endvidere 

påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege 

en fælles befuldmægtiget.  Som dokumentation herfor skal der til 

ansøgningen som bilag 1A vedhæftes en konsortieerklæring. 

 

I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere – med angivelse 

af navn og hjemsted – af ansøger samt deres respektive ejerandele i 

ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så 

mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, 
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hvem der i givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse 

i ansøgeren. Ejerandelene i de forskellige led skal angives i procent. 

 

4.2.1.3. Kontaktperson 

Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, 

telefonnummer og e-mailadresse skal gives i ansøgningen. Radio- og tv-

nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen. 

 

Kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af spørgsmål og 

lignende i hele perioden fra fredag den 20. april 2022 kl. 12.00 til 

tilladelsen er udstedt. 

 

Såfremt kontaktpersonen udskiftes skal dette meddeles Radio- og tv-

nævnet snarest muligt.  

 

4.2.2. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold  

Ansøgere skal oplyse likviditetsgrad og soliditetsgrad for de seneste tre 

regnskabsår, eller evt. færre afhængig af, hvornår ansøger blev 

etableret eller startede sin virksomhed. Der skal for konsortier eller 

lignende redegøres for hver enkelt deltagers likviditetsgrad og 

soliditetsgrad. Er ansøgeren et konsortium eller lignende, skal 

deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser 

og udpege en fælles befuldmægtiget. 

 

Både nystiftede og allerede aktive virksomheder skal indsende 

oplysninger om de pågældende obligatoriske nøgletal til brug for 

nævnets vurdering af delkriterierne. Ansøger skal dokumentere 

nøgletallene gennem indsendelse af generalforsamlingsgodkendte 

årsregnskaber for de seneste tre år. Foreligger sådanne ikke, f.eks. fordi 

virksomheden er nystartet, kan nøgletallene i stedet underbygges ved 

revisorerklæring. 

 

Ansøgers oplysninger om andres økonomi – herunder f.eks. med ansøger 

koncernbeslægtede selskaber – er som udgangspunkt ikke relevante ved 

vurderingen af ansøger. Ansøger kan dog helt eller delvist basere sin 

ansøgning på andre enheders økonomi, såfremt der udstedes en 

økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”) eller lignende. Såfremt 

støtteerklæringen er økonomisk eller tidsmæssigt begrænset, vil dette 

indgå i Radio- og tv-nævnets skøn. Støtteerklæringen skal vedlægges 

ansøgningen som bilag 1FA.  

 

4.2.2.1. Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden beregnes som ansøgers tilgodehavender plus likvide 

beholdninger i procent af den kortfristede gæld (tilgodehavender + likvid 

beholdning/kortfristet gæld) x 100. 
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Der skal for konsortier eller lignende redegøres for hver enkelt deltagers 

likviditetsgrad og soliditetsgrad. Er ansøgeren et konsortium e.l., skal 

deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser 

og udpege en fælles befuldmægtiget. 

 

4.2.2.1. Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapitals værdi i 

forhold til ansøgers samlede aktiver. Soliditetsgraden udregnes således 

som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100. 

 

Der skal for konsortier eller lignende redegøres for hver enkelt deltagers 

likviditetsgrad og soliditetsgrad. Er ansøgeren et konsortium e.l., skal 

deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser 

og udpege en fælles befuldmægtiget. 

 

4.2.3. Oplysninger om ansøgers erfaring  

Ansøger skal redegøre for sin erfaring med at drive kommerciel 

radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. Alternativt 

kan ansøger fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med et 

foretagende, der har erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed 

eller anden kommerciel medievirksomhed.  

 

Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation. 

 

Dokumentationen struktureres i overensstemmelse med bilag 1G. Der 

kan gøres tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den 

i bilaget anbefalede struktur. 

 

De indsendte oplysninger vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. 

afsnit 5.2.1.2 om ansøgers erfaring med at drive kommerciel radio- eller 

anden kommerciel medievirksomhed. 

 

Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, for 

så vidt angår skønhedskriteriet erfaring kan basere sin ansøgning på 

andre enheder. Dette kan f.eks. være underleverandører eller andre 

enheder i en koncern. I givet fald skal ansøger som bilag 1GA fremlægge 

dokumentation for indgåelse af aftaler med foretagender, der har den 

nævnte erfaring. 

 

For at dokumentere erfaring bør ansøger redegøre konkret for følgende 

elementer: 

 

 Navn(-e) på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen stammer. 

 CVR-nr. på den eller de virksomheder, hvorfra erfaringen stammer. 

 Oplysning om det tidsrum, hvori ansøger har været involveret heri. 
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 Oplysning om, hvorvidt der er tale om national kommerciel 

radiovirksomhed, lokal kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed. 

 Beskrivelse af ansøgers konkrete erfaringsskabende aktiviteter i 

forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder. 

 

Der kan vedlægges flere redegørelser og dokumentation for ovenstående 

elementer. Redegørelserne skal dog samles i ét dokument, der 

vedlægges ansøgningen som bilag 1G. 

 

4.2.4. Oplysninger om digital tilgængeliggørelse  

Ansøgere skal redegøre for, hvordan de vil sikre, at den kanal, som 

sendes på den femte FM-kanal, også er tilgængelig digitalt. 

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, på hvilke digitale platforme 

kanalen vil blive udsendt.  Ansøgere skal som bilag 1H vedhæfte 

dokumentation for den digitale tilgængeliggørelse, f.eks. i form af 

programtilladelser til udsendelse i DAB.   

 

4.2.5. Ejerskabserklæring 

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, kan tilladelsen ikke meddeles DR, 

tilladelseshaver til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal eller 

tilladelseshaver til den digitale public service-radiokanal med fokus på 

kultur eller konsortier eller lignende, hvori DR, tilladelseshaver til den 

fjerde jordbaserede FM-radiokanal eller tilladelseshaver til den digitale 

public service-radiokanal med fokus på kultur deltager. DR, 

tilladelseshaver til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal eller 

tilladelseshaver til den digitale public service-radiokanal med fokus på 

kultur må således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse 

i foretagendet eller i virksomheder, der har kontrol over eller 

bestemmende indflydelse i foretagendet. 

 

Som bilag 1B vedhæftes en erklæring om, at DR, tilladelseshaver til den 

fjerde jordbaserede FM-radiokanal eller tilladelseshaver til den digitale 

public service-radiokanal med fokus på kultur ikke indgår i en eventuel 

sammenslutning, der ansøger om tilladelsen. 

 

4.2.6. Anfordringsgaranti eller deponering 

Der skal ved indlevering af ansøgningen til udbuddet stilles en ubetinget 

og uigenkaldelig anfordringsgaranti på DKK 1 mio. Alternativt skal 

beløbet deponeres på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. 

Garanti og deponering kan henholdsvis udstedes af eller foretages hos 

et pengeinstitut eller et forsikringsselskab godkendt af Finanstilsynet i 

Danmark eller tilsvarende tilsyn i et andet EU-/EØS-land. 
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Når udbuddet er afsluttet, vil anfordringsgarantier og eventuelle 

deponerede beløb blive frigivet. 

 

Ansøger skal over for den danske stat v/Radio- og tv-nævnet, Slots- og 

Kulturstyrelsen, Hammerichsgade 14, 1611 København V, stille en 

ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på DKK 1 mio. En scannet 

kopi af anfordringsgarantien skal som bilag 1D være vedhæftet 

ansøgningen. Den originale garanti skal senest fredag den 20. april 2022 

kl. 12.00 indleveres til Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Beløbet skal i henhold til garantien udbetales på anfordring uden nogen 

prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse. 

Betalingsanmodning fremsættes af Radio- og tv-nævnet v/Slots- og 

Kulturstyrelsen. Garantien skal være udformet på dansk og være i 

overensstemmelse med ordlyden i fortrykte bilag 1D. 

 

Ansøgningen anses først som modtaget, når garantien er modtaget. 

 

Garantien skal mindst være gældende til og med lørdag den 20. 

september 2022. 

 

Garantien vil for samtlige ansøgere – også den ansøger, der vinder 

konkurrencen – blive frigivet efter Radio- og tv-nævnets afgørelse om 

udstedelse af tilladelse til den femte jordbaserede FM-radiokanal, dog 

senest lørdag den 20. september 2022. Hvis Radio- og tv-nævnet afviser 

en ansøgning, frigives garantien samtidig med afvisningen. 

 

I tilfælde af at Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse, vil nævnet 

kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en forlængelse af 

garantien. Hvis garantien ikke forlænges i henhold til nævnets 

anmodning, vil ansøgningen blive afvist. 

 

Som alternativ til en anfordringsgaranti kan ansøger deponere DKK 1 

mio. på en spærret konto i et anerkendt pengeinstitut. Såfremt ansøger 

gør brug af denne mulighed, skal dokumentation for deponeringen 

vedhæftes ansøgningen som bilag 1E. 

 

4.2.7. Tegningsberettigelse 

Der skal gives oplysninger om, hvem der er tegningsberettiget for 

ansøger. Hvis ansøger er et konsortium, oplyses konsortiets 

tegningsberettigede. 

 

Hvis ansøgers kontaktperson – se under punkt 4.2.1.3. – er en anden 

end den tegningsberettigede, skal der som bilag 1C foreligge fuldmagt 

fra den tegningsberettigede til kontaktpersonen. 
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4.2.8. Vedtægter 

Ansøgers vedtægter vedlægges som bilag 1I. Hvis ansøger er en 

sammenslutning af deltagere (f.eks. et konsortium) vedlægges 

vedtægter for samtlige deltagere. 

  

4.2.9. Eventuel ansøgningsversion uden følsomme oplysninger 

Hvis ansøgningen efter ansøgers opfattelse indeholder oplysninger, der 

bør undtages fra offentligheden, markeres oplysningerne tydeligt. Der 

vedlægges som bilag 1J tillige en ansøgningsversion, hvor disse 

oplysninger er slettet. Se herom under afsnit 6. 

5. Behandling af ansøgningerne 

5.1. Modtagelse af ansøgningerne  

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en 

gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet 

krævede oplysninger m.v.  

 

Såfremt det anses nødvendigt, vil nævnet herefter hurtigst muligt 

kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare 

forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den 

forbindelse være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men 

nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet også 

anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, 

der allerede er beskrevet i ansøgningen, således at eventuelle 

afgrænsede usikkerheder afklares. Nævnet kan dog ikke i denne 

forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, 

der angår grundlæggende elementer i ansøgningen, idet den enkelte 

ansøger ikke må have mulighed for at forskønne sin ansøgning. 

Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne oplysninger 

skal besvares inden den af nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-

nævnet kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede 

oplysninger inden for fristen.  

 

Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale krævede 

minimumsoplysninger, eller hvor der ikke afleveres de krævede bilag 

eller stilles den forudsatte garanti eller deponering kan afvises af Radio- 

og tv-nævnet. Se herom i afsnit 4.1. 

 

5.2. Evaluering af ansøgningerne  

På baggrund af en evaluering på grundlag af de i bekendtgørelsens § 5 

fastsatte skønhedskriterier, afgør Radio- og tv-nævnet, hvilken ansøger 

nævnet vil udstede tilladelse til.  

 

Tilladelsen udstedes til den ansøger, som af nævnet vurderes at være 

bedst egnet til at levere landsdækkende radio på den femte FM-
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radiokanal ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til 

følgende kriterier:  

 

1. Ansøgernes økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og 

soliditetsgrad. Dette kriterie vægter 40 pct. 

2. Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller 

anden kommerciel medievirksomhed. Dette kriterie vægter 40 pct. 

3. Hvordan ansøger vil sikre, at den kanal, som sendes på den femte 

FM-kanal, også er tilgængelig digitalt. Dette kriterie vægter 20 pct. 

 

Nævnet har mulighed for at indhente ekstern bistand til evalueringen af 

ansøgningerne. Der vil i den forbindelse alene være tale om en ekstern 

vurdering af enkelte elementer i ansøgningen, fx økonomiske nøgletal, 

som Radio- og tv-nævnet vil kunne lægge vægt på i forbindelse med 

evalueringen af ansøgningerne. Idet der inden for rammerne af 

ligebehandlingsprincippet ikke må være muligheder for hver af 

ansøgerne til at forskønne ansøgningen, vil den eksterne vurdering ikke 

være genstand for partshøring, med mindre der er tale om afklaring af 

forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen, således at eventuelle 

afgrænsede usikkerheder afklares. 

 

5.2.1. Pointskala  

Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de tre skønhedskriterier sker ved 

tildeling af point fra 1 til 8.  

 

Karakteren 8 gives til den ansøger eller de ansøgere, der vurderes at 

opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 

gives til den ansøger eller de ansøgere, hvor bedømmelse ikke er mulig 

i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgere, der ikke tildeles 8 

point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 8 og 0 afhængig af, 

hvordan ansøger i relation til det pågældende kriterium vurderes at være 

placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende definitioner: 

 

8 = Bedst opnåelige 

7 = Niveauet lige under bedst opnåelige 

6 = Meget tilfredsstillende 

5 = Niveauet lige over tilfredsstillende 

4 = Tilfredsstillende 

3 = Niveauet lige under tilfredsstillende 

2 = Ikke tilfredsstillende, men med anvendelige elementer 

1 = Ikke tilfredsstillende 

0 = Bedømmelse ikke mulig 

 

Hvis to eller flere ansøgere opnår samme højeste samlede pointantal, 

foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren. 
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5.2.1.1. Økonomi 

Radio- og tv-nævnet vil foretage en bedømmelse af de indkomne 

ansøgninger i forhold til skønhedskriteriet ”økonomi” vurderet på 

ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår, 

eller evt. færre afhængig af, hvornår ansøger blev etableret eller 

startede sin virksomhed.  

 

Skønhedskriterier består således af to delkriterier: 

 

 Likviditetsgrad  

 Soliditetsgrad  

 

Denne vurdering vægter 40 procent. 

 

Radio- og tv-nævnet vil tildele point for hvert af de pågældende 

økonomiske nøgletal til brug for vurderingen af virksomhedens aktuelle 

økonomiske situation, da begge tal på enkel vis illustrerer, hvor 

betalings- og modstandsdygtig en virksomhed er, dvs. virksomhedens 

evne til henholdsvis at betale kreditorer (ud fra et mere kortsigtet 

perspektiv) og modstå tab (i et mere langsigtet perspektiv). 

 

De to delkriterier vægter lige højt, idet det bemærkes, at jo højere 

likviditetsgrad og soliditetsgrad er, desto højere er pointtallet. Skalaens 

nærmere operationalisering fremgår nedenfor. 

 

Likviditet 

Ansøgere er blevet bedt om at udregne deres likviditetsgrad som 

ansøgers tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den 

kortfristede gæld (tilgodehavender + likvid beholdning/kortfristet gæld) 

x 100. 

 

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere (et konsortium), 

udregnes likviditetsgraden på baggrund af de deltagende virksomheders 

samlede tilgodehavender, likvide beholdning og kortfristede gæld. 

 

Radio- og tv-nævnet har til operationalisering af vurderingen opstillet en 

skala for, hvorledes likviditeten skal pointgives:  

 

Point Beskrivelse Ansøgers likviditetsgrad 

8 Bedst opnåelige Over 250 % 

7 Niveauet lige under bedst opnåelige 170-249 % 

6 Meget tilfredsstillende 150-169,99 % 

5 Niveauet lige over tilfredsstillende 120-149,99 % 

4 Tilfredsstillende 100-119,99 % 

3 Niveauet lige under tilfredsstillende 80-99,99 % 

2 Ikke tilfredsstillende, men med 

enkelte anvendelige elementer 

50-79,99 % 
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1 Ikke tilfredsstillende 20-49,99 %  

0 Bedømmelse ikke mulig 0 

 

Soliditet 

Ansøgere er blevet bedt om at udregne deres soliditetsgrad som 

ansøgers samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgers samlede 

aktiver. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals 

værdi/samlede aktiver) x 100. 

 

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere, udregnes soliditets- 

graden som virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til 

deres samlede aktiver.  

 

Radio- og tv-nævnet har til operationalisering af vurderingen opstillet en 

skala for, hvorledes soliditeten skal pointgives:  

 

Point Offentliggjort beskrivelse Ansøgers soliditetsgrad 

8 Bedst opnåelige Over 50 % 

7 Niveauet lige under bedst opnåelige 30-49 % 

6 Meget tilfredsstillende 20-29,99 % 

5 Niveauet lige over tilfredsstillende 15-19,99 % 

4 Tilfredsstillende 10-14,99 % 

3 Niveauet lige under tilfredsstillende 6-9,99 % 

2 Ikke tilfredsstillende, men med 

enkelte anvendelige elementer 

3-5,99 % 

1 Ikke tilfredsstillende Under 3 % 

0 Bedømmelse ikke mulig 0 

 

 

Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriterierne lægge vægt på 

realiteten i ansøgers oplyste økonomiske likviditet og soliditet 

sammenholdt med ansøgers underbyggende dokumentation herfor. 

 

Både nystiftede og allerede aktive virksomheder vil skulle angive de 

pågældende obligatoriske nøgletal til brug for nævnets vurdering af 

delkriterierne. Nævnets bedømmelse tager udgangspunkt i ansøgers 

dokumenterede oplysninger om sin egen finansielle situation, jf. bilag 

1F. 

 

Andre – f.eks. koncernbeslægtede – virksomheders økonomi er som 

udgangspunkt ikke relevante ved vurderingen af ansøger. Ansøger kan 

dog helt eller delvist basere sin ansøgning på andre enheders økonomi, 

såfremt der udstedes en økonomisk støtteerklæring (”Letter of Support”) 

eller lignende. Såfremt støtteerklæringen er økonomisk eller tidsmæssigt 

begrænset, vil dette indgå i Radio- og tv-nævnets skøn. 

Støtteerklæringen skal vedlægges ansøgningen, jf. bilag 1FA. 
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5.2.1.2. Erfaring med kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed 

Skønhedskriteriet ”erfaring” vil blive bedømt således, at erfaring med at 

drive national kommerciel radiovirksomhed tæller mere end erfaring 

med at drive lokal kommerciel radiovirksomhed, der tæller mere end 

erfaring med anden kommerciel medievirksomhed. Nyere erfaring 

vægter højere end ældre erfaring. Denne vurdering vægter 40 procent. 

 

Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriterierne lægge vægt på 

realiteten i ansøgers erfaring. 

 

Ved vurdering af ansøgers erfaring forstås, at ansøger har praktisk 

erfaring med drift på det pågældende marked, dvs. nationalt, lokalt eller 

anden kommerciel medievirksomhed. En teoretisk indsigt i markedet vil 

ikke give point. 

 

Som grundlag for evalueringen anvendes den af ansøger fremsendte 

dokumentation for erfaringen, herunder beskrivelsen af ansøgers 

konkrete erfaringsskabende aktiviteter i virksomheden inden for 

redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder og fordelt på danske 

og udenlandske markeder. 

 

Ansøgers dokumentation for erfaring vurderes i forhold til erfaringens 

karakter og erfaringens tidsrum. 

 

Erfaring med at drive kommerciel national radio tæller mere end erfaring 

med at drive kommerciel lokalradio, der tæller mere end erfaring med 

at drive anden kommerciel medievirksomhed. I denne forbindelse 

vægter nyere erfaring højere end ældre erfaring. 

 

Ved kommerciel national radio forstås i denne forbindelse 

radiovirksomhed, hvis programindhold ikke differentierer sig fra region 

til region. Reklamer betragtes i denne forbindelse ikke som 

programindhold. 

 

Ved kommerciel lokalradio forstås i denne forbindelse radiovirksomhed, 

hvis programindhold faciliterer lokalområdet, f.eks. i form af lokalt 

indhold og lokale nyheder, og som ikke i henhold til ovenstående afsnit 

opfylder definitionen for national radio. 

 

Ved anden kommerciel medievirksomhed forstås i denne forbindelse 

medievirksomhed, som ikke i henhold til de to ovenstående afsnit 

opfylder definitionen for kommerciel national og lokal radio.  
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Radio- og tv-nævnet har, for at lade scoringen afspejle ovenstående 

niveaudeling, vægtet de tre erfaringstyper:  

 

 Erfaring med national radiovirksomhed 8/8 

 Erfaring med lokal radiovirksomhed 4/8 

 Erfaring med anden kommerciel medievirksomhed 1/8 

 

Skalaen er operationaliseret således: 

 

Point Offentliggjort beskrivelse Ansøgers erfaring 

8 Bedst opnåelige Over 13 

7 Niveauet lige under bedst 

opnåelige 

Fra 10 år - 12 år og 11 

måneder 

6 Meget tilfredsstillende Fra 7 år - 9 år og 11 

måneder 

5 Niveauet lige over 

tilfredsstillende 

Fra 4 år - 6 år og 11 

måneder 

4 Tilfredsstillende Fra 2 år - 3 år og 11 

måneder 

3 Niveauet lige under 

tilfredsstillende 

Fra 1 år - 1 år og 11 

måneder 

2 Ikke tilfredsstillende, men med 

enkelte anvendelige elementer 

Fra 6 mdr. til 11 måneder 

1 Ikke tilfredsstillende Til 6 mdr. 

0 Bedømmelse ikke mulig 0 

 

Til slut lægges point for de tre erfaringstyper sammen, idet det dog 

maksimalt kan give 8 point i alt. Hvis en ansøger allerede får 8 point på 

erfaring fra national radiovirksomhed, kigges der således ikke på erfaring 

fra lokal radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed, idet 

ansøger allerede har scoret toppoint (8).  

 

Ved pointlighed vil en ansøger, der har opnået 8 point på baggrund af 

erfaring med lokal radiovirksomhed vinde over en ansøger, der har 

opnået 8 point på baggrund af en kombination af de tre erfaringstyper.   

 

Både dansk og udenlandsk erfaring tæller med og vægter lige højt. Det 

afgørende er, om erfaringen kommer fra national radiovirksomhed, lokal 

radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. Erfaring 

med at drive national radio i fx Sverige tæller derfor lige så højt som 

erfaring med at drive national radio i Danmark. 

 

Ansøger kan i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 3, basere sin 

erfaring på andre enheder. Der vil kun kunne lægges vægt herpå, i det 

omfang ansøger fremlægger den nødvendige dokumentation for 

indgåelse af aftaler med foretagender med den relevante erfaring, jf. 

bilag 1GA. 
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5.2.1.3. Digital tilgængeliggørelse 

Skønhedskriteriet ”digital tilgængeliggørelse” vil blive bedømt således, 

at tilgængeliggørelse på digitale platforme, hvor en større del af den 

digitale radiolytning foregår, vægter mere end tilgængeliggørelse på 

platforme, hvor en mindre del af den digitale radiolytning foregår, jf. de 

officielle brancheanerkendte lyttermålinger. Denne vurdering vægter 20 

procent. 

 

Digital lytning forstås i denne forbindelse som al lytning, der ikke foregår 

på FM.  

 

Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af kriteriet lægge vægt på 

realiteten i ansøgers redegørelse for digital tilgængeliggørelse.  

 

Til orientering kan lyttermålingerne findes i radiokapitlet i 

Kulturministeriets rapport om mediernes udvikling i Danmark, som kan 

findes her: https://mediernesudvikling.kum.dk/2021/radio-og-

podcast/. 

6. Offentlighed  

Ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør af lov 

om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), se bilag 10.  

 

Som udgangspunkt er der således adgang til aktindsigt i alle ansøgninger 

med bilag. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i 

ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven. Eksempelvis 

kan oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om 

drifts- eller forretningsforhold eller lignende undtages fra retten til 

aktindsigt, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den 

person eller virksomhed, oplysningen angår, at en anmodning om 

aktindsigt ikke imødekommes. 

  

Såfremt ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser for 

omfattet af offentlighedslovens undtagelser fra adgangen til aktindsigt, 

skal dette tydeligt angives ved indsendelse af ansøgningen:  

 

 I vedhæftede bilag, skal oplysninger, der ønskes undtaget fra 

offentligheden, markeres med gul overstregning.  

 I det elektroniske ansøgningsskema kan der ikke foretages 

gulmarkering. Det skal derfor i et separat felt oplyses, hvilke 

oplysninger, der efter ansøgers opfattelse bør undtages fra 

offentligheden.  

 

Såfremt ansøger ikke i ansøgningsmaterialet har foretaget en sådan 

markering, betragter Radio- og tv-nævnet dette som ansøgers accept af, 

at materialet er underlagt retten til aktindsigt og også kan offentliggøres.  
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Hvis der i ansøgningen er sådanne oplysninger, som ansøger anser for 

at være undtaget fra aktindsigt, skal ansøger til ansøgningen tillige 

vedhæfte en samlet version af ansøgningen med alle bilag, hvor de 

fortrolige oplysninger er udeladt. Vedhæftningen skal have titlen ”Bilag 

1J”.  

 

Det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, hvilke 

oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens 

undtagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet er derfor ikke bundet af 

ansøgers tilkendegivelse af, hvorvidt en oplysning bør undtages fra 

aktindsigt, men skal i tilfælde af anmodninger om aktindsigt træffe 

afgørelse om, hvorvidt oplysninger, som ansøger har undtaget, kan 

undtages fra retten til aktindsigt i overensstemmelse med 

offentlighedslovens regler.  

 

Radio- og tv-nævnet vil senest fredag den 22. april 2022 kl. 16.00 

offentliggøre en liste over egnede ansøgerne.  

 

Nævnet forbeholder sig endvidere ret til senere uden forudgående 

orientering af ansøgere at offentliggøre de versioner af ansøgningerne, 

der er indsendt som bilag 1J. 

7. Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode  

Vinderen forventes offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal tirsdag den 

28. juni 2022.  

 

Umiddelbart efter nævnets afgørelse vil tilladelsen blive udstedt til 

vinderen med ikrafttrædelsesdato tidligst søndag den 20. november 

2022 og en tilladelsesperiode, der rækker frem til og med den 19. 

november 2030. 

 

Radio- og tv-nævnet kan uanset den angivne tilladelsesperiode til enhver 

tid uden kompensation inddrage tilladelsen med to års varsel, såfremt 

det måtte blive relevant, f.eks. hvis der træffes beslutning om slukning 

af de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden. 

 

  

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
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8. Tilladelsesvilkår 

Tilladelseshaver skal deltage i de brancheanerkendte officielle 

lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der 

er sammenlignelige med disse. 

 

Tilladelseshaver skal i forhold til ansatte beskæftigede med 

programvirksomheden følge de overenskomstmæssige løn- og 

arbejdsvilkår, som arbejdsmarkedets parter identificerer som relevante. 

De nærmere vilkår fastsættes i forbindelse med udstedelse af 

programtilladelsen. 

 

8.1. Programindhold 

Der stilles ikke specifikke krav til programvirksomheden.  

 

Der må dog ikke udsendes 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 sendes, medmindre det ved valget af 

sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige 

normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes, skal 

der forud for dem gives en advarsel om programmernes indhold. 

 

Programvirksomheden må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund 

af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

 

Programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme. 

 

8.2. Beredskabsmeddelelser 

Tilladelseshaver kan forpligtes til at sende beredskabsmeddelelser i 

henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i 

medfør af denne lov.  

 

I henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om 

beredskabsmeddelelser er der på nuværende tidspunkt kun fastsat 

sådanne forpligtelser for hhv. DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale 

TV2-virksomheder.  

 

Vilkåret er således hvilende for indehaveren af den femte jordbaserede 

FM-radiokanal.   

 

8.3. Opdeling af sendefladen 

Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at 

et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele 

tilladelseshavers sendeområde. 
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8.4. Koncessionsafgift 

Tilladelseshaver skal i hele tilladelsesperioden eller frem til tilladelsen 

tilbageleveres eller inddrages betale en variabel omsætningsafhængig 

koncessionsafgift.  

 

Koncessionsafgiften opkræves af Radio- og tv-nævnet efter 

tilladelseshavers indsendelse af opgørelse af afgiftsgrundlaget, jf. 

nedenfor. 

 

8.4.1. Afgiftsgrundlaget 

Grundlaget for beregning af den variable afgift, jf. bekendtgørelsens § 

8, stk. 1 og 2, er de samlede direkte og indirekte indtægter, 

eksemplificeret og præciseret i bekendtgørelsens bilag 2, vedrørende 

programvirksomheden tilknyttet tilladelsen, med undtagelse af: 

 

1) løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 

2) tilskud til ansatte i henhold til jobskabelsesordning, 

3) aktionærtilskud til underskudsdækning, og 

4) finansielle indtægter. 

 

Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. 

 

8.4.1.1. Eksempler på direkte og indirekte indtægter 

Nedenfor er angivet eksempler på direkte og indirekte indtægter, der 

skal medregnes afgiftsgrundlaget: 

 

 Reklameindtægter inklusive barterindtægter (byttehandel). Værdien 

af eventuelle barterindtægter skal opgøres til markedspris, det vil 

sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved 

salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige 

kontraktpris for det pågældende kvartal. 

 Sponsorindtægter og -bidrag. 

 Gaver. 

 Lytterbidrag, herunder overtakserede tjenester som for eksempel 

opkald via 90-numre og sms-tjenester. 

 Bingoindtægter. 

 Tilskud. 

 Administrationsbidrag. 

 Værdien af arbejdsydelser betalt af tredjemand for 

programvirksomheden tilknyttet tilladelsen eller til dennes drift. 

 Naturalieydelser. Der kan for eksempel være tale om betalt husleje. 

 Indtægter vedrørende salg af udsendelser, som indgår i 

programvirksomheden. 

 Direkte og indirekte indtægter hidrørende fra immaterielle 

rettigheder. 
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 Værdien af andre ydelser stillet til rådighed af tredjemand. 

 Indtægter fra videretransmission via kabel og satellit. Vedrørende 

videretransmission på æterbårne stationer/frekvenser se nedenfor. 

 

8.4.1.2. Præciseringer til opgørelsen af afgiftsgrundlaget 

Ved videretransmission – helt eller delvist – af programvirksomheden på 

andre æterbårne stationer/frekvenser men ikke videretransmission på 

kabel eller satellit – skal omsætningen (reklameindtægterne), inkluderes 

i afgiftsgrundlaget. Hvis der sker fælles salg af reklamer for 

programvirksomheden tilknyttet tilladelsen og andre æterbårne radioer 

i et samarbejde, skal reklameindtægterne inkluderes i afgiftsgrundlaget. 

 

Hvis der i indtægterne indgår reklamekampagner, som kører i flere 

medier indenfor for eksempel en koncern eller et salgssamarbejde (for 

eksempel tv, internet, trykte medier eller andre radiostationer), skal 

indtægterne for den andel af kampagnen opgøres til markedspris, det vil 

sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg 

i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontaktpris 

for det pågældende kvartal. 

 

Hvis kampagnen er solgt til en samlet »pakkepris« eller kampagnepris, 

skal den til tilladelsen knyttede andel af »pakkeprisen« svare til den 

andel den ville have haft, hvis alle reklamerne i »pakken« havde været 

solgt til deres respektive listepriser. Det vil sige at der ikke må være ydet 

en lavere rabatsats på de andre reklamer, end der bliver for reklamerne, 

der indgår i den til tilladelsen knyttede programvirksomhed. 

 

Hvis reklamesalget og indgåelse af sponsoraftaler og aftaler om anden 

direkte og indirekte støtte sker gennem et salgsselskab, reklamebureau 

eller lignende, der er en del af samme koncern som tilladelseshaver eller 

tilladelseshaver ejes af, skal den samlede indtægt indregnes i 

afgiftsgrundlaget. Eventuel salgsprovision eller andre omkostninger må 

ikke fratrækkes ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget. 

 

Hvis reklamesalget sker gennem en koncernforbundet virksomhed i 

henhold til ovenstående definition, skal der ske en adskillelse af prisen 

på »kreativ tid« og prisen for selve annonceringen, der indgår i den til 

tilladelsen knyttede programvirksomhed. Det er således kun prisen for 

annonceringen, der indgår i afgiftsgrundlaget. 

 

Reklamespots skal opgøres til markedspris uanset, om der foreligger 

kontant betaling. 

 

8.4.2. Afgiftens størrelse 

Der betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift på 5 pct. 

af den del af tilladelseshavers afgiftsgrundlag det pågældende år, der 
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ligger over kr. 75 mio. (2022-PL) og op til kr. 100 mio. (2022-PL), 10 

pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 100 mio. (2022-PL) op til kr. 200 

mio. (2022-PL) og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 200 mio. 

(2022-PL) og derover. 

8.4.2. Afgiftens betaling og sikkerhed herfor 

Den variable koncessionsafgift betales bagud hvert år senest en måned 

efter Radio- og tv-nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af 

afgiftsgrundlaget, dog senest den 1. juni.  

 

Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-

nævnet forpligtet til at betale variabel koncessionsafgift for perioden 

frem til tilbageleveringen af tilladelsen 

 

Hvis tilladelsen inddrages af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og 

fjernsynslovens § 50 eller § 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet til at 

betale variabel koncessionsafgift frem til inddragelsen af tilladelsen. 

 

Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget, jf. 8.4.1. og 8.4.2., skal 

indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde 

måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen. Den variable 

koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen eller 

inddragelsen skal betales senest ved udgangen af den femte måned efter 

tilbageleveringen eller inddragelsen. 

 

8.5. Påbegyndelse af programvirksomheden 

Tilladelseshaveren skal efter udstedelse af programtilladelse påbegynde 

programvirksomheden på alle de frekvenser og platforme, som 

tilladelsen omfatter, senest den 20. november 2022 kl. 00.00, jf. bilag 

2.1. og 5.1. Radio- og tv-nævnet kan dog dispensere herfra, hvis særlige 

forhold tilsiger dette. 

 

Ibrugtagning af sendemulighederne kræver frekvenstilladelse fra 

Energistyrelsen, jf. nærmere nedenfor i afsnit 9.2.  

9. Tekniske forhold  

9.1. Senderettigheder til det femte FM-sendenet 

9.1.1. Beskrivelse af senderettighederne 

Tilladelseshaver får rådighed over senderettigheder som beskrevet i 

bekendtgørelsens bilag 1 og nærmere i bilag 2 (udkast til 

frekvenstilladelse).  

 

Senderettighederne må anvendes fra de anførte stationer og positioner 

med de i bilag 2 anførte tekniske data. Det er en forudsætning for at 

tage senderettighederne i brug, at tilladelsesindehaveren har en 

frekvenstilladelse.  
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Frekvenstilladelsen giver ikke ret til at etablere senderen på den 

pågældende station og position. Etablering af sendere i de pågældende 

sendemaster forudsætter således en aftale med den relevante masteejer 

herom.  

 

Tilladelsesindehaveren har desuden mulighed for at ansøge om at flytte 

senderettighederne til en anden position. En flytning til en anden 

geografisk position vil kunne indebære ændringer i de anførte tekniske 

data. 

 

Ansøgning om ændrede senderplaceringer og andre ændringer i forhold 

til de tekniske vilkår, der fremgår af frekvenstilladelsen og 

programtilladelsen, sendes til Radio- og tv-nævnet.  

 

Ansøgningen videresendes til Energistyrelsen, der på baggrund af 

ansøgningen vurderer, om frekvenstilladelsen kan ændres i 

overensstemmelse med det ansøgte. Det forudsættes, at 

tilladelsesindehaveren forinden har sikret sig, at adgang til passende 

antennemaster kan tilvejebringes (eller at nye master kan etableres) på 

de pågældende lokaliteter. Energistyrelsen vil normalt skulle koordinere 

ønsker om ændringer med berørte nabolande, der normalt har en frist 

på 14 uger til besvarelse af en koordinationsanmodning. 

 

Ændringer i forhold til de tekniske vilkår, der fremgår af 

frekvenstilladelsen, kan i øvrigt kun gennemføres i det omfang, 

Energistyrelsens frekvensplanlægning i forhold til indenlandsk 

frekvensanvendelse og koordinering i forhold til udenlandsk 

frekvensanvendelse tillader det. 

 

Radio- og tv-nævnet træffer i forbindelse med behandlingen af 

ansøgningen om ændrede senderplaceringer og andre ændringer i 

forhold til de tekniske vilkår afgørelse om, hvorvidt de ansøgte 

ændringer kan godkendes, eller om de vil udgøre en så væsentlig 

ændring af programtilladelsens indhold eller forudsætningerne for dens 

udstedelse, at ændringen ikke vil kunne godkendes.  

 

Nævnet vil ved sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på, om 

eventuelle ændringer kan anses som væsentlige og i væsentlig grad 

ændrer vilkårene i programtilladelsen og/eller vilkårene for udbuddet. 

Som væsentlige ændringer anses eksempelvis ændringer, som, hvis de 

var fremgået af udbudsmaterialet, ville have gjort det muligt for andre 

ansøgere end de oprindelige at deltage eller ville have gjort det muligt 

for Nævnet at udpege en anden vinder af udbuddet. Også ændringer, 

der i betydeligt omfang udvider tilladelsen til at omfatte tjenesteydelser, 

der ikke oprindelig var fastsat heri, eller som ændrer den økonomiske 
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balance til fordel for tilladelseshaveren på en måde, der ikke oprindelig 

var fastsat i udbudsmaterialet, vil anses som væsentlige ændringer.  

 

9.1.2. Beskyttelse af senderettighederne 

Der sker til stadighed ændringer i anvendelsen af FM-båndet (87,5-108,0 

MHz) som følge af udstedelse af nye frekvenstilladelser, flytning af 

eksisterende sendepositioner og ændret frekvensanvendelse i udlandet. 

Ved de nævnte løbende ændringer tages der højde for eksisterende 

frekvenstilladelser, og ovennævnte senderettigheder beskyttes i videst 

mulige omfang. 

 

I forhold til den udenlandske frekvensanvendelse bliver 

senderettighederne beskyttet som beskrevet i slutdokumentet fra FM-

planlægningskonferencen i Geneve 1984 (GE84) eller andre relevante 

internationale aftaler. GE84-aftalen bliver i gensidig forståelse med 

Danmarks nabolande forvaltet således, at den enkelte ændring (nye og 

ændrede frekvenstilladelser i Danmark eller i udlandet) maksimalt 

afstedkommer en forøgelse af forstyrrelsen (»usable field strength«) på 

0,2 dBμV/m. 

 

Beskyttelsen i forhold til udenlandske sendere kan ændres som følge af 

nye eller ændrede internationale aftaler. 

 

I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte 

senderettigheder i sendenettet beskyttet i videst muligt omfang og som 

minimum i samme omfang som i forhold til den udenlandske 

frekvensanvendelse, jf. beskrivelsen ovenfor. 

 

Beskyttelsen af lokalradiostationer, andre landsdækkende radiostationer 

(FM 1-4 samt FM 6), udenlandske radiostationer og ILS/VOR (Instrument 

Landing System/VHF Omnidirectional Range, systemer til flynavigation) 

udgør implicit også rammerne for mulighederne for at flytte en 

senderettighed. 

 

9.1.3. Database over senderettigheder til egne beregninger 

Interesserede, der ønsker at udføre teoretiske beregninger af den 

geografiske eller den befolkningsmæssige dækning for de udbudte 

senderettigheder, kan ved henvendelse til Energistyrelsen få udleveret 

Energistyrelsens aktuelle database over senderettigheder.  

 

Teoretiske beregninger af dækningen med udgangspunkt i 

Energistyrelsens database forudsætter adgang til et 

radioplanlægningsværktøj. Energistyrelsen giver ikke adgang til et 

sådant eller foretager beregninger for ansøgere. Ansøgere er således 

henvist til selv at foretage beregninger eller at anvende konsulentbistand 

hertil. 
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9.2. Frekvenstilladelse   

9.2.1. Tilladelsen 

Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser efter 

ansøgning herom.  

 

Tilladelseshaver skal snarest muligt indsende en ansøgning til 

Energistyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete 

position og andre tekniske karakteristika. Energistyrelsen vil derefter 

foretage en vurdering af muligheden for idriftsættelse af den ønskede 

sender og nødvendigheden af koordinering med nabolandene, inden 

Energistyrelsen kan udstede en frekvenstilladelse. 

 

Af hensyn til eventuel koordinering af ønsker om sendepositioner 

opfordres tilladelseshaver til hurtigst muligt efter afslutningen af 

udbuddet at kontakte Energistyrelsen. 

 

Efter forhandling mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og 

kulturministeren, kan Energistyrelsen med et års varsel tilbagekalde 

tilladelser til radio- eller tv-formål med henblik på at varetage 

mediepolitiske hensyn. 

 

Energistyrelsen kan endvidere tilbagekalde en tilladelse for at sikre 

gennemførelsen af det internationale samarbejde, herunder i EU, på 

frekvensområdet eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige 

hensyn.  

 

Derudover kan Energistyrelsen tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis 

tilladelsesindehaverne ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter, jf. 

afsnit 9.3, eller groft overtræder frekvensloven eller de i medfør heraf 

fastsatte regler og vilkår for tilladelsen, se nærmere herom i afsnit 11.2.  

 

Endelig kan Energistyrelsen ændre vilkårene i frekvenstilladelser for at 

sikre gennemførelsen af internationale forpligtelser på frekvensområdet 

eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn. Vilkår i 

frekvenstilladelser kan også ændres på baggrund af forstyrrelser, som 

ikke skyldes overtrædelser, men hvor det er nødvendigt at ændre 

vilkårene for at forhindre yderligere forstyrrelser. 

 

Frekvenstilladelsen bortfalder ved af ophør af programtilladelsen. 

 

9.2.2. Anvendelsen af frekvenser 

Frekvenser må kun anvendes fra den position og med de anførte 

tekniske data, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og nærmere i 

bilag 2 (udkast til frekvenstilladelse). Hvis der ønskes ændring af 
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antennepositionen, sendeeffekt eller andre tekniske forhold, skal der 

søges om tilladelse hertil hos Radio- og tv-nævnet, jf. afsnit 9.1.1.  

 

Frekvenstilladelser til radio- og tv-formål er gyldige så længe, der 

foreligger en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed eller til at 

distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale 

sendenet. Frekvenstilladelsen udstedes derfor uden varighed. 

 

9.3. Frekvensafgift   

Tilladelseshaver skal i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser 

betale en årlig frekvensafgift til Energistyrelsen.  

 

Størrelsen af frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven og 

bekendtgøres af Energistyrelsen på www.ens.dk. 

 

Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for 

nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori 

tilladelsen gælder. Den årlige frekvensafgift for FM5 udgør i 2022 DKK 

53.495. 

 

9.4. Tekniske forhold i øvrigt 

Med programtilladelsen følger en ret til at udsende RDS (Radio Data 

System) ved brug af PI-koden 9205 (hexadecimal notation). Ved ophør 

af programtilladelsen bortfalder retten til at udsende RDS og den tildelte 

PI-kode.  

10. Overdragelse/salg af tilladelsen  

Tilladelsen kan overdrages, hvis tilladelseshaver inden overdragelsen har 

indhentet Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse heraf.  

 

Betingelsen omfatter også indirekte overdragelser, herunder 

overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører 

ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over 

tilladelseshaver.  

 

Radio- og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som 

nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for 

tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen. 

 

Frekvenstilladelsen kan alene overdrages sammen med 

programtilladelsen. 
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11. Tilsyn og sanktioner 

11.1. Tilsyn med programvirksomheden mv.  

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers 

programvirksomhed mv. i medfør af tilladelsen. Nævnet påtaler 

overtrædelser af den til enhver tid gældende radio- og fjernsynsloven og 

de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat efter loven. 

 

11.1.1. Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger 

Tilladelseshaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle programmer 

i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 

2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og 

fjernsynsprogrammer (bilag 6). Hvis behandlingen af en sag gør det 

nødvendigt, kan det pålægges foretagendet at opbevare optagelser i 

mere end 3 måneder. 

 

Tilladelseshaver er forpligtet til at meddele nævnet de oplysninger, 

udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som 

forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af 

sådanne oplysninger m.v. 

 

11.1.2. Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget 

Tilladelseshaver skal til Radio- og tv-nævnet hvert år senest den 31. maj 

indsende et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af 

afgiftsgrundlaget. Årsregnskab skal første gang indsendes den 31. maj 

2023 for perioden 20. november 2022 til 31. december 2022.  

 

Afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede 

indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og 

indirekte støtte til programvirksomheden, uanset om de oppebæres af 

tilladelseshaver eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og 

produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, 

fremgår særskilt.  

 

Ved indirekte støtte forstås refusion af tilladelsens udgifter, eller at andre 

afholder omkostninger for programvirksomheden. Alle beløb opgøres 

eksklusiv moms. 

 

Regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget skal opfylde følgende 

krav: 

 

1. Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne 

kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i 

opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt 

andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker 

til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. 
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2. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en 

revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte 

principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal 

endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri 

indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele 

perioden. 

 

Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage 

kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. 

Tilladelseshaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de 

oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme 

opgørelsen. 

 

Ved tilbagelevering af tilladelsen, skal regnskab og opgørelse af 

afgiftsgrundlaget indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved 

udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen.  

 

11.1.3. Sanktioner 

Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen midlertidigt eller endeligt, 

hvis 

 

 tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter 

loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte 

gentagne, 

 tilladelseshaveren tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er 

meddelt på, 

 tilladelseshaveren i forbindelse med skønhedskonkurrencen og 

udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller 

 tilladelsesindehaveren gennemfører væsentlige ændringer, der ikke 

er godkendt i overensstemmelse med § 6, stk. 3, i bekendtgørelsen. 

 

11.2. Tilsyn med overholdelse af frekvenslovgivningen 

Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelse af vilkårene i 

frekvenstilladelsen, frekvenslovens regler og bestemmelser fastsat i 

medfør af frekvensloven. Hvis Energistyrelsen konstaterer overtrædelser 

af frekvenslovgivningen, vilkår i frekvenstilladelser, eller hvis 

frekvensanvendelsen medfører forstyrrelser, kan styrelsen give påbud 

om at afhjælpning foretages for egen regning, at brugen bringes i 

overensstemmelse med reglerne eller give påbud om standsning af 

driften af apparater. Energistyrelsen har adgang til at monitere 

frekvensbånd og til at få adgang til offentlige og private ejendomme 

uden forudgående retskendelse i det omfang, det er nødvendigt for at 

standse forstyrrelser samt at undersøge og afbryde apparater.  

 

Energistyrelsen kan tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis 

tilladelsesindehaverne ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter eller 
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groft overtræder loven eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår 

for tilladelsen.  

 

Oplysninger om reglerne på frekvensområdet fremgår af 

Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk. 

12. Regulatoriske forhold 

12.1. Gældende lovgivning  

Den væsentligste gældende lovgivning på området er:  

 

 Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed (bilag 3)  

 Bekendtgørelse nr. 325 af 8. marts 2022 om den femte 

jordbaserede FM-radiokanal. (bilag 4)  

 Bilag 1: Senderettigheder til FM5-sendenettet 

 Bilag 2: Vedrørende økonomiske forhold 

 Bilag 3: Vedrørende afgiftsgrundlaget 

 Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring 

og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer (bilag 5) 

 Bekendtgørelse nr.  1155 af 18. juni 2020 om reklamer og 

sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-

audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (bilag 

6) 

 Lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021 om radiofrekvenser 

(bilag 7) 

 Lovbekendtgørelse nr. 420 af 10. marts 2021 om etablering og fælles 

udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af 

infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille 

rækkevidde m.v. (bilag 9) 

 Bilag 9: Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen 

 

Listen er ikke udtømmende. 

 

12.2. Oplysninger om forhold og tiltag, der kan have/få 

betydning for tilladelseshaver 

Radio- og tv-nævnet kan til enhver tid uden kompensation inddrage 

tilladelsen med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. hvis 

der træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i 

tilladelsesperioden. 

 

Indholdet af dette afsnit er ikke udtømmende. Radio- og tv-nævnet tager 

forbehold for, at der ud over det herved nævnte kan blive truffet 

beslutninger, der vil kunne påvirke tilladelseshavers programvirksomhed 

og forretning. 

  

http://www.ens.dk/
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13. Spørgsmål og supplerende information  

13.1. Spørgsmål til udbudsmaterialet  

Potentielle ansøgere kan fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet til og 

med onsdag den 23. marts 2022 kl. 12.00 stille uddybende spørgsmål 

vedrørende udbuddet.  

 

Spørgsmål sendes til Radio- og tv-nævnet på rtv@slks.dk. I emnefeltet 

skal anføres ”Spørgsmål til udbud af FM 5”. 

 

Spørgsmål og svar vil alene blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud. Spørgsmålene vil blive 

offentliggjort i anonymiseret form. Spørgsmålene vil blive besvaret 

løbende og så vidt muligt blive besvaret inden for en uge, således at de 

sidste svar vil blive offentliggjort senest fredag den 1. april 2022 kl. 

16.00.  

 

Der kan ikke stilles spørgsmål om udbuddet til Kulturministeriet eller 

Energistyrelsen. 

 

Spørgsmål og svar betragtes som en del af udbudsmaterialet, som 

ansøgere accepterer ved indlevering af ansøgningen. 

 

13.2. Ændringer og supplerende information   

Al kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet herunder 

eventuelle ændringer af udbudsmaterialet og supplerende oplysninger 

og information vil som udgangspunkt udelukkende blive offentliggjort på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal. 

Hjemmesiden vil således være det sted, hvor alle interesserede kan følge 

med i udbudsprocessen.  

 

Uddybende spørgsmål til ansøgere med henblik på præcisering af de 

afgivne oplysninger i ansøgningerne vil dog blive rettet til pågældende 

ansøgers kontaktperson. 

 

Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet samt supplerende oplysninger 

og information vil som angivet blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside senest fredag den 1. april 2022 kl. 16.00. 

Sådanne ændringer betragtes som en del af udbudsmaterialet, som 

ansøgere accepterer ved indlevering af deres ansøgning.  

  

mailto:rtv@slks.dk
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/spoergsmaal-og-svar-ved-fm5-udbud
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
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14. Andet  

Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, såfremt der ikke 

fremkommer egnede ansøgere, eller til på ethvert tidspunkt i processen 

at ændre de i udbudsmaterialet angivne frister eller at udskyde 

tidspunktet for sin afgørelse. 

  

Oplysninger herom vil snarest muligt blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-

radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal sammen 

med oplysninger om nyt forventet tidspunkt. Oplysningerne vil også blive 

sendt til ansøgernes kontaktpersoner, hvis udsættelsen skulle ske efter 

ansøgningsfristens udløb.   

  

https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
https://slks.dk/omraader/medier/radio/landsdaekkende-radio/genudbud-af-den-femte-jordbaserede-fm-radiokanal
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15. Bilag  

 Bilag 1: Ansøgningsformular, inkl. diverse skemaer: 

 1A. Eventuel konsortieerklæring 

 1B. Ejerskabserklæring 

 1C. Eventuel fuldmagt fra den tegningsberettigede til 

kontaktpersonen 

 1D. Anfordringsgaranti 

 1E. Deponering 

 1F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers økonomiske 

forhold 

 1FA. Eventuel økonomisk støtteerklæring (”Letter of 

Support”) eller lignende  

 1G. Redegørelse og dokumentation for ansøgers erfaring med 

kommerciel radio- eller anden kommerciel medievirksomhed 

 1GA. Eventuel dokumentation for aftaler med andre 

foretagender med den pågældende erfaring (obligatorisk, hvis 

ansøger benytter sig heraf). 

 1H. Redegørelse og dokumentation for ansøgers oplysninger om 

digital tilgængeliggørelse  

 1I. Vedtægter  

 1J. Eventuel offentlig version af ansøgning (inkl. bilag) med 

undtagelse af følsomme oplysninger 

 Bilag 2: Udkast til frekvenstilladelse med bilag 

 Bilag 3: Lovbekendtgørelse nr. 1350 af 4. september 2020 om radio- 

og fjernsynsvirksomhed 

 Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 325 af 8. marts 2022 om den femte 

jordbaserede FM-radiokanal. 

 Bilag 1: Senderettigheder til FM5-sendenettet 

 Bilag 2: Vedrørende økonomiske forhold 

 Bilag 3: Vedrørende afgiftsgrundlaget 

 Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, 

opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer  

 Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 1155 af 18. juni 2020om reklamer og 

sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-

audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 

 Bilag 7: Lov nr. 151 af 27. januar 2021om radiofrekvenser  

 Bilag 8: Lovbekendtgørelse nr. 420 af 10. marts 2021 om etablering 

og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 

 Bilag 9: Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen 


