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Resumé  

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 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. 

 

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 den 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.  

 

Ansøgningsprocedure  



I udbudsmaterialets afsnit 4 er beskrevet ansøgningsprocedure, 

herunder krav til ansøgningernes form og indhold. Ansøgning sker ved 

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 

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


aflyse udbuddet efter fristen, hvis der ikke er fremkommet egnede 

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

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. 

 

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. 

 

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 



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.   

 

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 

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. 

 

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. 

 


