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2. Resumé 

2.1. Udbuddet 
Den regionalt opdelte DAB-blok 3 udbydes ved, at ansøger indsender en 
ansøgning til Radio- og tv-nævnet.  
 

Kun i regioner, hvor antallet af ansøgte tilladelser overstiger antallet af 
ledige sendemuligheder, sker tildeling af programtilladelser efter en 
skønhedskonkurrence. 
 
I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvordan Radio- og tv-nævnet vil 
bedømme de indkomne ansøgninger. Herunder er det oplyst, hvordan de 
enkelte evalueringskriterier vægtes med tilhørende delkriterier. 
 
I dette afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om baggrunden 
for udbuddet, ansøgningsproceduren, herunder hvilke oplysninger 
ansøgninger skal indeholde, Radio- og tv-nævnets behandling af 
ansøgningerne samt tilladelsesvilkår. 
 
2.2. Baggrund 

Radio- og tv-nævnet gennemførte i første halvår af 2015 det første udbud 
af digital radio i Danmark i form af den regionalt opdelte DAB-blok 3. 
Herved blev der udbudt sendemuligheder i 13 områder med maksimalt 16 
tilladelser i hvert område. I udbudsbekendtgørelsen blev der stillet krav 
om en anfordringsgaranti på 250.000 kr. for hver ansøgning.  
 
Radio- og tv-nævnet gennemførte i sidste halvdel af 2016 et genudbud af 
de 147 ledige sendemuligheder fordelt på 12 områder. Sendemulighederne 
blev udbudt på baggrund af en revideret bekendtgørelse, hvor der ikke 
længere blev stillet krav om en anfordringsgaranti på 250.000 kr. for hver 
ansøgning.  
 
I 2018 gennemførte Radio- og tv-nævnet på ny et udbud. Ved 
ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger om 46 
programtilladelser. Senere blev ansøgning om 12 tilladelser frafaldt. Der 
var således ikke konkurrence om de ansøgte tilladelser, og alle ansøgere 
fik tildelt de tilladelser, som de har ansøgt.  
 
Der er fortsat 97 ledige sendemuligheder i DAB-blok 3 fordelt på 12 
regionale områder, idet der ikke er ledige pladser i sendeområdet 
Østjylland, Nord.  
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Det følger af bekendtgørelsens § 10, stk. 1, at hvis der er eller opstår ledig 
kapacitet i område, kan Radio- og tv-nævnet afholde udbud af den ledige 
kapacitet.  
 
I henhold til § 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser 
til programvirksomhed i 12 af de 13 regionale områder i DAB-blok 3. 
 
Tilladelse kan ikke meddeles DR. 
 
2.3. Ansøgningsprocedure 
I perioden frem til tirsdag, den 29. juni 2021 kl. 12.00, vil der være mulighed 
for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå 
vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 
https://slks.dk/index.php?id=40254  
 
Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens 
identitet ikke eksplicit vil fremgå. 
 
Svarene offentliggøres løbende sammen med spørgsmålene på Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmeside dog senest tirsdag, den 6. juli 2021 kl. 16.00. 
Se mere herom i afsnit 12. 
 
Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag, den 
2. august 2021 kl. 12.00. 
 
I de områder, hvor det samlede antal ansøgte tilladelser overstiger antallet 
af ledige sendemuligheder, vil ansøgerne – til brug for Radio- og tv-nævnets 
vurdering i skønhedskonkurrencen – blive bedt om senest torsdag, den 2. 
september 2021 kl. 12.00 at: 
 

 redegøre for deres økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og 
soliditetsgrad i seneste regnskabsår 
 

 redegøre for deres erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed 
eller anden medievirksomhed. 

 
Erfaring med at drive kommerciel lokalradio tæller mere end erfaring med 
at drive kommerciel national radio, der tæller mere end erfaring med at 
drive anden kommerciel medievirksomhed. I den forbindelse vægter nyere 
erfaring højere end ældre erfaring. 
 
Ansøgerne kan basere sin erfaring på andre enheder. 
 

Radio- og tv-nævnet er berettiget til at rette fejl og foretage mindre 
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væsentlige ændringer i udbudsmaterialet inden udløbet af fristen for 
indgivelse af ansøgninger. Nævnet kan endelig foretage ændringer i 
udbudsmaterialet, herunder i de angivne vilkår for tilladelsen, som på 
kulturministerens foranledning måtte blive meddelt. Hvis nævnet foretager 
ændringer i udbudsmaterialet inden fristen for ansøgninger, træffer nævnet 
afgørelse om en eventuel udskydelse af fristen. 
 
Al information fra Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt udelukkende 
ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:  
 
https://slks.dk/index.php?id=40254  
 
Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel ændring af dato for nævnets 
afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner 
direkte. 
 
Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige 
dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af 
hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af 
udbudsmaterialet oversat til engelsk. 
 
2.4. Nævnets modtagelse af ansøgningerne 

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en 
gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet 
krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte 
ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af de afgivne oplysninger. 
Der vil herudover ikke 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, som allerede er beskrevet i ansøgningen. 
Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om 
supplerende oplysninger, der angår grundlæggende elementer i 
ansøgningen. 
 
Ansøgninger som ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede 
minimumsoplysninger mv. vil som udgangspunkt blive afvist af Radio- og 
tv-nævnet. 
 
Ansøgere, der opfylder minimumskriterierne, og som søger i områder, hvor 
der samlet set ikke søges flere end antallet af de ledige sendemuligheder, 
vil umiddelbart være berettiget til tildeling af programtilladelse. 
 
I områder med konkurrence, dvs. hvor antallet af ansøgte tilladelser 
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overstiger antallet af ledige sendemuligheder, vil Radio- og tv-nævnet bede 
ansøgerne redegøre for og dokumentere deres erfaring og økonomiske 
forhold som beskrevet nærmere i afsnit 4.2. 
 
På baggrund af en evaluering af redegørelserne og dokumentationen afgør 
Radio- og tv-nævnet, hvilke ansøgere tilladelserne i områder med 
konkurrence skal udstedes til. 
 
Ved nævnets bedømmelse af ansøgningerne vægter ansøgers økonomi 
vurderet på likviditetsgrad og soliditetsgrad i seneste regnskabsår 50 pct. 
Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden 
medievirksomhed vægter 50 pct. Erfaring med at drive kommerciel 
lokalradio tæller mere end erfaring med at drive kommerciel national radio, 
der tæller mere end erfaring med at drive anden kommerciel 
medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre erfaring. 
 
2.5. Tilladelsesvilkår 

Der er ikke fastsat specifikke krav til programfladen, bortset fra hvad der 
følger af bekendtgørelsens regler om beskyttelse af mindreårige, forbud 
mod diskriminerende programindhold og forbud mod fremme af terrorisme. 

 

Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden 
efter reglerne i radio- og fjernsynsloven mv. 
 
Tilladelseshavere skal udsende programmerne i DAB+ format, men må uden 
kompensation acceptere ændringer af teknologi, format mv., hvis der 
træffes politisk beslutning herom. Der er ikke fastsat krav til 
dækningsgraden. 
 
Tilladelseshavere har pligt til - med de øvrige tilladelseshavere i det 
pågældende sendeområde - at indgå i et sendesamvirke om bl.a. drift og 
etablering. Tilladelseshaverne afholder gennem sendesamvirket udgifter til 
etablering, drift og distribution. 
 
Tilladelseshavere skal ikke betale hverken fast eller omsætningsafhængig 
koncessionsafgift til Radio- og tv-nævnet. Der skal dog til Energistyrelsen 
betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Frekvensafgiften 
betales af indehaveren af frekvenstilladelsen dvs. sendesamvirket. 
 
Tilladelseshavere skal deltage i de officielle brancheanerkendte 
lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er 
sammenlignelige med disse. 
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Senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelse skal 
tilladelseshavere påbegynde programvirksomheden i henhold til tilladelsen. 
 
2.6. Tilladelsen 

Tilladelsen forventes udstedt med ikrafttrædelse fredag den 15. oktober 
2021. Tilladelsen vil gælde til og med den 30. juni 2023. Energistyrelsen 
udsteder frekvenstilladelse på det relevante sendesamvirkes anmodning. 

Såfremt der ikke er konkurrence, forventes tilladelserne udstedt med 
ikrafttrædelse onsdag den 15. september 2021. 
 
En programtilladelse giver tilladelseshaver rådighed over 1/16 (54 capacity 
units) af kapaciteten i DAB-blok 3 i det område, som tilladelsen omfatter. 
Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelse 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. 
  


