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Evalueringsrapport om tilladelser i konkurrence i Radio- og tv-

nævnets udbud af regionalt opdelt DAB-blok 3, 2021 

 

Denne evalueringsrapport beskriver, hvordan Radio- og tv-nævnet er 

nået frem til afgørelserne i udbuddet af programtilladelser i det regionalt 

opdelte DAB-blok 3 udbud.  

 

Grundlag 

Ifølge § 2 i bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016 om kommerciel 

lokalradiovirksomhed forudsætter udøvelse af kommerciel 

programvirksomhed en tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet.  

 

I henhold til udbudsmaterialet, som refererer til bekendtgørelsens § 2, 

stk. 1, udsteder Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og 

fjernsynslovens § 45, stk. 2, efter udbud tilladelse til udøvelse af 

kommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede analoge 

sendemuligheder. Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 8, at 

udbuddet afholdes som en skønhedskonkurrence. 

 

Radio- og tv-nævnet udsteder i henhold til udbudsmaterialet afsnit 2.4, 

umiddelbart den ansøgte tilladelse til ansøgeren, såfremt der om et 

ansøgt sendenet ikke er konkurrence, dvs. hvor blot én ansøger til 

sendenettet opfylder udbudsbetingelserne. 

 

Ifølge udbudsmaterialet, tildeler Radio- og tv-nævnet tilladelse efter en 

skønhedskonkurrence, såfremt der om et ansøgt sendenet er 

konkurrence, dvs. hvor flere ansøgere til samme sendenet opfylder 

udbudsbetingelserne. 

 

Ansøgninger 

Radio- og tv-nævnet havde ved ansøgningsfristens udløb den 2. august 

2021 (trin 1) og den 2. september 2021 (trin 2) modtaget ansøgninger 

fra:  

 

 B Holding 2008 ApS 

 Bauer Media ApS 

 Country & Vest ApS 

 Country Syd ApS 

 Country Vest ApS 

 Den Sønderjydske Sportskanal ApS 

 Det Nordjyske Mediehus 

 Esbjerg Sporten ApS 

 FFC Media ApS 

 Foreningen Radio Limfjord 

 Fyn og sporten ApS 
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 Fyns Countryradio ApS 

 Fyns Klassisk ApS 

 Globus Guld ApS 

 JYSK FYNSKE MEDIER P/S 

 Klassikkere til Vestdanmark ApS 

 Limfjordens Hits ApS 

 Limfjordens Sport ApS 

 Marskens Klasikkere ApS 

 Næstved Sporten ApS 

 Our Media ApS 

 ProBroadcast 

 Radio ABC A/S 

 Radio BoB 

 Radio Freja 

 Radio Globus ApS 

 Radio Nordenfjords ApS 

 Radio Skanderborg Guld 

 Radio Skanderborg Retro 

 Radio Sydhavsøerne 

 Radio Sønderjylland 

 Sjællandsk Guld ApS 

 Sjællandske Medier A/S 

 Skagerak Radio ApS 

 Skanderborg Nær Radio 

 Skive Country ApS 

 Slagelse Countryhits ApS 

 Sport i Thy ApS 

 Sport i Trekanten ApS 

 Sport i Vest ApS 

 Sport på Bornholm ApS 

 Sport på Toppen ApS 

 Sportens Venner i Vest ApS 

 Syd favorit ApS 

 Sydjysk Schlagerradio ApS 

 Sønderjyske 60'er hits ApS 

 Top Rock ApS 

 Trekantens Slagerhits ApS 

 Trekantsområdets Countryradio ApS 

 TVR Media ApS 

 Vestkystens Country Venner ApS 

 Øens Countryradio ApS 

 

Ansøgninger til trin 1 skulle som minimum indeholde en beskrivelse af:  

 

- Ansøgers navn, adresse og hjemsted 

- Ansøgers selskabsretlige konstruktion og ejerforhold 

- Kontaktperson 

 

Samtlige ansøgere redegjorde for og leverede ovenstående og levede 

således op til de umiddelbare betingelser for deltagelse i udbuddet. På 

den baggrund kunne sendenet, hvorom der ikke var konkurrence 

umiddelbart tildeles ansøgeren.  
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Endvidere skulle ansøgere i trin 2 til brug for Radio- og tv-nævnets 

vurdering i skønhedskonkurrencen: 

 

- redegøre for deres økonomiske forhold målt på likviditetsgrad og 

soliditetsgrad beregnet på baggrund af det seneste general- 

forsamlingsgodkendte regnskab 

- redegøre for deres erfaringer med at drive lokal radio- 

virksomhed, national radiovirksomhed eller anden 

medievirksomhed 

 

S.N.R. oplyste deres driftstilskud fra Kulturministeriet som led i trin 2 for 

at redegøre for deres økonomi. Dermed var det eneste ansøger som ikke 

levede op til begge kriterier i trin 2. 

 

Evaluering 

I henhold til udbudsmaterialet og dermed jf. bekendtgørelsens § 9 

udsteder Radio- og tv-nævnet umiddelbart den ansøgte tilladelse til 

ansøgeren, såfremt der om et ansøgt sendenet ikke er konkurrence, dvs. 

hvor blot én ansøger til sendenettet opfylder udbudsbetingelserne. 

 

Ifølge bekendtgørelsens § 9, stk. 2, tildeler Radio- og tv-nævnet 

tilladelse efter en skønhedskonkurrence, såfremt der om et ansøgt 

sendenet er konkurrence, dvs. hvor flere ansøgere til samme sendenet 

opfylder udbudsbetingelserne.  

 

Der vil i skønhedskonkurrencen, jf. § 9, stk. 1, blive lagt vægt på 

følgende to kriterier:  

 

1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og 

soliditetsgrad i seneste regnskabsår. Denne vurdering vægter 50 

pct. 

 

2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller 

anden kommerciel medievirksomhed, jf. § 8, stk. 3 og 4. Denne 

vurdering vægter 50 pct. Erfaring med at drive lokal 

radiovirksomhed tæller mere end erfaring med at drive national 

radiovirksomhed, der tæller mere end erfaring med at drive 

anden medievirksomhed. Nyere erfaring vægter højere end ældre 

erfaring. 

 

 

Skønhedskriterierne i § 9, stk. 1, behandles nedenfor i gennemgangen 

af den af Radio- og tv-nævnet opstillede pointskala. 

 

Pointlighed 

I en situation hvor to eller flere ansøgere i konkurrence om tilladelser i 

et område, har opnået samme antal point i skønhedskonkurrencen, skal 

vinderen, i henhold til udbudsmaterialet, udvælges ved en lodtrækning 

foretaget af notaren. 
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Pointskala 

Til brug for bedømmelse af ansøgere til udbud af DAB-blok 3 ud fra 

skønhedskriterierne i henhold til bekendtgørelsens § 9, stk. 1, har Radio- 

og tv-nævnet i henhold til bekendtgørelsens § 9, stk. 2, opstillet en 

pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes 

ved bedømmelsen af ansøgningerne.  

 

Bedømmelse af evalueringskriterierne sker ved tildeling af point fra 0 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 enkelte anvendelige elementer  

1 = Ikke tilfredsstillende 

0 = Bedømmelse ikke mulig 

 

Økonomi 

Vurderingen af skønhedskriteriet økonomi er delt op i to delkriterier: 

likviditet og soliditet, der hver vægter lige højt.  

 

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:  
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Point Offentliggjort 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 % 

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 

 

Erfaring 

Skønhedskriteriet erfaring er delt op på tre typer: Erfaring med 

kommerciel lokalradio, erfaring med kommerciel nationalradio og anden 

kommerciel erfaring.  

 

Erfaring med at drive lokal kommerciel radiovirksomhed tæller mere end 

erfaring med at drive national kommerciel radio, der tæller mere end 

erfaring med at drive anden kommerciel medievirksomhed. I den 

forbindelse vægter nyere erfaring højere end erfaring af ældre dato.  

 

Ved national radio forstås i denne forbindelse radiovirksomhed, hvis 

programindhold ikke differentierer sig fra region til region. Reklamer 

betragtes i denne forbindelse ikke som programindhold. 
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Ved 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. 

 

 

Radio- og tv-nævnet har, for at lade scoringen afspejle ovenstående 

niveaudeling, vægtet de tre erfaringstyper:  

 

1. Erfaring med lokal radiovirksomhed 8/8 

2. Erfaring med national radiovirksomhed 4/8 

3. Erfaring med anden kommerciel medievirksomhed 1/8 

 

Vægtningen er sket ud fra det hensyn, at erfaring med lokal 

radiovirksomhed skal vægte væsentligt højere end erfaring af de andre 

typer, ligesom erfaring med national radiovirksomhed skal vægte 

væsentligt højere end erfaring med anden kommerciel 

medievirksomhed. Dette skyldes, at der er tale om et udbud af 

kommerciel lokalradio.    

 

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 lokalradiovirksomhed, kigges der således ikke på erfaring fra 

national 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, 

idet det igen understreges, at der er tale om et udbud af kommerciel 

lokalradio.   

 

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

afgørende er, om erfaringen kommer fra lokal radiovirksomhed, national 

radiovirksomhed eller anden kommerciel medievirksomhed. Erfaring 

med at drive lokalradio i fx Sverige tæller derfor lige så højt som erfaring 

med at drive lokalradio i Danmark. 

 

En ansøger kan efter aftale basere sin virksomhed på andre 

foretagenders erfaring.  

 

Erfaring med lokal radiovirksomhed 

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

skala for, hvorledes lokal erfaring skal pointgives: 
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Point Offentliggjort beskrivelse Ansøgers lokale 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 

 

Den mængde erfaring med lokal radiovirksomhed, der skal til for at opnå 

de forskellige point, er fastsat på baggrund af Radio- og tv-nævnets 

vurdering af, hvor meget erfaring, der skal til for at være fortrolig med 

driften af lokal radiovirksomhed.  

 

For at sikre så høj en reliabilitet i scoringen som muligt, er den foretaget 

af forskellige sagsbehandlere uafhængigt af hinanden for derefter at 

sammenholdes. Der var 100 procent overensstemmelse mellem de 

forskellige scoringsresultater, hvilket vidner om en høj pålidelighed i 

scoringen ud fra de angivne scoringskriterier 

 

Erfaring med national radiovirksomhed 

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

skala for, hvorledes national erfaring skal pointgives:  

 

Point Offentliggjort beskrivelse Ansøgers lokale 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 

 

Den mængde erfaring med national radiovirksomhed, der skal til for at 

opnå de forskellige point, er fastsat på baggrund af Radio- og tv-nævnets 

vurdering af, hvor meget erfaring, der skal til for at være fortrolig med 

driften af lokal radiovirksomhed.  

 

For at sikre så høj en reliabilitet i scoringen som muligt, er den foretaget 

af forskellige sagsbehandlere uafhængigt af hinanden for derefter at 

sammenholdes. Der var 100 procent overensstemmelse mellem de 
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forskellige scoringsresultater, hvilket vidner om en høj pålidelighed i 

scoringen ud fra de angivne scoringskriterier 

 

Erfaring med anden kommerciel medievirksomhed 

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

skala for, hvorledes anden kommerciel erfaring skal pointgives: 

 

Point Offentliggjort beskrivelse Ansøgers lokale 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 

 

Den mængde erfaring med anden kommerciel medievirksomhed, der 

skal til for at opnå de forskellige point, er fastsat på baggrund af Radio- 

og tv-nævnets vurdering af, hvor meget erfaring, der skal til for at være 

fortrolig med driften af lokal radiovirksomhed.  

 

For at sikre så høj en reliabilitet i scoringen som muligt, er den foretaget 

af forskellige sagsbehandlere uafhængigt af hinanden for derefter at 

sammenholdes. Der var 100 procent overensstemmelse mellem de 

forskellige scoringsresultater, hvilket vidner om en høj pålidelighed i 

scoringen ud fra de angivne scoringskriterier 

 

Gennemgang 

I det følgende gennemgås afgørelsen for alle ansøgte programtilladelser. 

Der var 97 ledige programtilladelser i DAB-blok 3 ved udbuddets start. 

Disse var fordelt over 12 regionale områder, da alle tilladelser i 

Østjylland, Nord, var blevet fordelt ved tidligere udbud. Ved endt 

ansøgningsfrist for trin 2, kunne det konstateres at der ingen 

konkurrence var ved 38 tilladelser fordelt på 4 regionale områder. Disse 

tilladelser fordeles uden videre til de respektive ansøgere, i henhold til 

bekendtgørelsen og udbudsmaterialet. 

 

Endvidere gennemgås bedømmelsen af hver enkelt ansøger i forhold til 

de opstillede evalueringskriterier fordelt på de 59 programtilladelser, 

hvorom der var konkurrence. Bedømmelsen er foretaget ved brug af 

pointskalaen beskrevet ovenfor og i udbudsmaterialets punkt 5.2.1. 
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Sendenet uden for konkurrence 

Tabellen herunder indeholder de 38 programtilladelser, hvorom der ikke 

var konkurrence, samt den ansøger, programtilladelserne tildeles og 

mængden af tilladelser.  

 

Ansøger Tilladelsesområde Antal tilladelser 

Slagelse Countryhits ApS Vestsjælland 1 

Sjællandsk Guld ApS Vestsjælland 1 

Sport i Vest ApS Vestsjælland 1 

JYSK FYNSKE MEDIER P/S Vestsjælland 1 

Sjællandske Medier A/S Vestsjælland 2 

Radio ABC A/S Vestsjælland 2 

ProBroadcast Vestsjælland 2 

Globus Guld ApS Vestsjælland 2 

Radio Freja Vestsjælland 1 

Sport på Bornholm APS Bornholm 1 

Øens Countryradio APS Bornholm 1 

Jysk Fynske Medier Bornholm 1 

Bauer Media ApS Bornholm 4 

Jysk Fynske Medier Bornholm 1 

ProBroadcast Bornholm 2 

Radio ABC A/S Nordjylland, Vest 2 

Foreningen Radio Limfjord Nordjylland, Vest 2 

Sport i Thy ApS Nordjylland, Vest 1 

Country & Vest APS Nordjylland, Vest 1 

Skagerak Radio APS Nordjylland, Vest 1 

Jysk Fynske Medier Nordjylland, Vest 1 

Det Nordjyske Mediehus Nordjylland, Vest 3 

Det Nordjyske Mediehus Nordjylland, Vest 1 

Sjællandske Medier A/S Øst- og Nordsjælland 2 

TVR Media ApS Øst- og Nordsjælland 1 

 

Bornholm, Nordjylland, Vest og Øst- og Nordsjælland har herefter denne 

udbudsrunde ikke flere ledige tilladelser, da samtlige er blevet ansøgt og 

tildelt uden konkurrence.  

 

Det regionale område Vestsjælland, har stadig tre ledige 

programtilladelser efter denne udbudsrunde. Dette område har der ikke 

ved de tidligere DAB-blok 3 udbud været ansøgere, og derfor er der 

endnu ikke etableret et sendenet. I henhold til udbudsmaterialet er det 

tilladelseshaverne i forening, som har ansvaret for etableringen af 

sendenet. Tilladelseshaverne er ydermere forpligtet til at indgå i et 

sendesamvirke med hinanden, inden for hvert sendeområde. 



 

Side 10 

Sendenet i konkurrence 

Herunder gennemgås de regionale områder, hvorom der var 

konkurrence med en vurdering af de konkurrerende parter efter 

skønhedskriterierne, og en angivelse af hvor mange tilladelser den 

enkelte har ansøgt om, samt hvem programtilladelsen tildeles. I områder 

med pointlighed vil dette blive noteret og bekendtgjort hvem der vinder 

lodtrækningen.  

 

OBS: 

I nogle sendenet kan en ansøgers navn gå igen. Dette skyldes, at der er 

søgt ad flere omgange, fremfor at søge flere tilladelser i en ansøgning. 

Eksempelvis ved en ansøger som søger for forskellige radiokanal-navne.  

 

Sønderjylland: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Sønderjylland er 

Sydjysk Schlagerradio APS, Den sønderjydske sportskanal APS, 

Sønderjyske 60'er hits APS, Jysk Fynske Medier, Globus Guld ApS, Radio 

Globus og ProBroadcast. 

 

Sydjysk Schlagerradio APS (Søger 1 programtilladelse) 

Sydjysk Schlagerradio APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sydjysk Schlagerradio APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Sydjysk Schlagerradio APS tildeles samlet 16 point. 

 

Den sønderjydske sportskanal APS (Søger 1 programtilladelse) 

Den sønderjydske sportskanal APS baserer deres erfaring på det 

kontraktuelt grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier 

(JFM) som derfor giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Den sønderjydske sportskanal APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og 

en soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. 

På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Den sønderjydske sportskanal APS tildeles samlet 16 point. 
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Sønderjyske 60'er hits APS (Søger 1 programtilladelse) 

Sønderjyske 60'er hits APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sønderjyske 60'er hits APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Sønderjyske 60'er hits APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Globus Guld APS (Søger 3 programtilladelser) 

Globus Guld APS har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 116,93 % og en soliditetsgrad 

på 31,68 %. Dette vurderes til at være niveauet lige over tilfredsstilende. 

På den baggrund gives 5,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 13,5 point. 

 

Radio Globus (Søger 2 programtilladelser) 

Radio Globus har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 134,93 % og en soliditetsgrad 

på 32,27 %. Dette vurderes til at være niveauet på meget 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 6 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 
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Globus Guld APS tildeles samlet 14 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 

 

 

Konklusion: 

Der var i Sønderjylland 7 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Sydjysk Schlagerradio APS, Den 

sønderjydske sportskanal APS, Sønderjyske 60'er hits APS, Radio Globus 

og ProBroadcast, vinder udbuddet. 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Sydjysk Schlagerradio APS (1), Den sønderjydske sportskanal APS (1), 

Sønderjyske 60'er hits APS (1), Radio Globus (2) og ProBroadcast (2). 

 

 

Vestjylland, Syd: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Vestjylland, Syd 

er Our Media ApS, FFC Media ApS, Esbjerg Sporten APS, Country Vest 

APS, Marskens klasikkere ApS, Jysk Fynske Medier, Globus Guld ApS, 

Radio Globus, ProBroadcast. 

 

Our Media ApS (søger 1 programtilladelse) 

Our Media Aps har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Our Media ApS har en likviditetsgrad på 317,17 % og en soliditetsgrad 

på 81,60 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Our Media ApS tildeles samlet 16 point. 
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FFC Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

FFC Media ApS har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

FFC Media ApS har en likviditetsgrad på 181,13 % og en soliditetsgrad 

på 48,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

FFC Media ApS tildeles samlet 15 point. 

 

Esbjerg Sporten APS (Søger 1 programtilladelse) 

Esbjerg Sporten APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Esbjerg Sporten APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Esbjerg Sporten APS tildeles samlet 16 point. 

 

Country Vest APS (Søger 1 programtilladelse) 

Country Vest APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 

vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Country Vest APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad 

på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Country Vest APS tildeles samlet 16 point. 

 

Marskens klasikkere ApS (Søger 1 programtilladelse) 

Marskens klasikkere ApS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 
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Marskens klasikkere ApS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Marskens klasikkere ApS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Globus Guld APS (Søger 3 programtilladelser) 

Globus Guld APS har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 116,93 % og en soliditetsgrad 

på 31,68 %. Dette vurderes til at være niveauet lige over tilfredsstilende. 

På den baggrund gives 5,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 13,5 point. 

 

Radio Globus (Søger 2 programtilladelser) 

Radio Globus har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 134,93 % og en soliditetsgrad 

på 32,27 %. Dette vurderes til at være niveauet på meget 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 6 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 14 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 
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ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 

 

 

Konklusion: 

Der var i Vestjylland, Syd 7 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Our Media ApS, FFC Media ApS, 

Esbjerg Sporten APS, Country Vest APS, Marskens klasikkere ApS og 

ProBroadcast, vinder udbuddet. 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Our Media ApS (1), FFC Media ApS (1), Esbjerg Sporten APS (1), Country 

Vest APS (1), Marskens klasikkere ApS (1) og ProBroadcast (2). 

 

 

Vestjylland, Nord: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Vestjylland, er 

Radio ABC A/S, Foreningen Radio Limfjord, Vestkystens country venner 

APS, Klassikkere til Vestdanmark APS, Sportens venner i Vest APS, Jysk 

Fynske Medier 

 

Radio ABC A/S (Søger 4 programtilladelser) 

Radio ABC A/S har 33 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio ABC A/S har en likviditetsgrad på 174,13 % og en soliditetsgrad 

på 41,81 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Radio ABC A/S tildeles samlet 15 point. 

 

Foreningen Radio Limfjord (Søger 1 programtilladelse) 

Foreningen Radio Linfjord har 18 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Foreningen Radio Linfjord har en likviditetsgrad på 263 % og en 

soliditetsgrad på 90,50 %. Dette vurderes til at være bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Foreningen Radio Linfjord tildeles samlet 16 point. 
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Vestkystens country venner APS (Søger 1 programtilladelse) 

Vestkystens country venner APS baserer deres erfaring på den 

kontraktuelt grundlagte samarbejder de har med Jysk Fynske Medier 

(JFM) som derfor giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Vestkystens country venner APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Vestkystens country venner APS tildeles samlet 16 point. 

 

Klassikkere til Vestdanmark APS (Søger 1 programtilladelse) 

Klassikkere til Vestdanmark APS baserer deres erfaring på det 

kontraktuelt grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier 

(JFM) som derfor giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Klassikkere til Vestdanmark APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Klassikkere til Vestdanmark APS tildeles samlet 16 point. 

 

Sportens venner i Vest APS (Søger 1 programtilladelse) 

Sportens venner i Vest APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sportens venner i Vest APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Sportens venner i Vest APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 
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Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Konklusion: 

Der var i Vestjylland, Nord 7 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Radio ABC A/S, Foreningen Radio 

Limfjord, Vestkystens country venner APS, Klassikkere til Vestdanmark 

APS, Sportens venner i Vest APS, vinder udbuddet. Radio ABC A/S har 

søgt 4 programtilladelser, men da de har laveste pointtal af vinderne, og 

der kun er 3 tilladelser tilbage, tildeles de 1 mindre end hvad de har 

ansøgt. 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Radio ABC A/S (3), Foreningen Radio Limfjord (1), Vestkystens country 

venner APS (1), Klassikkere til Vestdanmark APS (1), Sportens venner i 

Vest APS (1). 

 

Østjylland, Syd: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Østjylland, Syd er 

Radio SNR, TVR Media ApS, Our Media ApS, FFC Media, Trekantens 

Slagerhits APS, Trekantsområdets Countryradio APS, Sport i trekanten 

APS, Jysk Fynske Medier, Jysk Fynske Medier, Globus Guld ApS, Radio 

Globus, ProBroadcast. 

 

Radio SNR (Søger 1 programtilladelse) 

Radio SNR har 26 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio SNR har opgivet en likviditetsgrad på 408.827,19 kr. og en 

soliditetsgrad på 408.827,19 kr. Dette er på baggrund af driftstilskud fra 

Kulturministeriet, eftersom stationen i dag drives som ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. Driftstilskud til ikkekommerciel lokalradio kan 

ifølge § 29 af BEK nr. 1516 af 29/06/2021, kun bruges til driftsudgifterne 

af den ikkekommercielle lokalradio. På den baggrund kan beløbet derfor 

ikke lægges til grund for soliditet samt likviditet i skønhedskonkurrencen. 

Ydermere skal likviditetsgrad og soliditetsgrad oplyses som et procenttal, 

ikke et samlet tilskud. Dette må antages ikke er muligt, eftersom Radio 

SNR drives på årligt driftstilskud, og derfor ikke har den nødvendige 

økonomi til at kunne angive disse. 
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På den baggrund vurderes de økonomiske forhold til at bedømmelse ikke 

mulig. Der gives 0 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Radio SNR tildeles samlet 8 point. 

 

TVR Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

TVR Media ApS har 39 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

TVR Media ApS har en likviditetsgrad på 116 % og en soliditetsgrad på 

18,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under tilfredsstilende. 

På den baggrund gives 4,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

TVR Media ApS tildeles samlet 6,5 point. 

 

Our Media ApS (søger 1 programtilladelse) 

Our Media Aps har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Our Media ApS har en likviditetsgrad på 317,17 % og en soliditetsgrad 

på 81,60 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Our Media ApS tildeles samlet 16 point. 

 

FFC Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

FFC Media ApS har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

FFC Media ApS har en likviditetsgrad på 181,13 % og en soliditetsgrad 

på 48,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

FFC Media ApS tildeles samlet 15 point. 

 

Trekantens Slagerhits APS (Søger 1 programtilladelse) 

Trekantens Slagerhits APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 
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Trekantens Slagerhits APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Trekantens Slagerhits APS tildeles samlet 16 point. 

 

Trekantsområdets Countryradio APS (Søger 1 programtilladelse) 

Trekantsområdets Countryradio APS baserer deres erfaring på det 

kontraktuelt grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier 

(JFM) som derfor giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Trekantsområdets Countryradio APS har en likviditetsgrad på 1.600 % 

og en soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst 

opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Trekantsområdets Countryradio APS tildeles samlet 16 point. 

 

Sport i trekanten APS (Søger 1 programtilladelse) 

Sport i trekanten APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sport i trekanten APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Sport i trekanten APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 
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Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Globus Guld APS (Søger 3 programtilladelser) 

Globus Guld APS har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 116,93 % og en soliditetsgrad 

på 31,68 %. Dette vurderes til at være niveauet lige over tilfredsstilende. 

På den baggrund gives 5,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 13,5 point. 

 

Radio Globus (Søger 3 programtilladelser) 

Radio Globus har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 134,93 % og en soliditetsgrad 

på 32,27 %. Dette vurderes til at være niveauet på meget 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 6 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 14 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 

 



 

Side 21 

 

Konklusion: 

Der var i Østjylland, Syd 8 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Our Media ApS, FFC Media, 

Trekantens Slagerhits APS, Trekantsområdets Countryradio APS, Sport i 

trekanten APS, Radio Globus, ProBroadcast, vinder udbuddet. Radio 

Globus har søgt 3 programtilladelser, men da de har laveste pointtal af 

vinderne, og der kun er 1 tilladelser tilbage, tildeles de 3 mindre end 

hvad de har ansøgt. 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Our Media ApS (1), FFC Media (1), Trekantens Slagerhits APS (1), 

Trekantsområdets Countryradio APS (1), Sport i trekanten APS (1), 

Radio Globus (1), ProBroadcast (2). 

 

Sydsjælland: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Sydsjælland er 

Radio ABC A/S, Sjællandske Medier A/S, Country Syd APS, Syd favorit 

APS, Næstved sporten APS, Jysk Fynske Medier, Radio Sydhavsøerne, 

ProBroadcast. 

 

Radio ABC A/S (Søger 2 programtilladelser) 

Radio ABC A/S har 33 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio ABC A/S har en likviditetsgrad på 174,13 % og en soliditetsgrad 

på 41,81 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Radio ABC A/S tildeles samlet 15 point. 

 

Sjællandske Medier A/S (Søger 2 programtilladelser) 

Sjællandske Medier A/S har 34 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sjællandske Medier A/S har en likviditetsgrad på 60,60 % og en 

soliditetsgrad på 64,70 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

bedst opnåelige. På den baggrund gives 5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Sjællandske Medier A/S tildeles samlet 13 point. 
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Country Syd APS (Søger 1 programtilladelse) 

Country Syd APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 

vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Country Syd APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad 

på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Country Syd APS tildeles samlet 16 point. 

 

Syd favorit APS (Søger 1 programtilladelse) 

Syd favorit APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 

vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Syd favorit APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad 

på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Syd favorit APS tildeles samlet 16 point. 

 

Næstved sporten APS (Søger 1 programtilladelse) 

Næstved sporten APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Næstved sporten APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Næstved sporten APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 
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tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Radio Sydhavsøerne (Søger 3 programtilladelse) 

Radio Sydhavsøerne har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio Sydhavsøerne har en likviditetsgrad på 103 % og en soliditetsgrad 

på 51,70 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 6 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Radio Sydhavsøerne tildeles samlet 14 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 

 

Konklusion: 

Der var i Sydsjælland 10 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Radio ABC A/S, Country Syd APS, 

Syd favorit APS, Næstved sporten APS, Radio Sydhavsøerne, 

ProBroadcast, vinder udbuddet.  

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Radio ABC A/S (2), Country Syd APS (1), Syd favorit APS (1), Næstved 

sporten APS (1), Radio Sydhavsøerne (3), ProBroadcast (2). 

 

Regioner i konkurrence med pointlighed: 

Herunder gennemgås de 3 regionale områder, hvorom der var 

konkurrence med en vurdering af de konkurrerende parter efter 

skønhedskriterierne, som er endt i pointlighed og derfor i henhold til 

udbudsmaterialets afsnit 5.2.1. overgår til lodtrækning ved notar. 
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Fyn: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Fyn er TVR Media 

ApS, Fyn og sporten APS, Fyns Countryradio APS, Fyns Klassisk APS, 

Jysk Fynske Medier, Globus Guld ApS, ProBroadcast. 

 

TVR Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

TVR Media ApS har 39 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

TVR Media ApS har en likviditetsgrad på 116 % og en soliditetsgrad på 

18,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under tilfredsstilende. 

På den baggrund gives 4,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

TVR Media ApS tildeles samlet 6,5 point. 

 

Fyn og sporten APS (Søger 1 programtilladelse) 

Fyn og sporten APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Fyn og sporten APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Fyn og sporten APS tildeles samlet 16 point. 

 

Fyns Countryradio APS (Søger 1 programtilladelse) 

Fyns Countryradio APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Fyns Countryradio APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Fyns Countryradio APS tildeles samlet 16 point. 

 

Fyns Klassisk APS (Søger 1 programtilladelse) 

Fyns Klassisk APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 
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vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Fyns Klassisk APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad 

på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Fyns Klassisk APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Radio Globus (Søger 2 programtilladelser) 

Radio Globus har 35 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Globus Guld APS har en likviditetsgrad på 134,93 % og en soliditetsgrad 

på 32,27 %. Dette vurderes til at være niveauet på meget 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 6 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Globus Guld APS tildeles samlet 14 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 
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Konklusion: 

Der var i Fyn, 2 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af point kan 

det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og tilgængelige 

programtilladelser, gør at Fyn og sporten APS, Fyns Countryradio APS, 

Fyns Klassisk APS vinder udbuddet.  

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Grundet at der er 2 programtilladelser og 3 vindere af udbuddet i 

pointlighed, forskriver udbudsmaterialet at vinderene afgøres ved 

lodtrækning af notar. De 3 ansøgere i pointlighed er dog under samme 

ejer (Jysk Fynske Medier) og udbudsmaterialet tillader overdragelse af 

tilladelser til programvirksomhed imellem stationer.  

 

Radio- og tv-nævnet har efter høring af Jysk Fynske Medier truffet 

afgørelse om at tildele 2 programtilladelser til Fyn og sporten APS (1) og 

Fyns Klassisk APS (1).  

 

Nordjylland, Midt: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Nordjylland, Midt 

er Radio ABC A/S, Our Media ApS, FFC Media ApS, Limfjordens Sport 

APS, Skive Country APS, Limfjordens Hits APS, Jysk Fynske Medier, Jysk 

Fynske Medier, Det Nordjyske Mediehus. 

 

Radio ABC A/S (Søger 3 programtilladelser) 

Radio ABC A/S har 33 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio ABC A/S har en likviditetsgrad på 174,13 % og en soliditetsgrad 

på 41,81 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Radio ABC A/S tildeles samlet 15 point. 

 

Our Media ApS (søger 1 programtilladelse) 

Our Media Aps har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Our Media ApS har en likviditetsgrad på 317,17 % og en soliditetsgrad 

på 81,60 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Our Media ApS tildeles samlet 16 point. 
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FFC Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

FFC Media ApS har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

FFC Media ApS har en likviditetsgrad på 181,13 % og en soliditetsgrad 

på 48,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

FFC Media ApS tildeles samlet 15 point. 

 

Limfjordens Sport APS (Søger 1 programtilladelse) 

Limfjordens Sport APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Limfjordens Sport APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Limfjordens Sport APS tildeles samlet 16 point. 

 

Skive Country APS (Søger 1 programtilladelse) 

Skive Country APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 

vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Skive Country APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad 

på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Skive Country APS tildeles samlet 16 point. 

 

Limfjordens Hits APS (Søger 1 programtilladelse) 

Limfjordens Hits APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 
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Limfjordens Hits APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Limfjordens Hits APS tildeles samlet 16 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Det Nordjyske Mediehus (Søger 1 programtilladelse) 

Det Nordjyske Mediehus har 39 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Det Nordjyske Mediehus har en likviditetsgrad på 345,75 % og en 

soliditetsgrad på 67 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Det Nordjyske Mediehus tildeles samlet 16 point. 

 

Konklusion: 

Der var i Nordjylland, Midt 8 programtilladelser i udbud. Efter tildeling af 

point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at Radio ABC A/S, Our Media ApS, 
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FFC Media ApS, Limfjordens Sport APS, Skive Country APS, Limfjordens 

Hits APS, Det Nordjyske Mediehus vinder udbuddet.  

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Grundet at der er 8 programtilladelser og ansøgt 9 tilladelser af vinderne 

af udbuddet i pointlighed, forskriver udbudsmaterialet at vinderene 

afgøres ved lodtrækning af notar. 5 tilladelser bliver fordelt ved højeste 

point og i lighed. De resterende 3 tilladelse har 4 ansøgninger, fordelt på 

2 ansøgere i pointlighed. De 3 tilladelse bliver derfor fordelt ved notarens 

lodtrækning. 

 

Radio- og tv-nævnet har derfor truffet afgørelse om at Our Media ApS 

(1), Limfjordens Sport APS (1), Skive Country APS (1), Limfjordens Hits 

APS (1), Det Nordjyske Mediehus (1) hver får tildelt deres ansøgte 

tilladelser. 

 

Radio- og tv-nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at Radio ABC 

A/S (3) og FFC Media ApS (1) får tildelt 3 tilladelser på baggrund af 

lodtrækning ved notar. 

 

Lodtrækningen: 

Notaren ved Skifteretten København har trukket lod baseret på 

nedestående liste: 

 

Navn Nr. 

Radio ABC A/S 1 

Radio ABC A/S 2 

Radio ABC A/S 3 

FFC Media ApS 4 

 

Notaren har herefter udtrukket 3 numre, som korresponderer til navnet 

på listen ovenover. 

 

Resultatet og dermed vinderne, blev som følgende: 

1 (Radio ABC A/S), 3 (Radio ABC A/S) og 4 (FFC Media ApS). (Se vedlagt 

bilag). 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Radio ABC A/S (2) og FFC Media ApS (1) får tildelt tilladelser via 

lodtrækning. 
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Nordjylland, Nord: 

Ansøgere til tilladelser i sendenettet tilhørende region Nordjylland, Nord 

er B Holding 2008 ApS, Sport på Toppen APS, Our Media ApS, Top Rock 

APS, Radio Nordenfjords APS, FFC Media ApS, Jysk Fynske Medier, Det 

Nordjyske Mediehus, Det Nordjyske Mediehus, ProBroadcast. 

 

B Holding 2008 ApS (Søger 2 programtilladelser) 

B Holding 2008 ApS har 21 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

B Holding 2008 ApS har en likviditetsgrad på 48490,2 % og en 

soliditetsgrad på 99,90 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 

 

B Holding 2008 ApS tildeles samlet 16 point. 

 

Sport på Toppen APS (Søger 1 programtilladelse) 

Sport på Toppen APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Sport på Toppen APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Sport på Toppen APS tildeles samlet 16 point. 

 

Our Media ApS (søger 1 programtilladelse) 

Our Media Aps har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Our Media ApS har en likviditetsgrad på 317,17 % og en soliditetsgrad 

på 81,60 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Our Media ApS tildeles samlet 16 point. 
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Top Rock APS (Søger 1 programtilladelse) 

Top Rock APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt grundlagte 

samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor giver dem 

37 års uafbrudt erfaring med kommerciel lokalradiovirksomhed. Dette 

vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund gives 8 point for 

skønhedskriteriet erfaring. 

 

Top Rock APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en soliditetsgrad på 

93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den baggrund 

gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Top Rock APS tildeles samlet 16 point. 

 

Radio Nordenfjords APS (Søger 1 programtilladelse) 

Radio Nordenfjords APS baserer deres erfaring på det kontraktuelt 

grundlagte samarbejde de har med Jysk Fynske Medier (JFM) som derfor 

giver dem 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Radio Nordenfjords APS har en likviditetsgrad på 1.600 % og en 

soliditetsgrad på 93,75 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Radio Nordenfjords APS tildeles samlet 16 point. 

 

FFC Media ApS (Søger 1 programtilladelse) 

FFC Media ApS har 27 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

FFC Media ApS har en likviditetsgrad på 181,13 % og en soliditetsgrad 

på 48,40 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst 

opnåelige. På den baggrund gives 7 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

FFC Media ApS tildeles samlet 15 point. 

 

Jysk Fynske Medier (Søger 1 programtilladelse) 

Jysk Fynske Medier har 37 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Jysk Fynske Medier har en likviditetsgrad på 56,01 % og en 

soliditetsgrad på 19,22 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under 

tilfredsstilende. På den baggrund gives 3,5 point for skønhedskriteriet 

økonomi. 
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Jysk Fynske medier tildeles samlet 11,5 point. 

 

Det Nordjyske Mediehus (Søger 1 programtilladelse) 

Det Nordjyske Mediehus har 39 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Det Nordjyske Mediehus har en likviditetsgrad på 345,75 % og en 

soliditetsgrad på 67 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Det Nordjyske Mediehus tildeles samlet 16 point. 

 

Det Nordjyske Mediehus (Søger 3 programtilladelser) 

Det Nordjyske Mediehus har 39 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

Det Nordjyske Mediehus har en likviditetsgrad på 345,75 % og en 

soliditetsgrad på 67 %. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På 

den baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

Det Nordjyske Mediehus tildeles samlet 16 point. 

 

ProBroadcast (Søger 2 programtilladelser) 

ProBroadcast har 36 års uafbrudt erfaring med kommerciel 

lokalradiovirksomhed. Dette vurderes til at være bedst opnåeligt. På den 

baggrund gives 8 point for skønhedskriteriet erfaring. 

 

ProBroadcast har en likviditetsgrad på 202,87 % og en soliditetsgrad på 

54,82 %. Dette vurderes til at være niveauet lige under bedst opnåelige. 

På den baggrund gives 7,5 point for skønhedskriteriet økonomi. 

 

ProBroadcast tildeles samlet 15,5 point. 

 

Konklusion: 

Der var i Nordjylland, Nord 7 programtilladelser i udbud. Efter tildeling 

af point kan det konstateres at de højeste point kontra ansøgte og 

tilgængelige programtilladelser, gør at B Holding 2008 ApS, Sport på 

Toppen APS, Our Media ApS, Top Rock APS, Radio Nordenfjords APS, Det 

Nordjyske Mediehus og Det Nordjyske Mediehus vinder udbuddet.  

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

Grundet at der er 7 programtilladelser og 10 tilladelser ansøgt af 

vinderne af udbuddet i pointlighed, forskriver udbudsmaterialet at 
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vinderene afgøres ved lodtrækning af notar. Samtlige vindere er i 

pointlighed og derfor overgår hele fordelingen af programtilladelser til 

lodtrækning ved notar, hvorefter de fordeles. 

 

Radio- og tv-nævnet har derfor truffet afgørelse om at B Holding 2008 

ApS (2), Sport på Toppen APS (1), Our Media ApS (1), Top Rock APS 

(1), Radio Nordenfjords APS (1), Det Nordjyske Mediehus (1) og Det 

Nordjyske Mediehus (3) får tildelt 7 tilladelser på baggrund af 

lodtrækning ved notar. 

 

Lodtrækningen: 

Notaren ved Skifteretten København har trukket lod baseret på denne 

liste: 

 

Navn Nr. 

B Holding 2008 ApS 1 

B Holding 2008 ApS 2 

Sport på Toppen APS 3 

Our Media ApS 4 

Top Rock APS 5 

Radio Nordenfjords APS 6 

Det Nordjyske Mediehus 7 

Det Nordjyske Mediehus 8 

Det Nordjyske Mediehus 9 

Det Nordjyske Mediehus 10 

 

Notaren har herefter udtrukket 7 numre, som korresponderer til navnet 

på listen ovenover. 

 

Resultatet og dermed vinderne, blev som følgende: 

7 (Det Nordjyske Mediehus), 9 (Det Nordjyske Mediehus), 1 (B Holding 

2008 ApS), 2 (B Holding 2008 ApS), 10 (Det Nordjyske Mediehus), 4 

(Our Media ApS), 8 (Det Nordjyske Mediehus). (Se vedlagt bilag). 

 

Tildeling – Antal tilladelser fremgår i parentesen: 

B Holding 2008 ApS (2), Our Media ApS (1) og Det Nordjyske Mediehus (4) 

får tildelt tilladelser via lodtrækning. 
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Udstedelse af tilladelser: 

I henhold til udbudsmaterialet vil, efter vurdering og eventuel 

lodtrækning af ansøgere i regionale områder med konkurrence, Radio- 

og tv-nævnet træffe afgørelse om, og udstede tilladelser til de ansøgere 

som har vundet skønhedskonkurrence eller lodtrækning.  

 

 

 
 

Søren Sandfeld Jakobsen 

Formand 


