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Radio- og tv-nævnets genudbud af ledige sendenet til 

kommerciel lokalradiovirksomhed på FM 

Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 1459 af 2. 

december 2016 om kommerciel lokalradiovirksomhed 

(bekendtgørelsen). I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1, 

udbyder Radio- og tv-nævnet herved ledige sendemuligheder til 

kommerciel lokalradio, jf. bilag 3 til udbudsmaterialet. Det 

bemærkes, at der efter udbuddet af sendemuligheder i 2017 

alene er fire ledige sendenet fordelt på fire sendeområder, som 

hermed udbydes. Radio- og tv-nævnet tildeler 

programtilladelserne efter en skønhedskonkurrence. 

 

Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/.  

 

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

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

fredag den 6. april 2018, kl.12.00. 

 

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre tilladelseshavere i 

områder uden konkurrence senest i maj og tilladelseshavere i 

områder med konkurrence senest i juni måned 2018. Nævnet vil 

herefter udstede tilladelser gældende for en periode på 9 år fra 

udstedelse med udløbsdato den 31. december 2027. 

Programvirksomheden skal igangsættes 6 måneder efter 

udstedelsen. 

 

Radio- og tv-nævnet tager i henhold til bekendtgørelsens § 17, 

stk. 4, forbehold for eventuelle ændringer af udbudsmaterialet. 

Nævnet tager ligeledes forbehold for en eventuel aflysning af 

udbuddet. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. 

 

Eventuelle ændringer mv. vil blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 
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2. Resumé 

Nærværende afsnit indeholder et resumé af det samlede 

udbudsmateriales detaljerede beskrivelser. I tilfælde af 

uoverensstemmelse mellem resuméet og de detaljerede 

beskrivelser i de følgende afsnit er det de detaljerede 

beskrivelser, der gælder. 

2.1. Udbudsmaterialet 

Samtlige ledige FM-sendemuligheder til kommerciel lokalradio i 

Danmark genudbydes hermed af Radio- og tv-nævnet. Det 

bemærkes, at der efter udbuddet af sendemuligheder i 2017 er 

fire ledige sendenet fordelt på fire sendeområder.   

 

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af en ansøgning, som 

udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet 

angivne, og som skal indeholde den dokumentation og de 

oplysninger mv., herunder en anfordringsgaranti eller deponering 

af det beløb, der følger af § 18, stk. 1, i bekendtgørelsen. 

 

Kun for så vidt angår sendenet i konkurrence, dvs. hvortil der 

viser sig at være mere end én ansøger, sker tildeling af 

programtilladelser efter en skønhedskonkurrence. 

 

Afsnit 5.2. beskriver, hvorledes Radio- og tv-nævnet vil 

bedømme de indkomne ansøgninger. Afsnittet indeholder 

oplysninger om evalueringskriterierne og den indbyrdes 

vægtning af kriterierne, herunder oplysninger om den pointskala, 

som nævnet vil anvende ved bedømmelsen af ansøgningerne i 

forhold til de enkelte evalueringskriterier. 

 

I nærværende afsnit beskrives kort baggrunden for genudbuddet 

og indholdet af de følgende afsnit om ansøgningsprocedure, 

herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde, Radio- 

og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne samt tilladelsesvilkår. 

2.2. Baggrund 

Partierne bag Medieaftalen 2015-2018 har besluttet, at der skal 

holdes udbud af samtlige programtilladelser til kommerciel 

lokalradiovirksomhed i hele landet. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen har i dialog med Danske Medier og 

branche- repræsentanter udarbejdet et oplæg til 

medieaftalekredsen om rammerne for dette udbud, og der har på 

den baggrund heraf været sendt et udkast til bekendtgørelse i 

høring i efteråret 2016. 
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I medfør af § 45, stk. 5, § 45a, stk. 3, og § 48, i lov om radio- 

og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. 

marts 2014, som senest ændret ved lov nr. 643 af 8. juni 2016, 

har kulturministeren i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse 

nr. 1459 af 2. december 2016 om kommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

I henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv- 

nævnet tilladelserne til kommerciel lokalradiovirksomhed for så 

vidt angår de i bilag 3 angivne sendemuligheder. Der kan 

efterfølgende eventuelt tillige blive tale om udbud af 

ikkeudnyttede sendemuligheder omfattet af bekendtgørelse nr. 

1460 af 2. december 2016 om ikke- kommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

Programtilladelse kan ikke meddeles DR, jf. bekendtgørelsens § 

5, stk. 3. 

 

Programvirksomheden skal påbegyndes seks måneder efter 

udstedelse af tilladelsen. 

2.3. Ansøgningsprocedure 

I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til 

ansøgningernes form og indhold. 

 

I perioden fra offentliggørelsen af dette udbudsmateriale og frem 

til onsdag den 21. marts 2018, kl. 12.00, vil der være mulighed 

for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og 

svarene herpå vil løbende blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-

2018/spoergsmaal-og-svar. 

 

Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at 

spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå. 

 

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

besvare de stillede spørgsmål inden for en uge. Svarene 

offentliggøres løbende sammen med spørgsmålene. Det 

forventes, at samtlige stillede spørgsmål senest er besvaret 

onsdag den 28. marts 2018. Spørgsmål, der stilles efter den 21. 

marts 2018, kl. 12.00, vil ikke blive besvaret. 

 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/spoergsmaal-og-svar
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/spoergsmaal-og-svar
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/spoergsmaal-og-svar
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Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- 

og tv-nævnet v/Slots- og Kulturstyrelsen til rtv@slks.dk. I 

emnefeltet skal anføres  

”Spørgsmål til udbud af kommerciel lokalradio”. 

 

Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet eller 

Energistyrelsen. 

 

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

fredag den 6. april 2018, kl. 12.00. 

 

Ansøgere skal senest samtidig med ansøgningen indlevere én 

anfordringsgaranti på et samlet beløb svarende til kr. 250.000,- 

multipliceret med det ansøgte antal sendenet. Alternativt kan der 

fremsendes dokumentation for, at et tilsvarende beløb er 

deponeret på en spærret konto med vilkår om, at beløbet alene 

kan forlanges udbetalt af og til Radio- og tv-nævnet. 

 

Samme ansøger kan søge om og få tildelt flere sendenet i 

samme eller flere sendeområder, idet størrelsen på 

anfordringsgarantien eller deponeringen blot skal svare til det 

ansøgte antal sendenet multipliceret med kr. 250.000,- pr. net. 

 

For så vidt angår de sendenet, hvorom der er konkurrence, vil 

ansøger til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering i 

skønhedskonkurrencen blive bedt om senest den 4. maj 2018, 

kl. 12.00, at: 

 

 redegøre for sine økonomiske forhold målt på 

likviditetsgrad og soliditetsgrad beregnet på baggrund af 

det seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab 

 

 redegøre for sin erfaring med at drive kommerciel 

radiovirksomhed eller anden kommerciel 

medievirksomhed 

 

 redegøre for, hvorvidt ansøger er etableret på det eller de 

ansøgte sendenet, eller hvorvidt ansøger er ny i 

sendeområdet. 

 

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. 

 

mailto:rtv@slks.dk
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En ansøger kan efter aftale basere sin virksomhed på andre 

foretagenders erfaring. Redegørelse og dokumentation for 

erfaringen hos det foretagende, hvormed aftale er indgået, skal i 

så fald fremlægges. Aftalen skal ligeledes vedlægges. 

 

Radio- og tv-nævnet kan inden udløbet af fristen for ansøgninger 

aflyse udbuddet uden pligt til at betale erstatning og anden 

kompensation til de bydende. Nævnet er endvidere berettiget til 

ikke at tildele tilladelse, hvis der til et sendenet ikke fremkommer 

konditionsmæssige ansøgninger. Nævnet kan i øvrigt foretage 

nødvendige ændringer af de i udbudsmaterialet angivne vilkår for 

tilladelsen. Nævnet er ikke erstatningsansvarligt for fejl i 

udbudsmaterialet. 

 

Hvis nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet – bortset 

fra mindre ændringer af bilag 3 (f.eks. pga. ændrede 

senderplaceringer, nabolandskoordinering mv.) – inden fristen 

for ansøgninger, træffer nævnet afgørelse om eventuel 

udskydelse af fristen. Der henvises i det hele til 

udbudsmaterialets afsnit 13 for oplysninger herom. 

 

Al information fra Radio- og tv-nævnet om ændringer mv. kan 

læses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel aflysning, ændring 

af vilkår samt evt. udskydelse af dato for nævnets afgørelse eller 

lignende tillige blive meddelt de berørte ansøgeres 

kontaktpersoner direkte. 

 

Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og 

øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt 

foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske ansøgere 

er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk. 

  

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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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 for præcisering af uklare 

forhold mv. Der vil som udgangspunkt 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, der 

allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i 

denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af 

oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. 

 

Ansøgninger, hvortil der ikke er stillet den nødvendige 

garanti/deponering, eller som ikke indeholder de i 

udbudsmaterialet krævede minimumsoplysninger mv., vil blive 

afvist af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 4.1. herom. 

 

Ansøgere, der opfylder minimumskriterierne, og som har søgt ét 

eller flere sendenet, hvorom der ikke er konkurrence, dvs. hvortil 

der ikke er andre ansøgere, vil umiddelbart være berettiget til 

tildeling af programtilladelse. 

 

For sendenet, hvortil der er to eller flere ansøgere, vil Radio- og 

tv-nævnet bede ansøgerne redegøre for og dokumentere deres 

erfaring, økonomiske forhold og eventuelle etablering, som 

beskrevet nærmere i afsnit 4.2. 

 

Radio- og tv-nævnet afgør på baggrund af en evaluering af 

kriterierne i bekendtgørelsen sammenholdt med ansøgers 

redegørelse og dokumentationen, hvilke ansøgere tilladelserne til 

sendenet i konkurrence skal udstedes til.  

 

Ved nævnets bedømmelse af ansøgningerne vægter ansøgers 

økonomi – vurderet på likviditetsgrad og soliditetsgrad beregnet 

på baggrund af det seneste generalforsamlingsgodkendte 

regnskab – 50 pct. Ansøgers erfaring med at drive kommerciel 

radiovirksomhed eller anden medievirksomhed vægter ligeledes 

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 erfaring af 

ældre dato. Kriteriet om, hvorvidt ansøger er ny i sendeområdet 

eller allerede er etableret i det pågældende sendenet, kommer 

kun i anvendelse, såfremt ansøgere står lige efter Radio- og tv- 

nævnets vurdering af ansøgers økonomi og erfaring.  
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I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes nævnet vil 

foretage evalueringen. 

2.5. Tilladelsesvilkår 

Der stilles som udgangspunkt ingen særlige 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. 

Tilladelseshaverne har pligt til at deltage i de officielle 

brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller til på anden 

måde at gennemføre målinger, der er sammenlignelige med 

disse. 

 

Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet mv. er af en acceptabel 

og tidssvarende standard. 

 

Programmerne må ikke krypteres, dvs. de skal udsendes i ukodet 

form. 

 

Tilladelseshaver skal på internettet have en hjemmeside, der 

som minimum indeholder tilladelseshavers navn og 

kontaktoplysninger, radiostationens navn, sendetider, frekvenser 

og oplysning om, at Radio- og tv-nævnet er den kompetente 

tilsynsmyndighed. 

 

Hvis flere tilladelseshavere har fået udstedt tilladelse til den eller 

de samme frekvenser, indgår disse i et sendesamvirke, der bl.a. 

forhandler sig til rette om sendetidens placering på døgnet og 

samarbejder om eventuel etablering af sendere og drift af den 

eller de pågældende frekvenser, herunder om dækning og 

igangsættelse af programvirksomheden. 

 

Det er ikke tilladt at opdele programmerne inden for tilladelsens 

sendenet, hvilket medfører, at et givet program skal udsendes 

samtidig i hele det pågældende sendenet. 

 

Tilladelseshavere skal seks måneder efter udstedelse af 

programtilladelse påbegynde programvirksomheden i henhold til 

tilladelsen. 
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2.6. Tilladelsen 

Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse 6 måneder herefter for 

en periode på ca. 9 år, dvs. frem til og med 31. december 2027. 

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

inddrage tilladelsen med to års varsel, såfremt dette måtte blive 

relevant, f.eks. på grund af overgang til digital radio. 

 

Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelser på tilladelseshavers 

eller sendesamvirkets anmodning. Der skal til Energistyrelsen 

betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. 

 

Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte programtilladelsen. 

Hver tilladelse giver tilladelseshaver rådighed over et sendenet, 

der i henhold til bilag 3 består af én eller flere frekvenser med et 

nærmere angivet antal sendetimer, som udgangspunkt 168 timer 

ugentligt. 

 

Tilladelseshaver får dog kun adgang til at anvende de i bilag 3 

angivne sendemuligheder under hensyn til de frekvenstekniske 

muligheder. Der tages derfor forbehold for, at der f.eks. pga. 

flytning af sendere, nabolandskoordinering og andre tekniske 

justeringer til enhver tid, dvs. både under udbuddet og 

efterfølgende, kan forekomme ændringer af de i bilag 3 

beskrevne sendemuligheder mv. Ændringerne vil blive løbende 

offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

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. 

  

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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3. Tidsplan, sprog og definitioner 

3.1. Tidsplan for udbuddet 

Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående 

tidsplan: 

 

Åbning af udbud og offentliggørelse af 

udbudsmateriale  

Fredag den 2. marts 2018 kl. 

12.00 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Onsdag den 21. marts 2018 kl. 

12.00 

Frist for besvarelse af spørgsmål Onsdag den 28. marts 2018 kl. 

16.00  

Frist for indlevering af ansøgning (og 

anfordringsgaranti eller deponering), 

trin 1 

Fredag den 6. april 2018 

kl. 12.00 

Offentliggørelse af samtlige ansøgere Onsdag den 11. april 2018 kl. 

12.00 

Høring af ansøgere i konkurrence, trin 2 Fredag den 13. april 2018 

Radio- og tv-nævnets forventede behandling af 

ansøgninger i områder uden konkurrence, trin 1 

Nævnsmøde den 24. april 2018 

Forventet offentliggørelse af tilladelseshavere i 

områder uden konkurrence, trin 1 

Snarest muligt efter nævnets 

afgørelse 

Frist for indlevering af supplerende 

ansøgnings- materiale, trin 2 

Fredag den 4. maj 2018 

kl. 12.00 

Radio- og tv-nævnets forventede behandling af 

ansøgninger i områder med konkurrence, trin 2 

Nævnsmødet den 22. juni 2018 

Forventet offentliggørelse af tilladelseshavere i 

områder med konkurrence, trin 2 

Snarest muligt efter nævnets 

afgørelse 

Udstedelse af tilladelser til kommerciel 

lokalradio (6 mdr. før sendestart) 

Fredag den 29. juni 2018 

 

Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristernes udløb, vil 

blive afvist, ligesom ansøgere, der ikke har indleveret en 

anfordringsgaranti eller dokumenteret deponering på et samlet 

beløb svarende til kr. 250.000,- pr. ansøgt sendenet senest 

fredag den 6. april 2018, kl. 12.00, vil blive afvist. 
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3.2. Sprog 

Al kommunikation og korrespondance vil under hele 

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, 

udover 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 interesserede er der 

udarbejdet en uforpligtende engelsk oversættelse af et resumé af 

udbudsmaterialet. 

 

Manglende overholdelse af kravet om, hvilket sprog ansøgningen 

skal udformes på, vil medføre, at ansøgninger afvises. 

3.3. Definitioner 

3.3.1. Sendemulighed og blandede frekvenser 

Ved ”sendemulighed” forstås i dette udbud sendetid på en FM-

frekvens, som Radio- og tv-nævnet har givet eller kan give 

tilladelse til. 

 

En sendemulighed kan således bestå af en hel frekvens, dvs. 168 

timer ugentligt, eller af et lavere antal sendetimer på en 

frekvens, der tillige har sendetimer allokeret til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed, jf. bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 

2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 

 

Sådanne frekvenser, der er delt mellem de to ordninger for 

henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirkomhed, 

benævnes i dette udbud ”blandede frekvenser”. 

 

Såfremt der har været udbudt sendemuligheder til 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, uden at dette har 

resulteret i tildeling af tilladelse til ikkekommerciel 

programvirksomhed, fx hvis et sendenet ikke er blevet søgt, vil 

disse sendemuligheder efterfølgende kunne udbydes til 

kommerciel programvirksomhed for en periode på op til 3 år. Se 

nærmere herom under afsnit 4.1.1.6. 

3.3.2. Tilladelsesområde 

Ved ”tilladelsesområde” forstås i dette udbud den eller de 

kommuner, hvori den kommercielle sendemulighed eller de 

kommercielle sendemuligheder i sendenettet er placeret. 
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Tilladelsesområderne angives i bilag 3 og består således af 

samtlige de kommuner, der i listen angives under det 

pågældende sendenet. 

3.3.3. Sendenet 

Ved ”sendenet” forstås i dette udbud den enhed af 

sendemuligheder, Radio- og tv-nævnet kan udstede tilladelse til. 

 

Et sendenet kan således bestå af én eller flere sendemuligheder, 

jf. afsnit 3.3.1., det vil sige af én eller flere hele frekvenser eller 

sendetid på frekvenser delt med ikkekommercielle 

tilladelseshavere. 

 

Sendenetsnumrene er i bilag 3 ikke fortløbende, da 

bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed også indeholder sendenet. 

3.3.4. Sendeområde 

Ved ”sendeområde” forstås i denne bekendtgørelse det i forhold 

til sendenet geografisk større område, der – som angivet i bilag 

3 – indeholder ét eller flere sendenet. 

 

4. Ansøgning 

Hvis der til et sendenet ikke er mere end én ansøger, vil Radio- 

og tv- nævnet umiddelbart udstede programtilladelse til 

ansøgeren, dog under forudsætning af at ansøgningen opfylder 

udbudsbetingelserne. 

 

Hvis der er to eller flere ansøgere til samme sendenet, og 

ansøgningerne alle opfylder de grundlæggende 

udbudsbetingelser, vil Radio- og tv-nævnet vurdere de 

pågældende ansøgere i en såkaldt skønhedskonkurrence. I 

skønhedskonkurrencen indgår bl.a. ansøgernes likviditetsgrad, 

soliditetsgrad og erfaring med kommerciel radiovirksomhed. 

 

Ansøgningsproceduren vil derfor forløbe i to trin. 

4.1. Første trin; deltagelse i udbuddet 

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af en 

ansøgning til det eller de ønskede sendenet, jf. bilag 3. 
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Ved ansøgning skal det på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

offentliggjorte ansøgningsskema anvendes til brug for udbuddet 

af kommerciel lokalradio (bilag 1): 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

Skemaet til trin 1 vil være åbent straks ved dette 

udbudsmateriales offentliggørelse og frem til ansøgningsfristens 

udløb den 6. april 2018, kl. 12.00. Til brug for ansøgers 

forberedelse offentliggøres ved udbuddets start tillige en PDF af 

ansøgningsmaterialet. PDF-versionen vil kunne ses (men ikke 

udfyldes eller indsendes) under hele udbuddet. 

 

Til ansøgningen vedhæftes bilagene 1A-1E, idet det bemærkes, 

at bilag 1A kun er obligatorisk i det omfang, der er tale om en 

sammenslutning af deltagere, og at bilag 1B kun er obligatorisk, 

hvis kontaktpersonen ikke er tegningsberettiget. Ansøger kan 

vælge mellem bilag 1C eller 1D for henholdsvis 

anfordringsgaranti eller deponering. Bilag 1E er kun påkrævet, 

hvis ansøger ønsker, at dele af ansøgningen ikke bør 

offentliggøres. 

 

Det er obligatorisk for alle ansøgere at indlevere original 

anfordringsgaranti og indsende kopi heraf (bilag 1C) eller 

alternativt at dokumentere en tilsvarende deponering på en 

spærret konto (bilag 1D) på et beløb, der svarer til antallet af 

ansøgte sendenet multipliceret med kr. 250.000,-. 

 

Ordlyden til anfordringsgarantien og deponeringen downloades 

samme sted fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Der må 

ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. 

 

Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøger vilkårene for 

udbuddet. 

 

Ansøger kan søge om og opnå tilladelse i flere sendeområder. 

Ansøger kan tillige opnå flere programtilladelser i samme 

sendeområde. Selvom ansøger søger om mere end ét sendenet – 

uanset om dette er inden for samme sendeområde eller ej, må 

ansøger kun indsende én ansøgning dækkende alle de ansøgte 

sendenet. Der skal således indsendes én ansøgning per ansøger 

og ikke én ansøgning per ansøgt sendenet. 

 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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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 mv., vil 

ansøgningen som udgangspunkt blive afvist. 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 i god tid inden udløbet af 

ansøgningsfristen fredag den 6. april 2018, kl. 12.00. 

 

Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen, med mindre 

dette dokumenterbart skyldes tekniske vanskeligheder fra Slots- 

og Kulturstyrelsens side. 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. For 

anfordringsgarantier, der afleveres eller indsendes i fysisk form, 

kan ansøger anmode om at få udstedt en underskrevet 

kvittering. Ansøger bærer risikoen for, at originale 

anfordringsgarantier når frem til Slots- og Kulturstyrelsen inden 

fristens udløb. 

 

Kun såfremt ansøger er direkte forhindret i at anvende den 

digitale selvbetjeningsløsning, vil der efter konkret anmodning 

kunne dispenseres herfra. Sådan anmodning skal vedlagt 

begrundelse være modtaget i Slots- og Kulturstyrelsen senest 

den 6. april, kl. 12.00. Ansøger vil herefter få tilsendt 

ansøgningsmaterialet pr. mail eller pr. brev efter eget ønske. 

4.1.1. Indhold af ansøgning 

I dette 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. 

 

Ansøgningsmaterialet til trin 1 består af ansøgningsskemaet 

samt følgende bilag: 

 

 1A. Eventuel konsortieerklæring 

 1B. Eventuel fuldmagt til kontaktpersonen 

 1C. Anfordringsgaranti eller 

 1D. Deponering 

 1E. Eventuel offentlig version af ansøgningen (inkl. bilag) 

med undtagelse af følsomme oplysninger 
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Nærmere beskrivelse af indholdet findes i følgende afsnit. 

 

Ansøgningen skal som minimum indeholde de i afsnit 4.1.1. og 

4.1.2. angivne oplysninger, dvs. ansøgningsskemaet med 

obligatoriske oplysninger samt anfordringsgaranti eller 

deponering. 

 

4.1.1.1. Ansøgers navn, adresse og hjemsted 

Ansøger skal enten være en fysisk person med et CPR-nr. eller 

en juridisk person eller enkeltmandsvirksomhed, som 

udgangspunkt med et CVR-nr. Ansøger kan således ikke være en 

radiostation, som ikke også er en juridisk eller fysisk person. 

 

Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer 

(for danske ansøgeres vedkommende CVR- eller CPR-nummer) 

skal oplyses. Oplysninger om det eller de navn(-e), ansøger som 

radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal tillige 

angives. 

 

4.1.1.2. Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold 

Ansøgers selskabsretlige konstruktion skal oplyses. I 

redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere – med 

angivelse af navn, hjemsted og CVR-/CPR-nr. – samt deres 

respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold 

skal ansøgeren gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som 

det er relevant for at fastslå, hvem der har den ultimative kontrol 

over eller bestemmende indflydelse over ansøgeren. 

Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct. 

 

Er ansøger en sammenslutning af deltagere (et konsortium), der 

ikke udgør en juridisk person, skal ovenstående oplysninger 

gives for hver enkelt deltager. Deltagerne i konsortiet skal 

endvidere påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af 

forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget. Som 

dokumentation herfor skal der til ansøgningen vedhæftes en 

konsortieerklæring som bilag 1A. 

 

4.1.1.3. Kontaktperson 

Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, 

telefonnummer og mailadresse skal oplyses. Radio- og tv-

nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til 

kontaktpersonens mailadresse. 

 

Er ansøger en sammenslutning af deltagere (et konsortium), skal 

der udpeges en fælles befuldmægtiget som kontaktperson. 
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Kontaktpersonen skal være til rådighed for besvarelse af 

spørgsmål og lignende i perioden fra indsendelse af ansøgning, til 

tilladelse er udstedt. Da der er tale om en længere 

udbudsperiode, vil ansøger i ansøgningsskemaet få mulighed for 

at angive en alternativ kontaktperson. 

 

Hvis ansøgers kontaktperson er en anden end den 

tegningsberettigede – se under punkt 4.1.1.5. – skal der som 

bilag 1B foreligge fuldmagt fra den tegningsberettigede til den 

eller de angivne kontaktpersoner. 

 

4.1.1.4. Prioritering af ansøgte sendenet 

Ansøger har mulighed for at prioritere de ansøgte sendenet. 

Såfremt der i ansøgningsskemaet er angivet et sådant ønske 

samt oplyst, hvorledes prioriteringen skal foretages, vil Radio- og 

tv-nævnet ved sin afgørelse kunne tage dette i betragtning. 

Nævnet kan således efter ansøgers ønske – lade én eller flere 

oprindeligt ansøgte sendenet bortfalde, såfremt andre 

imødekommes. 

 

4.1.1.5. 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 4.1.1.3. – er en 

anden end den tegningsberettigede, skal der som bilag 1B 

foreligge fuldmagt fra den tegningsberettigede til den eller de 

angivne kontaktpersoner. 

 

4.1.1.6. Ikkekommercielle sendemuligheder 

Der kan i dette udbud kun søges om sendemuligheder, der er 

allokeret til kommerciel programvirksomhed, herunder de 

blandede frekvenser, og som derfor fremgår af bilag 3. 

I første halvår 2018 afholdes tillige et genudbud af 

sendemuligheder til ikkekommerciel programvirksomhed, jf. 

bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. Der er i henhold til den 

ikkekommercielle bekendtgørelse ligeledes tale om udbud af 

sendenet med hele og/eller blandede frekvenser. 
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Såfremt der udbydes sendemuligheder til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed, uden at dette resulterer i tildeling af 

tilladelse til ikkekommerciel programvirksomhed, vil disse 

sendemuligheder efterfølgende kunne udbydes til kommerciel 

programvirksomhed. Radio- og tv-nævnet kan i så fald tildele 

kommercielle aktører korterevarende tilladelser hertil for en 

periode på maksimalt 3 år. 

 

Disse sendemuligheder vil kunne udbydes til kommerciel 

programvirksomhed på vilkår svarende til de af bilag 3 omfattede 

sendemuligheder, dvs. i skønhedskonkurrence med pointgivning 

osv. 

 

Såfremt der på tilsvarende vis måtte være sendemuligheder i det 

kommercielle udbud, som ikke fører til udstedelse af kommerciel 

programtilladelse, vil disse sendemuligheder efterfølgende kunne 

udbydes til ikkekommerciel programvirksomhed for en periode 

på maksimalt 3 år ad gangen. 

 

Et sådant efterfølgende udbud til den modsatte ordning (”cross 

over”) for både de kommercielle og de ikkekommercielle 

sendemuligheders vedkommende er begrundet i FM-

frekvensernes status som en begrænset ressource, hvis 

udnyttelse i videst muligt omfang skal understøttes og faciliteres. 

4.1.2. Garanti eller deponering 

Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at ansøger 

deponerer eller stiller en anfordringsgaranti på et beløb svarende 

til kr. 250.000,- multipliceret med det ansøgte antal sendenet. 

Søger ansøger fire sendenet, skal dette således ske ved 

indsendelse af én ansøgning med én tilhørende garanti eller 

deponering lydende på i alt kr. 1 mio. 

 

Både garanti og deponering skal mindst være gældende til og 

med ugedag den 29. juni 2018. 

 

Hver garanti eller deponering må kun anvendes til brug for én 

ansøgning. 

 

Beløbet skal udbetales på anfordring uden nogen prøvelse eller 

øvrig dokumentation for kravets berettigelse. 

Betalingsanmodning kan fremsættes af Radio- og tv-nævnet 

v/Slots- og Kulturstyrelsen. 
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Garantien vil for samtlige ansøgere – også de ansøgere, der får 

tildelt tilladelse – blive frigivet efter Radio- og tv-nævnets 

afgørelse om udstedelse af tilladelser til kommerciel lokalradio, 

dog senest fredag den 29. juni 2018. Hvis Radio- og tv-nævnet 

afviser en ansøgning, frigives garantien samtidig med 

afvisningen. 

 

Såfremt Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse, vil nævnet 

kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en 

forlængelse af garantien. 

 

Garantien eller deponeringen skal henholdsvis udstedes af eller 

foretages hos et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, der har 

tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et 

andet EU-/EØS- land. 

 

4.1.2.1. Anfordringsgaranti 

Anfordringsgarantien skal stilles over for Den Danske Stat 

v/Radio- og tv-nævnet, Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens 

Boulevard 2, 1553 København V. og være ubetinget og 

uigenkaldelig. 

 

Garantien skal være udformet på dansk og være i 

overensstemmelse med ordlyden i det fortrykte bilag 1C. 

 

Anfordringsgarantien skal lyde på et samlet beløb, der svarer til 

kr. 250.000,- for hver ansøgt sendenet i ansøgers ansøgning. 

 

En scannet kopi af anfordringsgarantien skal være vedhæftet 

ansøgningen. 

 

Den originale garanti skal indleveres til Slots- og Kulturstyrelsen 

senest den 6. april 2018, kl. 12.00. Det er ansøgers risiko, at 

garantien modtages rettidigt. 

 

Ansøgningen anses først som modtaget, når garantien er 

modtaget. 

 

4.1.2.2. Deponering 

Som alternativ til en anfordringsgaranti kan ansøger foretage en 

deponering på en spærret konto i et pengeinstitut, der har 

tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i et 

andet EU-/EØS-land. 
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Deponeringen skal lyde på et samlet beløb, der svarer til kr. 

250.000,- for hver ansøgt sendenet i ansøgers ansøgning. 

 

Deponeringen skal være udformet på dansk og være i 

overensstemmelse med ordlyden i det fortrykte bilag 1D. 

 

Øvrige vilkår, som gælder for anfordringsgarantien, gælder tillige 

for deponeringen, idet der dog ikke skal indleveres original 

dokumentation herfor. Ansøger skal således blot vedhæfte 

dokumentation for deponeringen ved ansøgningens indsendelse. 

 

Deponeringen skal være unik for hver ansøgning og må ikke 

tjene til brug for flere ansøgninger. Deponeringen skal indeholde 

registrerings- og kontonummer samt dokumentation for, at 

deponeringen er sket til sikkerhed for Den Danske Stat v/Radio- 

og tv-nævnet, Slots- og Kul- turstyrelsen, H.C. Andersens 

Boulevard 2, 1553 København V. 

4.1.3. Eventuel ansøgningsversion uden følsomme 

oplysninger 

Der er som altovervejende udgangspunkt ret til aktindsigt i det 

indsendte ansøgningsmateriale. Kun oplysninger omfattet af 

offentlighedslovens kapital 4, jf. bilag 11, kan undtages 

offentligheden. 

 

Hvis ansøgningen efter ansøgers opfattelse indeholder 

oplysninger, der bør undtages fra offentligheden, markeres 

oplysningerne tydeligt ved indsendelse af ansøgningen: 

 

- I vedhæftede bilag, skal oplysninger, der ønskes undtaget 

fra offentligheden, markeres med gul overstregning. 

 

- I ansøgningsskemaet, kan der ikke i den elektroniske 

ansøgning foretages gulmarkering, hvorfor det i et separat 

felt skal oplyses, hvilke oplysninger ansøger ønsker at 

undtage fra offentlighed. 

 

Såfremt ansøger ikke i selve ansøgningsmaterialet har angivet, 

hvilke oplysninger der ønskes undtaget, betragter Radio- og tv-

nævnet dette som en accept af, at materialet kan offentliggøres. 

 

Der skal herudover som bilag 1E tillige vedlægges en 

ansøgningsversion, hvor disse oplysninger er slettet. Se herom 

under afsnit 6. 
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4.2. Andet trin; skønhedskonkurrencen 

Radio- og tv-nævnet vil senest den 11. april 2018 offentliggøre en 

oversigt over samtlige ansøgere. Der er med denne offentliggørelse 

ikke taget stilling til, om de pågældende ansøgninger opfylder 

udbuddets minimumskriterier. 

 

Nævnet vil herefter tage stilling til, om ansøgningerne opfylder 

minimumskriterierne, hvorved det vil fremgå, hvilke sendenet 

der er konkurrence om. 

 

For så vidt angår sendenet, hvorom der er konkurrence, vil 

ansøgerne skulle vurderes i en såkaldt skønhedskonkurrence. 

 

Til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering i 

skønhedskonkurrencen vil de pågældende ansøgere den 13. april 

2018 blive bedt om at: 

 

- 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 kommerciel 

radio- virksomhed eller anden medievirksomhed 

- redegøre for, hvorvidt ansøgerne allerede er etableret i det 

eller de ansøgte sendenet, eller om ansøger er ny i 

sendeområdet. 

 

Ansøger kan basere sin erfaring på andre enheder. 

 

For fortsat at komme i betragtning til sendenet, hvorom der er 

konkurrence, skal ansøger senest den 4. maj 2018, kl. 12.00, 

indsende det supplerende ansøgningsskema (bilag 2) og de 

obligatoriske bilag: 

 

 2F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers likviditets- 

og soliditetsgrad beregnet på baggrund af det seneste 

generalforsamlingsgodkendte regnskab. 

 2G. Redegørelse og dokumentation for ansøgers erfaring 

med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed. 
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Der skal i det omfang disse er relevante tillige indsendes 

følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet en skabelon: 

 

 2H. Eventuel dokumentation for, hvorvidt ansøger er 

etableret i det ansøgte sendenet (obligatorisk, hvis ansøger 

er etableret der). 

 2I. Eventuel dokumentation for aftaler med andre 

foretagender med den pågældende erfaring (obligatorisk, 

hvis ansøger benytter sig heraf). 

 2J. Eventuel offentlig version af det supplerende 

ansøgningsskema inkl. bilag med undtagelse af følsomme 

oplysninger (obligatorisk, hvis ansøger finder, at noget bør 

undtages offentligheden). 

 

Skemaet er først åbent for ansøgere til trin 2, når dette 

meddeles af Radio- og tv-nævnet, dog senest den 13. april 2018. 

Forud for åbningen af skemaet, vil det kunne ses (men ikke 

udfyldes og indsendes) i pdf-version på hjemmesiden 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

En del af oplysningerne til trin 2 kan gives i form af bilag til 

besvarelser i skemaerne. Der skal herudover indsendes relevant 

dokumentation for de i ansøgningsformularen angivne 

oplysninger. 

 

Radio- og tv-nævnets anmodning om indsendelse af materiale til 

brug for nævnets vurdering i skønhedskonkurrencen 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. 

 

Der vil på dette trin i ansøgningsprocessen ikke være mulighed 

for at supplere de afgivne oplysninger eller indsende yderligere 

dokumentation mv. udover det til bilag 2F-2J relevante, med 

mindre Radio- og tv- nævnet anmoder ansøger herom. 

4.2.1. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold 

Til brug for vurderingen af de økonomiske forhold skal ansøger 

frem- sende nedenstående nøgletal beregnet på baggrund af det 

seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab. 

 

 

 

 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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Dette evalueringskriterium består således af to delkriterier: 

 

- Likviditetsgrad i det seneste regnskabsår 

- Soliditetsgrad i det seneste regnskabsår 

 

Der lægges vægt på ansøgers likviditet og soliditet sammenholdt 

med ansøgers underbyggende dokumentation herfor. 

 

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 seneste 

generalforsamlingsgodkendte årsregnskab. Foreligger et sådant 

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 delvis basere sin ansøgning på andre enheders økonomi, 

såfremt der udstedes en økonomisk støtteerklæring (”Letter of 

Support”) eller lignende. Såfremt sådan støtteerklæring er 

økonomisk eller tidsmæssigt begrænset, vil dette indgå i Radio- 

og tv-nævnets skøn. Støtteerklæringen skal vedlægges 

ansøgningen. 

 

4.2.1.1. Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden beregnes 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), 

ud- regnes likviditetsgraden på baggrund af de deltagende 

virksomheders samlede tilgodehavender, likvide beholdning og 

kortfristede gæld. 

 

4.2.1.2. 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. 

 

Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere, udregnes 

soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapitals 

værdi i forhold til deres samlede aktiver. 
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4.2.2. Oplysninger om erfaring 

Ansøger skal efter anmodning fra nævnet endvidere redegøre for 

sin erfaring med at drive kommerciel radio- eller anden 

kommerciel medievirksomhed. 

Redegørelsen skal være vedlagt relevant dokumentation. 

 

Dokumentationen struktureres i overensstemmelse med bilag 

2G. 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 § 20, 

stk. 4, 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 2I 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. 

 Oplysning om, hvorvidt der er tale om lokal kommerciel 

radiovirksomhed, national 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 for ovenstående 

elementer. Redegørelserne skal dog samles i ét dokument, der 

vedlægges ansøgningen som bilag 2G. 

4.2.3. Oplysninger om etablering 

Ansøger skal efter anmodning fra nævnet endvidere redegøre 

for, hvorvidt ansøger allerede er etableret i det eller de ansøgte 

sendenet, eller om ansøger er ny i sendeområdet. 
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De udbudte sendenet fremgår af bilag 3. Ansøgningen skal 

angive og dokumentere, om ansøger er etableret i sendenettet. 

Såfremt to eller flere ansøgere til samme sendenet står lige på 

point efter Radio- og tv- nævnets vurdering af økonomi og 

erfaring, vil tilladelsen blive tildelt den potentielle ansøger, som 

allerede måtte være etableret i det ansøgte, allerede etablerede 

sendenet. 

 

Er ansøger ny i sendeområdet, skal dette tillige angives, hvilket 

vil give ansøger en fordel til de ifølge bilag 3 nyetablerede 

sendenet. 

 

Radio- og tv-nævnets vægtning af henholdsvis nye og allerede 

etablerede stationer beskrives nærmere i afsnit 5.2.1.3. 

 

Radio- og tv-nævnet gør særligt opmærksom på, at der f.eks. 

pga. flytning af sendere, nabolandskoordinering og andre 

tekniske justeringer, må påregnes løbende ændringer i bilag 3 – 

både under udbuddet og efterfølgende. Ændringerne vil blive 

løbende offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

4.2.4. Forbuddet mod markedskoncentration 

Såfremt der i et sendeområde med tre eller flere sendenet er 

konkurrence om sendemulighederne, kan ikke alle sendenet 

umiddelbart tildeles samme ansøger. I så fald skal mindst ét 

sendenet tilbydes ansøgeren med det – efter nævnets vurdering, 

jf. afsnit 5 – næsthøjeste pointtal. Dog skal der i sendeområdet 

Storkøbenhavn tilbydes to sendenet til den eller de næste to 

ansøgere i pointrækken. 

 

Antallet af sendenet indenfor sendeområderne fremgår af bilag 3. 

Det bemærkes, at det i dette genudbud ikke er muligt at bryde 

forbuddet mod markedskoncentration, idet de fire ledige 

sendenet enten ikke er placeret i sendeområder, hvor den 

samme aktør har tilladelse til samtlige af områdets øvrige 

sendenet eller er placeret i sendeområder med færre end tre 

sendenet.   

 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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Ansøgere, der i sendeområder med tre eller flere sendenet søger 

alle sendenet, skal derfor ved ansøgningen oplyse, hvilket 

sendenet ansøger vil være villig til at frasige sig i tilfælde af 

konkurrence i området. Tilsvarende skal ansøgere, der søger alle 

sendenet i sendeområdet Storkøbenhavn angive, hvilke to 

sendenet ansøger vil være villig til at frasige sig. 

Herimod skal ansøgere, der ikke søger alle sendenet indenfor et 

sende- område, angive, om ansøger i tilfælde af konkurrence 

som ovenfor beskrevet vil være interesseret i at få tildelt et 

andet sendenet indenfor sendeområdet end det eller de primært 

ansøgte. Ansøger kan angive, hvorvidt denne sekundære 

interesse kun gælder ét eller flere specifikt angivne sendenet, 

eller om interessen gælder et hvilket som helst sendenet i 

området. Sidstnævnte vil øge ansøgers mulighed for tildeling af 

programtilladelse i den beskrevne konkurrencesituation. 

4.3. Ansøgningsform og -frist mv. 

Ansøgning skal ske ved brug af de obligatoriske 

ansøgningsskemaer mv. Der skal alene indsendes én ansøgning 

for hver ansøger, uanset hvor mange sendenet, der ansøges om 

tilladelse til.  

 

Ansøgning og bilag skal være udformet på dansk og være 

modtaget i Slots- og Kulturstyrelsen senest fredag den 6. april 

2018, kl. 12.00 (trin 1) og senest fredag den 4. maj 2018, 

kl. 12.00 (trin 2). 

 

Ansøgers egne bilag skal navngives og nummereres. 

Krydshenvisninger i ansøgningen skal indeholde angivelse af 

sidetal og dokument. 

 

Ansøgninger, der ikke indeholder de i dette udbudsmateriale 

krævede minimumsoplysninger, afvises af Radio- og tv-nævnet. 

 

Hvis der i ansøgningen er oplysninger, som ansøger anser for at 

være fortrolige, jf. nedenfor under afsnit 6, skal oplysningerne 

tydeligt markeres ved indsendelse af ansøgningen. Ansøger skal 

tillige til ansøgningen vedhæfte en version heraf, hvor de 

fortrolige oplysninger er udeladt. 

 

Der bliver automatisk sendt en kvittering per mail til den opgivne 

mailadresse. 
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Det påhviler ansøgere, der ikke modtager kvittering for 

modtagelse af ansøgning, at gøre Radio- og tv-nævnet 

opmærksom herpå med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål 

eller løsning af driftstekniske problemer mv. Ansøger er selv 

ansvarlig for fremsendelsen og bærer risikoen for, at 

ansøgningen modtages rettidigt. 

 

Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen, med mindre 

dette dokumenterbart skyldes driftstekniske problemer hos 

Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgninger, der indkommer efter den 

angivne ansøgningsfrist, vil således ikke blive behandlet. 

Tilsvarende gælder for det uddybende ansøgningsmateriale i 

ansøgningsprocessens andet trin, skønhedskonkurrencen. 

4.4. Ændringer 

Radio- og tv-nævnet kan rette fejl og foretage mindre væsentlige 

ændringer i udbudsmaterialet inden udløbet af fristen for 

indgivelse af ansøgninger. Endelig kan nævnet, jf. 

bekendtgørelsens § 17, stk. 4, foretage de ændringer i 

udbudsmaterialet, herunder af de i udbudsmaterialet angivne 

vilkår for tilladelserne, som måtte blive meddelt af 

kulturministeren. 

 

Hvis Radio- og tv-nævnet på kulturministerens anmodning 

foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristens udløb, 

træffer nævnet afgørelse om eventuel forlængelse af fristen for 

indgivelse af ansøgninger. 

 

Oplysninger herom vil i så fald blive offentliggjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

Der vil herudover blive sendt meddelelse herom til ansøger, hvis 

ændringerne sker efter indgivelse af ansøgning. 

  

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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5. Behandling af ansøgningerne 

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet 

en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i 

udbudsmaterialet krævede oplysninger. 

 

Er der uklarhed i de afgivne oplysninger, vil nævnet snarest 

herefter kontakte ansøger med henblik på præcisering. Der vil 

som udgangspunkt ikke være mulighed for at supplere de 

afgivne oplysninger i de to trin af ansøgningsprocessen, men 

nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet 

anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af 

forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan 

dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om 

supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i 

ansøgningen. 

 

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. 

Nævnet kan under hele behandlingen af ansøgningerne stille 

spørgsmål, der skal besvares inden den angivne frist. 

 

Ansøgninger, der ikke indeholder de i udbudsmaterialet krævede 

minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. 

 

Nævnet vil indledningsvis offentliggøre en liste over samtlige 

ansøgere fordelt på sendenet. Der er med denne offentliggørelse 

ikke taget stilling til, hvorvidt de pågældende ansøgninger 

opfylder udbuddets minimumskriterier. Listen forventes 

offentliggjort onsdag den 11. april 2018. 

5.1. Sendenet uden for konkurrence 

For så vidt angår de sendenet, hvortil der kun er én ansøger, vil 

Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om tildeling af 

programtilladelse, såfremt ansøger opfylder 

udbudsbetingelserne. 

 

Afgørelsen forventes at blive truffet på nævnets møde den 24. 

april 2018. De konkrete datoer for Radio- og tv-nævnets møder 

er offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 

http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-

naevnet/. 

 

http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
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Tilladelseshavere uden for konkurrence forventes offentliggjort 

på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside umiddelbart efter 

Radio- og tv-nævnets afgørelse: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

Tilladelseshavere kan dog først forvente tilladelsen tilsendt efter 

afslutning af udbuddet ultimo juni 2018. 

 

Tilladelserne træder i kraft den 1. januar 2019 med en 

tilladelsesperiode på 9 år. Radio- og tv-nævnet kan dog til 

enhver tid uden kompensation inddrage tilladelsen med to års 

varsel, såfremt dette måtte blive relevant, f.eks. på grund af 

overgang til digital radio. 

5.2. Sendenet i konkurrence 

For så vidt angår sendenet med mere en én ansøger, dvs. 

hvorom der er konkurrence, og hvor ansøgningerne opfylder 

minimumsbetingelserne, vil ansøgerne skulle vurderes af Radio- 

og tv-nævnet i en såkaldt skønhedskonkurrence. 

 

Til brug for nævnets vurdering, vil de pågældende ansøgere 

derfor blive bedt om at: 

 

- 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 kommerciel 

radio- virksomhed eller anden medievirksomhed 

- redegøre for, hvorvidt ansøgerne allerede er etableret i det 

eller de ansøgte sendenet, eller om ansøger er ny i 

sendeområdet. 

 

Ansøger kan basere sin erfaring på andre enheders formåen, jf. 

afsnit 5.2.1.2.  

5.2.1. Vurdering af ansøgningerne 

På baggrund af en vurdering og evaluering på grundlag af de i 

bekendtgørelsens § 21 fastsatte evalueringskriterier, afgør 

Radio- og tv-nævnet, hvilken ansøger nævnet vil udstede 

tilladelserne til. 

 

Tilladelserne udstedes til de ansøgere, som af nævnet vurderes 

at være bedst egnet til at drive kommerciel lokalradio ud fra en 

samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende 

kriterier: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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1) Ansøgers økonomi vurderet på ansøgers likviditetsgrad og 

soliditetsgrad beregnet på baggrund af det seneste 

generalforsamlingsgodkendte regnskab. Denne vurdering 

vægter 50 pct. 

2) Ansøgers erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed 

eller anden kommerciel medievirksomhed. Denne vurdering 

vægter ligeledes 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. 

 

Ansøger kan som nævnt under punkt 5.2.1.2. basere sin erfaring 

på andre enheder. 

 

Kun de nævnte kriterier indgår i evalueringen, herunder 

eventuelt etableringen som beskrevet nærmere under punkt. 

5.2.1.3. Oplysninger om andre emner i ansøgningen er således 

uden betydning. Eksempelvis vil udsagn om programformat, 

indhold, mulige (gunstige) effekter på konkurrencen på 

radiomarkedet eller oplysninger om, hvorvidt det planlagte 

programudbud er mere eller mindre nyt for danskerne, ikke blive 

tillagt nogen vægt. 

 

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 
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2 = Ikke tilfredsstillende, men med enkelte anvendelige elementer  

1 = Ikke tilfredsstillende 

0 = Bedømmelse ikke mulig 

 

I de tilfælde, hvor bedømmelsen af delkriterier resulterer i 

pointtal med decimaler, vil der ikke blive afrundet til hele tal, idet 

der først foretages en afrunding til hele tal efter summering af 

delkriteriernes vægtede karakterer. 

 

Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste samlede 

pointtal, vil Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse ud fra, hvorvidt 

ansøger er ny i sendeområdet, eller hvorvidt ansøger allerede er 

etableret i det på- gældende sendenet, se nærmere nedenfor 

under 5.2.1.3. 

 

Hvis kriteriet om etablering fortsat ikke fører til en vinder, vil 

Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse mellem to eller flere 

ligestillede ansøgere ud fra en vurdering af, hvor mange 

sendemuligheder ansøgerne i øvrigt står til at modtage i 

udbuddet. Det pågældende sendenet vil således i 

overensstemmelse med alsidighedsprincippet i bekendtgørelsens 

§ 22 blive tildelt den ansøger, som i det samlede udbud i øvrigt 

tildeles færrest sendemuligheder. 

 

5.2.1.1. Økonomi 

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

ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet ”ansøgers økonomi” 

vurderet på ansøgers likviditetsgrad og soliditetsgrad beregnet 

på baggrund af det seneste generalforsamlings-godkendte 

regnskab, hvilket tillægges en vægt på 50 pct. 

 

Evalueringskriterium består således af to delkriterier: 

 

- Likviditetsgrad i det seneste regnskabsår 

- Soliditetsgrad i det seneste regnskabsår 

 

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 modstå tab (i et 

mere langsigtet perspektiv) og betale kreditorer (ud fra et mere 

kortsigtet perspektiv). 
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De to delkriterier vægter lige højt, idet det bemærkes, at jo 

højere soliditetsgrad og likviditetsgrad er, desto højere er 

pointtallet. 

 

Der lægges vægt på den vurderede realitet i ansøgers oplyste 

økonomiske soliditet og likviditet 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 2F. 

 

Andre – f.eks. koncernbeslægtede – virksomheders økonomi er 

som udgangspunkt ikke relevante ved vurderingen af ansøger. 

Ansøger kan dog helt eller delvis basere sin ansøgning på andre 

enheders økonomi, såfremt der udstedes en økonomisk 

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

sådan støtteerklæring er økonomisk eller tidsmæssigt 

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

Støtteerklæringen skal vedlægges ansøgningen. 

 

5.2.1.2. Erfaring 

Radio- og tv-nævnet vil foretage følgende bedømmelse af de 

indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet ”ansøgers 

erfaring med at drive kommerciel radiovirksomhed eller anden 

kommerciel medievirksomhed”, hvilket tillægges en vægt på 50 

pct. 

 

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. 

lokalt, nationalt 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. 
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Ansøgers dokumentation for erfaring vurderes i forhold til 

erfaringens karakter og erfaringens tidsrum. 

 

Erfaring med at drive lokalradio tæller mere end erfaring med at 

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

anden medievirksomhed. I denne 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. 

 

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. 

 

Ansøger kan i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 4, 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 2I. 

 

5.2.1.3. Etablering mv. 

Kun såfremt to eller flere ansøgere om det samme sendenet står 

lige ved tildelingen af point for henholdsvis økonomi og erfaring, 

vil Radio- og tv-nævnet lægge vægt på, hvorvidt ansøger 

allerede er etableret i det pågældende sendenet eller ej. 

 

De udbudte sendenet fremgår af bilag 3. Det er i denne oversigt 

angivet, hvilke net der i forhold til nærværende udbud betragtes 

som nyetablerede. Radio- og tv-nævnet gør særligt opmærksom 

på, at der f.eks. pga. flytning af sendere, nabolandskoordinering 

og andre tekniske justeringer må påregnes løbende ændringer i 

bilag 3 – både under udbuddet og efterfølgende. Ændringerne vil 

løbende blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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For så vidt angår de sendenet, der i bilag 3 er markeret som nye, 

gælder, at ansøgere, der er nye i sendeområdet, har en forrang. 

Ved pointlighed mellem en i sendeområdet etableret og en i 

sendeområdet ny aktør, vil et sådant nyt sendenet derfor blive 

tildelt den nye aktør. Såfremt dette kriterium ikke fører til en 

beslutning mellem to eller flere ansøgere, dvs. f.eks. hvor der er 

to nye aktører, vil sendenettet blive tildelt den ansøger, som i 

det samlede udbud i øvrigt har fået tildelt færrest 

sendemuligheder. 

 

For så vidt angår de sendenet, der i bilag 3 ikke er markeret som 

nye, vil et sendenet i konkurrence mellem to eller flere aktører 

med samme pointtal blive tildelt den aktør, der allerede er 

etableret i nettet. 

 

Såfremt dette kriterium ikke fører til en beslutning mellem to 

eller flere ansøgere, dvs. f.eks. hvor ingen af de ansøgende 

aktører allerede er etableret i nettet, vil sendenettet blive tildelt 

den ansøger, som i det samlede udbud i øvrigt har fået tildelt 

færrest sendemuligheder. 

 

5.2.1.4. Forbuddet mod markedskoncentration 

Såfremt der i et sendeområde med tre eller flere sendenet er 

konkurrence om sendemulighederne, kan ikke alle sendenet 

tildeles samme ansøger. 

 

Antallet af sendenet indenfor sendeområderne fremgår af bilag 3. 

 

Hvis alle sendenet i et sådant sendeområde er blevet søgt af den 

ansøger, der ved nævnets vurdering modtager det højeste antal 

point, skal nævnet således tilbyde ét sendenet til ansøgeren med 

næsthøjeste point. Dog skal der i sendeområdet Storkøbenhavn 

tilbydes to sendenet til de næste to ansøgere i pointrækken. Hvis 

der i Storkøbenhavn kun er én yderligere ansøger, vil denne dog 

få tilbudt begge de afgivne sendenet. 

 

Kun hvis der ikke er konkurrence, eller hvis der ikke er andre 

ansøgere, der ønsker det eller de afgivne sendenet, kan alle 

sendenet i et område således gå til én og samme ansøger. 

5.3. Udstedelse af tilladelser 

Efter en vurdering af ansøgerne i områder med konkurrence vil 

Radio- og tv-nævnet træffe afgørelse om, hvilke ansøgere der 

skal have tildelt programtilladelse. 
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Afgørelsen forventes truffet på nævnsmødet 22. juni 2018. De 

konkrete datoer for Radio- og tv-nævnets møder er offentliggjort 

på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: 

http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-

naevnet/. 

 

Tilladelseshaverne i områder med konkurrence offentliggøres på 

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside umiddelbart efter 

nævnets afgørelse, dog senest den 29. juni 2018: 

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

 

Det er ikke muligt at få oplysning om fordeling af tilladelserne 

forud for denne offentliggørelse. 

 

Tilladelserne udstedes den 29. juni 2018 med en 

ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2019 og for en 

tilladelsesperiode på 9 år. Radio- og tv-nævnet kan dog til 

enhver tid uden kompensation inddrage tilladelsen med to års 

varsel, såfremt dette måtte blive relevant, f.eks. på grund af 

overgang til digital radio. 

 

Tilladelse kan ikke meddeles DR, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. 

 

6. Offentlighed 

Ansøgningerne vil være tilgængelige for offentligheden i medfør 

af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), se 

bilag 11. Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i 

ansøgningerne er omfattet af en af undtagelserne i loven, 

eksempelvis oplysninger om drifts- og forretningsforhold eller 

lignende, for så vidt de efter et konkret skøn er af væsentlig 

økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningen angår. 

Som udgangspunkt er alle ansøgninger med bilag tilgængelige 

for offentligheden, medmindre de afgivne oplysninger er omfattet 

af en af undtagelserne i offentlighedsloven. 

 

Der er som altovervejende udgangspunkt ret til aktindsigt i det 

indsendte ansøgningsmateriale. Kun oplysninger omfattet af 

offentlighedslovens kapital 4, jf. bilag 11, kan undtages 

offentligheden. 

 

Såfremt ansøgningen indeholder oplysninger, som ansøger anser 

for omfattet af ovennævnte undtagelser fra adgangen til 

aktindsigt, skal dette tydeligt angives ved indsendelse af 

ansøgningen: 

http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
http://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/moeder-i-radio-og-tv-naevnet/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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- I vedhæftede bilag, skal oplysninger, der ønskes undtaget 

fra offentligheden, markeres med gul overstregning. 

- I det elektroniske ansøgningsskema kan der ikke foretages 

gul- markering. Det skal derfor i et separat felt oplyses, 

hvilke oplysninger ansøger mener 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 kan offentliggøres. 

 

Hvis der i ansøgningen er sådanne oplysninger, som ansøger 

anser for at være undtaget fra aktindsigt, skal ansøger til 

ansøgningen tillige vedhæfte en version heraf, hvor de fortrolige 

oplysninger er udeladt. Vedhæftningen skal have titlen ”Bilag 1E” 

for så vidt angår første trin af ansøgningsprocessen og ”Bilag 2J” 

for så vidt angår andet trin. 

 

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

oplysninger, der måtte være omfattet af offentlighedslovens 

undtagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet er ikke bundet 

af ansøgers tilkendegivelse af, hvorvidt en oplysning bør 

undtages fra aktindsigt, men skal træffe afgørelse herom i 

overensstemmelse med offentlighedslovens regler. 

 

Radio- og tv-nævnet vil den 17. februar 2017 offentliggøre en 

liste over ansøgerne, ligesom nævnet forbeholder sig ret til 

senere at offentliggøre de dele af de indkomne ansøgninger, der 

ikke anses for at være undtaget fra aktindsigt. 

7. Tilladelsesvilkår 

7.1. Programindhold 

Der stilles som udgangspunkt ingen specifikke krav til 

programfladen, bortset fra de sædvanlige krav, som uddybes 

nedenfor i afsnit 7.2 samt forbuddene i 7.3 – 7.5. 

 

Radio- og tv-nævnet kan dog i forbindelse med udstedelse af 

tilladelsen fastsætte, at programvirksomheden skal udøves i 

overensstemmelse med ansøgningen. 

 

Såfremt Radio- og tv-nævnet fastsætter, at 

programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med 

ansøgningen, skal ændringer af programvirksomheden forinden 

godkendes af nævnet. 
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7.2. Beredskabsmeddelelser 

Tilladelseshavere er forpligtet 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 indehavere af tilladelser til 

kommerciel lokalradio. 

7.3. Beskyttelse af mindreårige 

Der må 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 i udsendelsesområdet 

normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i 

ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel. 

7.4. Diskriminerende indhold 

Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på 

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

7.5. Terrorisme 

Programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme 

terrorisme. 

7.6. Lyttermålinger 

Der er ikke fastsat krav om, at tilladelseshaverne skal opnå et 

vist antal lyttere. 

 

Tilladelseshaverne har dog pligt til at deltage i de officielle 

brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller på anden 

måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse. 

 

Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra kravet om deltagelse i 

lyttermålingerne, såfremt særlige forhold taler herfor. 
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7.7. Lyd og kryptering 

Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet mv. er af en acceptabel 

og tidssvarende standard. 

 

Programmerne må ikke krypteres, dvs. de skal udsendes i ukodet 

form. 

7.8. Hjemmeside 

Tilladelseshaver skal på internettet have en hjemmeside, der 

som minimum indeholder følgende oplysninger: 

 

 Tilladelseshavers navn 

 Tilladelseshavers adresse 

 Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder 

tilladelseshaver e-mailadresse 

 Stationens navn(-e), frekvenser og sendetider 

 Oplysninger om, at Radio- og tv-nævnet er den kompetente 

til- synsmyndighed. 

 

Da tilladelseshaver kan tildeles flere tilladelser, er det tilladt at 

samle ovenstående informationer for flere tilladelser på én 

samlet hjemmeside, f.eks. tilladelseshavers allerede eksisterende 

hjemmeside. 

7.9. Samarbejde og networking 

Der er ikke fastlagt nærmere regler om samarbejde og 

networking. Det står derfor tilladelseshaver frit for at networke 

eller indgå øvrige samarbejdsaftaler. 

7.10. Reklamer 

Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i 

programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens 

kapitel 11. 

7.11. Opdeling af sendefladen 

Det er ikke tilladt at opdele programmerne inden for tilladelsens 

sendenet, hvilket medfører, at et givet program skal udsendes 

samtidig i hele det pågældende tilladelsesområde. 

 

Radio- og tv-nævnet kan dispensere fra forbuddet mod opdeling 

af programmer, såfremt særlige forhold taler herfor. 
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Reklamer er ikke omfattet af forbuddet mod opdeling. Selvom 

tilladelseshaver udsender samme stationsformat og program i 

hele sendenettet, vil tilladelseshaver fortsat kunne sende 

reklamer til særligt relevante områder inden for sendenettet. 

Opsplitningen af reklamerne må dog ikke have den konsekvens, 

at der er tom æter i andre dele af sendenettet. 

7.12. Dækning og udnyttelse af sendemuligheden 

Der er intet fastsat krav til dækningsgrad i det angivne 

sendeområde. Dog er tilladelseshaver til enhver tid forpligtet til 

at udnytte programtilladelsen. De tildelte sendemuligheder må 

således ikke være helt eller delvist ubenyttede. 

 

Sker det, at en sendemulighed midlertidigt er ude af drift eller af 

anden nødvendig årsag ikke benyttes, skal Radio- og tv-nævnet 

snarest muligt orienteres herom, såfremt den manglende 

udnyttelse har en varighed på mere end to uger. 

 

Radio- og tv-nævnet kan for korterevarende perioder dispensere 

fra udnyttelseskravet, såfremt særlige forhold taler herfor. 

7.13. Omfang af programvirksomheden 

Hver tilladelse giver tilladelseshaver rådighed over et sendenet, 

der i henhold til bilag 3 består af én eller flere jordbaserede 

analoge sendemuligheder, dvs. lokale FM-frekvenser. 

 

Tilladelser udstedes som udgangspunkt kun til hele frekvenser, 

dvs. med en ugentlig sendetid på 168 timer. Såfremt der er tale 

om tilladelse til en frekvens, der deles med andre kommercielle 

eller ikkekommercielle tilladelseshavere – de såkaldte blandede 

frekvenser – udstedes tilladelse dog med et lavere antal 

ugentlige sendetimer, hvilket tillige er angivet i bilag 3. 

 

Hvis flere tilladelseshavere har fået udstedt tilladelse til den eller 

de samme frekvenser, indgår disse som beskrevet i afsnit 7.14. i 

et sendesamvirke og skal hermed forhandle sig til rette om 

sendetidens placering på døgnet. 

 

Den sendetid, som nævnet har tildelt en ansøger, og placeringen 

af denne sendetid, kan i tilladelsesperioden ikke ændres af 

nævnet i forbindelse med udstedelse af nye tilladelser, 

medmindre tiden ikke udnyttes og derfor inddrages af Radio- og 

tv-nævnet. Se nærmere herom i afsnit 10.1.2. 
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Tilladelseshaver får dog kun adgang til at anvende de i bilag 3 

angivne sendemuligheder under hensyn til de frekvenstekniske 

muligheder. Der tages derfor forbehold for, at der f.eks. pga. 

flytning af sendere, nabolandskoordinering og andre tekniske 

justeringer – både under udbuddet og efterfølgende – kan 

forekomme ændringer af de i bilag 3 beskrevne sendemuligheder 

mv. Ændringerne vil blive løbende offentlig- gjort på Slots- og 

Kulturstyrelsens hjemmeside:  

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/. 

7.14. Sendesamvirke 

Tilladelseshavere, der har fået udstedt tilladelse til den eller de 

samme frekvenser, skal indgå i et sendesamvirke, som tillige kan 

omfatte tilladelseshavere til ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. 

 

Tilladelseshavere, der har tilladelser til flere sendenet, skal indgå 

i sendesamvirker på alle de net, hvor der er krav om oprettelse 

af sådant.  

 

Sendesamvirker skal organiseres som forening eller tilsvarende 

juridisk form. 

 

Hvis Radio- og tv-nævnet udsteder nye tilladelser til en eller flere 

frekvenser i sendesamvirket, har indehaverne af disse tilladelser 

ret og pligt til at indgå i sendesamvirket på tilsvarende vilkår 

som de øvrige medlemmer af samvirket. 

 

Sendesamvirket udpeger en kontaktperson, der meddeles Radio- 

og tv- nævnet, og som varetager den løbende kontakt hertil. 

7.14.1. Vedtægter  

Medlemmerne i sendesamvirket fastsætter ved indbyrdes aftale 

reglerne for samarbejdet og udarbejder en vedtægt herom. 

 

Vedtægten skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde 

følgende obligatoriske bestemmelser: 

 

”Formål 

Sendesamvirkets formål er at varetage fælles anliggender i medfør af §§ 

15 og 16 i bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

og/eller bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed for 

radiostationer på følgende frekvenser <frekvensnavne>. 

 

  

https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
https://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/genudbud-af-kommerciel-lokalradio-2018/
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Medlemsforhold 

Alle radiostationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende 

lokalradio på følgende frekvenser <frekvensnavne> i medfør af 

ovennævnte bekendtgørelser, har ret og pligt til at være medlemmer af 

foreningen, jf. dog nedenfor vedr. eksklusion. 

 

Eksklusion 

Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen permanent 

har fået frataget sin programtilladelse, hvis stationen misligholder sine 

betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine 

aftaler med eller forpligtelser over for sendesamvirket. 

 

Såfremt der er uenighed om eksklusionen, vil denne i henhold til 

bekendtgørelsens § 15, stk. 10, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet. 

 

Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende 

virkning. Dette gælder dog ikke, hvis det dokumenteres, at en beslutning 

om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over 

for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag 

har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen 

med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, 

hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage. 

 

Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid 

Medlemmerne skal aftale fordelingen på døgnet af den sendetid, der i 

henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet er tildelt de enkelte 

medlemmer. 

Foreningen afgør fordelingen af den øvrige sendetid, i det dog 

programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til 

enhver tid skal prioriteres.” 

 

Fravigelse af disse bestemmelsers ordlyd kræver Radio- og tv-

nævnets forudgående godkendelse. 

7.14.2.Sendesamvirkets opgaver  

Tilladelseshaver har pligt til - med de øvrige tilladelseshavere på 

den eller de samme frekvenser - at indgå i sendesamvirket og 

herigennem at afholde udgifter til etablering, drift og distribution. 

 

Sendesamvirket kan såvel af medlemmerne som af indehavere af 

midlertidige tilladelser, der sender på den eller de samme 

frekvenser, forlods kræve betaling for sendetid. 

 

Tilladelseshaverne i sendesamvirket samarbejder om evt. 

etablering og drift af den eller de pågældende frekvenser, 

herunder om dækning og igangsættelse af 

programvirksomheden. 
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Tilladelseshaverne i sendesamvirket forhandler sig til rette om 

sendetidens placering på døgnet. Oplysning om fordeling af 

sendetiden skal offentliggøres på tilladelseshavers hjemmeside, 

som beskrevet i afsnit 7.8. 

 

Hvis der er ledig kapacitet på en eller flere af sendesamvirkets 

frekvenser, kan medlemmerne af sendesamvirket efter indbyrdes 

aftale midlertidigt og mod betaling af sendeudgifter mv. benytte 

kapaciteten til programvirksomhed. 

 

Såfremt Radio- og tv-nævnet beslutter midlertidigt at inddrage 

en tilladelse, der omfatter sendetid på en frekvens i et 

sendesamvirke, kan nævnet dog i særlige tilfælde beslutte, at 

den som følge af inddragelsen ledige sendetid ikke må benyttes 

af andre i sendesamvirket. Se nærmere herom i afsnit 10.1.2. 

 

Den midlertidige udnyttelse skal ikke meddeles Radio- og tv-

nævnet, men skal ophøre med et varsel på 6 måneder, såfremt 

Radio- og tv- nævnet f.eks. igangsætter et nyt udbud af sendetid 

eller såfremt nævnet af anden årsag beslutter, at retten til den 

midlertidige anvendelse skal inddrages. 

 

Sendesamvirket har pligt til at meddele Radio- og tv-nævnet de 

oplysninger, udlevere de dokumenter mv. og afgive de skriftlige 

udtalelser, som forlanges af nævnet. Nævnet kan fastsætte en 

frist for afgivelse af oplysninger mv. 

 

I de tilfælde, hvor der er pligt til at danne sendesamvirke, er det 

alene sendesamvirket, der kan ansøge Energistyrelsen om 

frekvenstilladelse. De enkelte programtilladelseshavere i 

sendesamvirket har ikke adgang til at søge om frekvenstilladelse. 

7.14.3. Uenigheder i sendesamvirket 

Sendesamvirket er som udgangspunkt en selvstyrende enhed. 

 

I det omfang tilladelseshaverne i et sendesamvirke ikke 

indbyrdes kan blive enige, kan Radio- og tv-nævnet efter 

anmodning træffe afgørelse om forhold vedrørende: 

 

 fordeling af sendetiden, 

 økonomiske vilkår mv. og 

 eksklusion fra sendesamvirket. 
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Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage om 

eksklusion opsættende virkning, med mindre det kan 

dokumenteres, at en beslutning om eksklusion alene skyldes 

misligholdelse af betalingsforpligtelsen til sendesamvirket, og 

sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet 

skriftligt påkrav til tilladelseshaveren. Påkravet skal tydeligt 

opgøre den pågældende restance og indeholde påkrav om, at 

medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis ikke 

restancen betales inden en frist på 14 dage fra påkravets dato. 

7.15. Afgift 

Tilladelseshavere skal ikke betale hverken koncessionsafgift eller 

anden afgift til Radio- og tv-nævnet for deltagelse i udbuddet 

eller for tilladelsen. 

 

Tilladelseshaver skal til Energistyrelsen dog betale en årlig 

frekvensafgift for frekvenstilladelsen, se nærmere herom i afsnit 

8.3. På de såkaldt blandede frekvenser er det sendesamvirket, 

der er indehaver af frekvenstilladelsen og derfor afholder 

udgiften hertil. 

7.16. Påbegyndelse af programvirksomheden 

Alle tilladelseshavere skal påbegynde programvirksomheden i 

hele det område, som tilladelsen omfatter, den 1. januar 2019. 

 

I sendesamvirkerne kræver igangsættelse et længere 

forudgående samarbejde og aftaleforløb, hvorfor 

sendesamvirkerne opfordres til at etablere sig og indgå 

nødvendige aftaler i tilstrækkelig tid forinden, jf. afsnit 7.14. 

 

Ibrugtagning af sendemuligheder kræver tillige forudgående 

frekvens- tilladelse fra Energistyrelsen, jf. nærmere nedenfor i 

afsnit 8.2. 

 

Radio- og tv-nævnet kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, 

dispensere fra påbegyndelsesdatoen den 1. januar 2019. 
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8. Tekniske forhold 

8.1. Frekvenser 

8.1.1. Beskrivelse af senderettighederne 

Tilladelseshaver får rådighed over ét eller flere af de sendenet, 

som er beskrevet i bilag 3. Sendemulighederne kan anvendes fra 

de anførte positioner med de i bilaget anførte tekniske data. Det 

er en forudsætning for at tage sendemulighederne i brug, at 

tilladelseshaveren – eventuelt gennem sendesamvirket – har fået 

udstedt en frekvenstilladelse fra Energistyrelsen. 

 

Frekvenstilladelsen giver ikke ret til at etablere senderen på en 

konkret sendemast og position. I de tilfælde, hvor der findes en 

eksisterende mast eller anden høj konstruktion på positionen, 

forudsætter etablering af sendere på den pågældende mast 

således en aftale med den relevante masteejer herom. Det er 

ikke garanteret, at der findes en egnet høj konstruktion på 

positionen, der er angivet i bilag 3. Det er op til tilladelseshaver 

at forhåndsundersøge mulighederne for at etablere det fysiske 

sendenet. 

 

Tilladelseshaveren har i henhold til nedenstående afsnit mulighed 

for at søge om at flytte sendemuligheden til en anden station og 

position. 

 

Dette kan medføre ændringer i de anførte tekniske data. 

8.1.2. Ansøgning om ændring af tekniske vilkår 

Ansøgning om ændrede senderplaceringer sendes til Radio- og 

tv- nævnet. 

 

Nævnet indhenter herefter en udtalelse fra Energistyrelsen om, 

hvor- vidt det ansøgte kan imødekommes. Det forudsættes, at 

tilladelseshaveren 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 som udgangspunkt har en frist på 14 uger til 

besvarelse af en koordinationsanmodning. 
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En flytning vil alene kunne godkendes, hvis den ønskede 

geografiske position ligger inden for en radius af 50 km fra den i 

bilag 3 angivne position. Frekvensen kan ikke ændres. En 

flytning kan således aldrig give anledning til, at der udmeldes en 

anden frekvens til erstatning for den gamle for at muliggøre 

flytningen. 

 

Såfremt der i henhold til bilag 3 er tale om en frekvens, der 

delvist er allokeret til ikkekommerciel programvirksomhed (en 

blandet frekvens), skal flytningen tillige ske i henhold til reglerne 

i bekendtgørelse nr. 

1460 af 2. december 2016 om ikkekommerciel 

lokalradiovirksomhed. Flytningen skal således tillige ske inden for 

den kommune, hvori senderen allerede er placeret. 

 

Anmodning om ændringer i forhold til de øvrige tekniske vilkår, 

der fremgår af frekvenstilladelsen, rettes til Energistyrelsen og 

kan i øvrigt kun gennemføres i det omfang, Energistyrelsens 

frekvensplanlægning tillader det. 

8.1.3. 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. Energistyrelsen tager i sin 

frekvensplanlægning højde for eksisterende frekvenstilladelser. 

Ved de ovenfor nævnte løbende ændringer sikrer Energistyrelsen 

i videst mulige omfang beskyttelse af eksisterende 

tilladelseshavere, herunder indehaver af frekvenstilladelser til 

lokalradio. 

 

I forhold til den udenlandske frekvensanvendelse bliver de 

enkelte senderettigheder i bilag 3 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. 
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I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver 

sendemulighederne i bilag 3 beskyttet, så den enkelte ændring 

(fx flytning af en anden lokalradiofrekvens) maksimalt 

afstedkommer en forøgelse af forstyrrelsen (»usable field 

strength«) på 0,5 dBμV/m. De tekniske 

beregningsforudsætninger for »usable field strength« er angivet i 

noten i bilag 3. 

 

Beskyttelsen af andre lokalradiostationer, landsdækkende 

radiostationer (FM1-6), udenlandske radiostationer og ILS/VOR 

(Instrument Landing System/VHF Omnidirectional Range, 

systemer til flynavigation) udgør implicit også rammerne for 

mulighederne for at flytte en lokalradiofrekvens. 

8.1.4. Database over senderettigheder 

Interesserede, der ønsker at udføre teoretiske beregninger af 

f.eks. den geografiske eller den befolkningsmæssige dækning for 

de udbudte senderettigheder, kan ved henvendelse til 

Energistyrelsen få udleveret Energistyrelsens aktuelle database 

over senderettigheder. Energistyrelsen vil opkræve et gebyr på 

750 kr. (inkl. moms) herfor og stille vilkår om, at databasen ikke 

må sælges eller videregives. 

 

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. 

8.2. Frekvenstilladelse 

8.2.1 Tilladelsen 

Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser 

efter ansøgning. Udkast til frekvenstilladelse fremgår af 

udbudsmaterialets bilag 4. 

 

Tilladelseshaver skal enten selv eller gennem sendesamvirket, 

hvor et sådant skal etableres, snarest muligt efter modtagelsen 

af en programtilladelse indsende en ansøgning til Energistyrelsen 

med oplysninger om de ønskede senderes konkrete positioner og 

andre tekniske karakteristika. Energistyrelsen vil derefter 

foretage en vurdering af muligheden for idriftsættelse af den eller 

de ønskede sendere og nødvendigheden af koordinering med 

nabolandene, inden Energistyrelsen kan udstede 

frekvenstilladelse. 
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Af hensyn til eventuel koordinering med nabolandene af ændrede 

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 tilladelseshaverne ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter, 

jf. afsnit 8.3., eller groft overtræder frekvensloven eller de i 

medfør heraf fastsatte regler og vilkår for tilladelsen, se 

nærmere herom i afsnit 10.2. 

 

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 ophør af programtilladelsen. 

8.2.2. Anvendelsen af frekvenser 

Frekvenser må kun anvendes fra den position og med de anførte 

tekniske data, der fremgår af bilag 3. Hvis der ønskes ændring 

heraf, skal der søges om tilladelse hos Radio- og tv-nævnet, jf. 

afsnit 8.1.2. 

 

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

der foreligger en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed fra 

Radio- og tv- nævnet. Frekvenstilladelsen udstedes derfor uden 

anden tidsbegrænsning. 

8.3. Frekvensafgift 

Tilladelseshaver skal i henhold til frekvenslovgivningens 

bestemmelser betale en årlig frekvensafgift til Energistyrelsen. 
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Størrelsen af frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven 

og bekendtgøres af Energistyrelsen på styrelsens hjemmeside 

www.ens.dk. 

8.4. Tekniske forhold i øvrigt 

Med programtilladelsen følger en ret til at anvende RDS (Radio 

Data System) ved brug af en PI-kode, som efter ansøgning 

tildeles af Radio- og tv-nævnet. 

 

Ved ophør af tilladelsen bortfalder retten til at udsende RDS og 

den tildelte PI-kode. 

9. Overdragelse af tilladelsen 

Tilladelsen til udøvelse af kommerciel lokalradiovirksomhed ved 

hjælp af jordbaserede analoge sendemuligheder kan overdrages, 

såfremt tilladelsen videreføres på vilkår svarende til den 

oprindelige programtilladelse. 

 

Tilladelsen kan kun overdrages samlet, hvilket omfatter alle 

sendemuligheder i det pågældende sendenet. I sendenet med 

mere end én frekvens kan enkelte frekvenser således ikke 

overdrages separat, ligesom dele af en frekvens heller ikke kan 

overdrages. 

 

Radio- og tv-nævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra 

forbuddet mod overdragelse af dele af tilladelsen. 

 

Tilladelsen vil hverken direkte eller indirekte kunne overdrages til 

udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed i henhold 

bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016. Tilladelseshaver 

er ikke forpligtet til at sende reklamer på en kommerciel 

sendemulighed i henhold til bilag 3, men vil dog uagtet dette ikke 

blive omfattet af eller kunne søge tilskud i henhold til den 

ikkekommercielle bekendtgørelse og derved indirekte blive 

omfattet heraf. 

 

Tilladelsen vil heller ikke kunne overdrages i strid med 

bestemmelsen om forbud mod markedskoncentration. Tilladelsen 

kan således ikke overdrages til en aktør, der i forvejen er 

indehaver af samtlige øvrige sendenet i et sendeområde. Dog 

gælder for sendeområdet Storkøbenhavn, at mindst to sendenet 

skal indehaves af andre aktører end den i området dominerende. 

 

Såfremt en tilladelse til udøvelse af kommerciel 

lokalradiovirksomhed overdrages, skal Radio- og tv-nævnet 

snarest muligt orienteres herom. 

http://www.ens.dk/
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Overdragelse omfatter også indirekte overdragelse, herunder 

overdragelse af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der 

medfører ændringer med hensyn til den bestemmende 

indflydelse over tilladelseshaver. 

 

Frekvenstilladelsen, som Energistyrelsen efter ansøgning har 

udstedt, jf. afsnit 8.2.1., og som omfatter frekvensmæssige 

ressourcer, der fremgår af bilag 3, kan alene overdrages 

sammen med programtilladelsen. 

10. Tilsyn og sanktioner 

10.1. Tilsyn med programvirksomheden mv. 

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavernes 

programvirksomhed mv. i medfør af tilladelsen. Nævnet kan som 

led i sit tilsyn bl.a. udføre stikprøvekontrol eller tage sager op 

efter klager fra andre aktører eller lyttere m.fl. 

 

Nævnet påtaler overtrædelser af den til enhver tid gældende 

radio- og fjernsynslov og de til enhver tid gældende 

bestemmelser fastsat efter loven samt overtrædelser af 

tilladelsen. 

10.1.1. Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger 

Tilladelseshavere skal optage og i 6 måneder opbevare alle 

programmer i overensstemmelse med reglerne i radio- og 

fjernsynslovens § 87 og bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 

om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og 

fjernsynsprogrammer (bilag 7). Hvis behandlingen af en sag gør 

det nødvendigt, kan Radio- og tv-nævnet pålægge 

tilladelseshaveren at opbevare optagelser i mere end 6 måneder. 

 

Tilladelseshavere er forpligtet til at meddele nævnet de 

oplysninger, udlevere de dokumenter mv. og afgive de skriftlige 

udtalelser, som forlanges af nævnet, herunder fyldestgørende 

oversættelser af programmer og programoversigter på andre 

sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk. 

 

Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af sådanne 

oplysninger mv. 

10.1.2. Sanktioner 

Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilladelsen midlertidigt eller 

endeligt, hvis 
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 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 ikke optager, i mindst 6 måneder 

opbevarer eller på nævnets forlangende indsender 

optagelser af programfladen, 

 tilladelseshaveren i forbindelse med skønhedskonkurrencen 

og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige 

oplysninger, eller hvis 

 tilladelseshaveren ikke udnytter tilladelsen, eller der 

sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. 

 

Såfremt Radio- og tv-nævnet beslutter midlertidigt at inddrage 

en tilladelse, der omfatter sendetid på en frekvens i et 

sendesamvirke, kan nævnet i særlige tilfælde beslutte, at den 

som følge af inddragelsen ledige sendetid ikke må benyttes af 

andre i sendesamvirket. 

10.2. 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, og at brugen bringes i 

overensstemmelse med reglerne eller give påbud om standsning 

af driften af apparater. 

 

Energistyrelsen kan tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis 

tilladelseshaverne, herunder sendesamvirket, ikke betaler de 

forfaldne frekvensafgifter eller 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. 

  

http://www.ens.dk/
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11. Regulatoriske forhold 

11.1. Gældende lovgivning 

 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 

27. december 2014 og § 1 i lov nr. 643 af 8. juni 2016 om 

ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (bilag 5) 

 Bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om 

kommerciel lokalradiovirksomhed (bilag 6) 

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

opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer 

(bilag 7) 

 Bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og 

sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on-

demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af 

partnerskaber (bilag 8) 

 Lov nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser (bilag 9) 

 Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering 

og fælles udnyttelse af master til 

radiokommunikationsformål mv. med senere ændringer 

(bilag 10) 

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

(bilag 11) 

 Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed (bilag 12) 

 

Listen er ikke udtømmende. 

11.2. Oplysninger om forhold og tiltag, der kan 

have/få betydning for tilladelseshaver 

Såfremt der træffes politisk beslutning herom, skal 

tilladelseshaver uden kompensation acceptere, at Radio- og tv-

nævnet inddrager tilladelserne med ned til to års varsel, f.eks. 

hvis dette måtte blive relevant på grund af overgang til digital 

radio. 

 

Der blev i april 2015 indgået en tillægsaftale til medieaftalen for 

2015- 2018. Det følger af aftalen, at der vil blive truffet en 

beslutning om, hvornår der skal slukkes for FM-radio, når 50 

procent af radiolytningen er digital. Der vil dog ifølge aftalen 

tidligst blive slukket to år efter, at det er konstateret, at 50 

procent af lytningen er digital. 

Tillægsaftalen kan ses her:  
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https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/ra

dio/Digital_radio/Tillaegsaftale_-

_om_ikke_at_slukke_for_FM_i_2019_men_at_foelge_udviklingen

_og_goere_status_aarligt.pdf  

 

På baggrund af tillægsaftalen blev der den 11. maj 2016 

vedtaget en køreplan for udbygning af digital radio. 

 

Der er bl.a. på baggrund af køreplanen iværksat en 

informationskampagne, som skal fremme lytningen til digital 

radio.  

 

Køreplanen for udbygning af digital radio mv. kan ses her: 

http://slks.dk/medier/radio/digital-radio/koereplan-for-

udbygningen- af-digital-radio/. 

 

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

nævnet tager endvidere forbehold for, at der udover det herved 

nævnte kan blive truffet beslutninger, der vil kunne påvirke 

tilladelseshavernes programvirksomhed mv. 

12. Spørgsmål 

Potentielle ansøgere kan fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet 

til og med onsdag den 21. marts 2018, kl. 12.00, stille 

uddybende spørgsmål vedrørende udbuddet. 

 

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

 

Spørgsmålene og svarene herpå vil alene blive offentliggjort på 

styrelsens hjemmeside 

http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel- 

lokalradio/udbud-2017/spoergsmaal-og-svar/. 

 

Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at 

spørge- rens identitet ikke eksplicit vil fremgå. 

 

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

besvare de stillede spørgsmål inden for en uge. Svarene 

offentliggøres løbende sammen med spørgsmålene. Det 

forventes, at samtlige stillede spørgsmål senest er besvaret 

onsdag den 28. marts 2018. 

 

Spørgsmål, der stilles efter den 21. marts 2018, kl. 12.00, vil 

ikke blive besvaret. 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/radio/Digital_radio/Tillaegsaftale_-_om_ikke_at_slukke_for_FM_i_2019_men_at_foelge_udviklingen_og_goere_status_aarligt.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/radio/Digital_radio/Tillaegsaftale_-_om_ikke_at_slukke_for_FM_i_2019_men_at_foelge_udviklingen_og_goere_status_aarligt.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/radio/Digital_radio/Tillaegsaftale_-_om_ikke_at_slukke_for_FM_i_2019_men_at_foelge_udviklingen_og_goere_status_aarligt.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/KS/medier/radio/Digital_radio/Tillaegsaftale_-_om_ikke_at_slukke_for_FM_i_2019_men_at_foelge_udviklingen_og_goere_status_aarligt.pdf
http://slks.dk/medier/radio/digital-radio/koereplan-for-udbygningen-af-digital-radio/
http://slks.dk/medier/radio/digital-radio/koereplan-for-udbygningen-af-digital-radio/
http://slks.dk/medier/radio/digital-radio/koereplan-for-udbygningen-af-digital-radio/
http://slks.dk/medier/radio/digital-radio/koereplan-for-udbygningen-af-digital-radio/
mailto:rtv@slks.dk
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/udbud-2017/
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/udbud-2017/
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Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- 

og tv-nævnet v/Slots- og Kulturstyrelsen til rtv@slks.dk. I 

emnefeltet skal anføres ”Spørgsmål til udbud af kommerciel 

lokalradio”. 

 

Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet eller 

Energistyrelsen. 

 

Svarene på spørgsmålene betragtes som en del af 

udbudsmaterialet, som ansøgere accepterer ved indlevering af 

ansøgningen. 

13. Ændringer og supplerende information 

Kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet, herunder 

eventuel aflysning af udbuddet samt ændringer af 

udbudsmaterialet og evt. afgørelse om udskydelse af fristen for 

indgivelse af ansøgninger, vil udelukkende blive offentliggjort på 

styrelsens hjemmeside:  

http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-

lokalradio/udbud-2017/. 

 

Hjemmesiden vil således være det sted, hvor alle interesserede 

kan følge med i udbudsprocessen. 

 

Eventuelle ændringer betragtes som en del af udbudsmaterialet, 

som ansøgere accepterer ved indlevering af deres ansøgning. 

 

Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel aflysning, ændring 

af vilkår samt evt. udskydelse af dato for nævnets afgørelse eller 

lignede tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. 

Dette gælder dog ikke mindre ændringer af bilag 3 (f.eks. pga. 

flytning af sendere, nabolandskoordinering og andre tekniske 

justeringer), idet ansøger må påregne sådanne både under 

udbuddet og efter. Disse ændringer vil tillige blive løbende 

offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 

 

Uddybende spørgsmål til ansøgere med henblik på præcisering af 

de afgivne oplysninger i ansøgningerne mv. vil også blive rettet 

til pågældende ansøgers kontaktperson. 

14. Omkostninger 

Ansøgernes omkostninger i forbindelse med udformning af 

ansøgninger, deponering, anfordringsgaranti mv. er nævnet 

uvedkommende. Der kan ikke ydes kompensation herfor, heller 

ikke hvis nævnet aflyser udbuddet. 

mailto:rtv@slks.dk
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/udbud-2017/
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/udbud-2017/
http://slks.dk/medier/radio/lokalradio/kommerciel-lokalradio/udbud-2017/
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15. Bilag 

Bilag 1: Trin 1. Ansøgningsskema inkl. underbilag: 

A. Eventuel konsortieerklæring 

B. Eventuel fuldmagt fra den 

tegningsberettigede til kontaktpersonen 

C. Anfordringsgaranti (ufravigelig ordlyd) 

D. Deponering (ufravigelig ordlyd) 

 

Der skal, såfremt det er relevant, tillige indsendes følgende bilag, 

hvortil der ikke er udarbejdet skabelon: 

E. Eventuel offentlig version af ansøgning (inkl. 

bilag) med undtagelse af følsomme 

oplysninger 

Bilag 2: Trin 2. Supplerende ansøgningsskema til brug for 

skønhedskonkurrencen. Der skal til skemaet indsendes følgende 

bilag: 

F. Redegørelse og dokumentation for ansøgers 

likviditet og soliditet 

G. Redegørelse og dokumentation for ansøgers 

erfaring 

Der skal i det omfang, at disse er relevante, tillige ind- sendes 

følgende bilag, hvortil der ikke er udarbejdet skabeloner: 

H. Dokumentation for ansøgers etablering i 

ansøgte sendenet 

I. Eventuel dokumentation for aftaler med andre 

foretagender med den pågældende erfaring 

J. Eventuel offentlig version af supplerende 

ansøgningsskema (inkl. bilag) med 

undtagelse af følsomme oplysninger 

Bilag 3: Sendemuligheder til kommerciel lokalradio 

 

Bilag 4: Udkast til frekvenstilladelse fra Energistyrelsen 

 

Bilag 5: Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved 

lov nr. 1517 af 27. december 2014 og § 1 i lov nr. 643 af 8. juni 

2016 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (bilag 

5) 

 

Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 1459 af 2. december 2016 om 

kommerciel lokalradiovirksomhed 

1. Oversigt over sendemuligheder til 

kommerciel lokalradio 

2. Obligatoriske bestemmelser i 

sendesamvirkernes vedtægter 
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Bilag 7: Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om 

optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og 

fjernsynsprogrammer 

 

Bilag 8: Bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer 

og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on-

demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af 

partnerskaber 

 

Bilag 9: Lov nr. 1100 af 10. august 2016 om radiofrekvenser 

 

Bilag 10: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om 

etablering og fælles udnyttelse af master til 

radiokommunikationsformål mv. 

 

Bilag 11: Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i 

forvaltningen 

 

Bilag 12: Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om 

ikkekommerciel lokalradiovirksomhed 

1. Oversigt over sendemuligheder til 

ikkekommerciel lokalradio 

2. Obligatoriske bestemmelser i 

sendesamvirkernes vedtægter 

 

Bilag 13: Spørgsmål og svar  


