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Afsagt den 2. marts 2012 afOstre Landsrets 5. afdeling

(landsdommerne Mogens Kroman, Lone Kerrn-Jespersen og Bo Østergaard).

5. afd. nr. B-1282-08:

Sky Radio A/S

(advokaterne Karen Larsen, Søren Stenderup Jensen og Soren Vagner Nielsen)
Bunt.: Talpa Radio International B.V.

(advokaterne Henrik Peytz og Thomas Mygind)

mod

Radio- og tv-nvnet

(Kammeradvokaten v/advokaterne Kasper Mortensen og Søren Horsbol Jensen)

Københavns Byrets dom af 8. maj 2008 (BS 18C-708/2007 og 18C-709/2007) er anket
af Sky Radio A/S med pàstand om, at indstvnte, Radio- og tv-nvnet, skal betale
247.177.597,10 kr. til Sky Radio, subsidirt et mindre beløb fastsat efter landsrettens
skon, med til1g af sdvanlig procesrente fra sagens an1g til betaling sker.

Over for den af Radio- og tv-nvnet nedlagte pástand bar Sky Radio A/S nedlagt pa
stand om frifindelse.

Radio- og tv-nvnet, har pâstãet stadfstelse.

Biintervenienten har ikke givet mode under hovedforhandlingen.



-2-

Supplerende sagsfremstilling

Under ankesagens behandling har Radio- og tv-nvnet afgivet føigende erkhering:

“Nvnet er enig i, at GE84 regulerer international frekvensplanlgning og
international frekvensbeskyttelse.

Hvorvidt og i hvilket omfang de til de nationale radiooperatører tildelte
FM-frekvenser ma forstyrre hinanden indenfor landets grnser er et rent
nationalt anliggende. Danmark har valgt, at “national” beskyttelse af
FM1-6 (ogsã) skal ske efter principperne i GE84, men Danmark er altsâ
ikke forpligtet dertil.”

For landsretten har Radio- og tv-nvnet endvidere oplyst, at det ikke bestrides, at

beregninger foretaget pa grundlag af de af Sky Radio anførte tekniske beregnings

forudstninger vii føre til en teoretisk beregnet befo1kningsmssig dkning pa Ca.

%. Videre bestrides det ikke, at en teoretisk beregnet befo1kningsmssig dkning

foretaget pa grundlag af de beregningsforudstninger, som IT- og Telestyrelsen har

anvendt, udgør Ca. 1,3 mio. potentielle lyttere flere, end hvis man anvender de af Sky

Radio anførte tekniske beregningsforudstninger.

Supplerende vedrorende baggrunden for udbuddet og auktionen

I november 1997 udarbejdede Jørn Andersen en rapport indeholdende en beskrivelse

afde frekvensmssige muligheder for etablering afet FM-sendernet pa øerne øst for

Storeb1t. Det fremgâr afet bilag til denne rapport, at beregningerne var baseret pa

følgende forudstninger:

PROTECTED DISTANCE AND FIELD STRENGTH FOR 95% OF
TIME AT 50% OF LOCATIONS

SMM WANTED SERVICE PROBABILITY 50 %
LOWEST WANTED FIELD STRENGTH 54.0 dBuV/m

Under den politiske debat forud for udbuddet besvarede kuiturministeren den 26.

juni 1998 et spørgsmal fra folketingsmedlem Jens Rohde sáledes:



a

“Sporgsm1 nr. 524:
“Kan ministeren bekrfte, at der skal 60 dB/u til for at sikre et stereosig
nal i “Danmarks Radio kvaiitet”, og at 160 W sendere rkker 7 km ved 60
dB/u og 10 km ved 54 dB/u ved en antennehøjde pa over 40 meter over
terrn?”

Svar:

Telestyrelsen har i skrivelse af 22. juni 1998 oplyst føigende:

Pa grund afvirkningen aflokale terrenforhold, bebyggeise, bevoksning
m.v. kan der ikke siges noget genereit om rkkevidden af en 160 W sen
der. Den teoretiske rkkevidde for en 160 W sender med antennen i 40
meters effektiv højde er 7 — 8 km ved en feltstyrke pa 60 dBiiV/m og 10 —

11 km ved en feitstyrke pa 54 dBiiV/m. Rkkevidden er her beregnet over
aim. bakket iandskab med bakker op til 50 meters højde.

De angivne feltstyrker vii give et støjfrit stereosignal i modtageren, sva
rende til den i sporgsmálet omtalte “Danmarks Radio kvalitet”. Der er
endvidere gãet ud fra modtagelse med udvendigt monteret retningsanten
ne i 10 meters højde og en situation, hvor der ikke er forstyrrelser fra an
dre sendere pa samme frekvens og nabofrekvenser. Da der i almindelighed
forekommer forstyrrelser fra andre sendere er der sâledes tale om ideali
serede betragtninger.

Under henvisning til IT- og Telestyreisens breve af 14. november 2000, 13. december

2001 og 15. februar 2002 om bl.a. frekvenspianen til den femte nsten landskkende

radiokanal skrev Kuiturministeriet jet brev af 3.juli 2002 til IT- og Telestyrelsen:

IT- og Telestyrelsen har ved brev af 13. december 2001 fremsendt resulta
tet af styrelsens koordinering af sendernettet til den femte, nsten lands
dkkende FM-kanal. Det er kuiturministeriets opfattelse, at frekvenspla
nen opfylder de fastsatte forudstninger, jf. ministeriets notat af 30. maj
2000 (bilag 1 til frekvensplanen). Det er imidlertid pa baggrund af IT- og
Telestyrelsens brev af 15. februar 2002 besluttet at etablere en sjette FM
kanal pa grundlag afkanalerne ..., som indgâr i frekvensplanen for den
femte radiokanal, jf. medieaftalen.
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Supplerende vedrorende udbuddet og auktionen

Ved en e-mail af 7. februar 2003 sendte en medarbejder hos IT- og Telestyrelsen pa

anmodning fra den tekniske chef hos The Voice (SBS Radio A/S) denne et dknings

kort over den femte og sjette FM-kanal. Den tekniske chef fra The Voice spurgte her

efter ved e-mail af 13. maj 2003:

“Hvad er niveauet for P5/P6 dkningen.
- er det 54 dB/uV, eller andet??”

Hertil svarede medarbejderen fra IT- og Telestyrelsen ved en e-mail af 14. maj 2003:

“Det er 54 dBuV/m, 95% tid, 50% sted.”

Dette sporgsmál og svaret fra IT- og Telestyrelsen blev ikke offentliggjort pa Medie

sekretariatets hjemmeside.

Sporgsmãlet om replanlgning afFM-bàndet, der havde vret diskuteret i Danmark

i ârene op til udbuddet, var fortsat under diskussion pa tidspunktet for udbuddet. I

udbudsmaterialet er det omtalt, at KPMG havde udarbejdet en rapport om den hol

landske replanlgning af FM-bàndet, og at der endnu ikke var taget stilling til, om

der skulle gennemføres en replanlgning. I KPMG’s rapport var der peget pa, at en

replan1gning med ndring affrekvenser og ndrede sendeforhold kunne føre til, at

lytterne mâske ikke lngere yule kunne modtage den ønskede kanal i en kvalitet, som

lytterne vile finde acceptabel.

I et horingssvar af 28. marts 2003 vedrorende KPMG’s rapport udtalte DR bl.a.:

“Generelt om FM-p1an1agning og muligheden for flere kanaler

Baggrunden for flere FM-kanaler i Holland
Den hollandske replanlgning har vist, at det er muligt at opná bade flere
frekvenser og en bedre demografisk dkning, uden at det i teorien gâr v
sentligt ud over modtagekvaliteten. Det fremgàr dog ogsá, at der endnu
mangler p raktiske erfaringer med modtagekv aliteten.

Den hollandske Zero-base plan er baseret pa flere elementer, herunder:
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- der slkkes pa kravene til interferensbeskyttelse (5-9 dB lavere krav til
interferensbeskyttelse for frekvenser, der ikke indgâr i (N)SFN, op til
25 dB lavere krav for frekvenser, der indgär i (N)SFN

Det fremgâr af rapporten, at den største gevinst er opnâet ved at blode op
pa planlgningskriterierne, dvs. stifle mindre krav til interferensbeskyttel
sen, og ved at planlgge hele FM-bândet fra bunden uden restriktioner fra
eksisterende frekvensanvendelser.

Generelt om FM-plankegning
Med det antal FM-sendere, der var indeholdt i den oprindelige GE84 plan,
og de der er kommet til siden, er der ingen FM-sendere i Vesteuropa, der
bar en sákaldt støjbegrnset rkkevidde, derimod er rkkevidden be
grnset afinterferensforstyrreiser fra andre sendere.

Dette betyder, at enhver forogeise af en senders sendestyrke vii have nega
tiv betydning for flere andre senderes rkkevidde.

Interferens-forstyrrelser forringer den tekniske lydkvalitet, som iytteren
oplever. Forstyrrelserne opieves som reduktion af signal/støj-forholdet. I
henhoid tii det tekniske grundiag, der er indehoidt i GE84, regnes en sen
ders rkkevidde som den rkkevidde indenfor hvilken, senderen kan op
retholde et signai/stoj-forhoid, der ligeledes er givet i 0E84, i 99% afti
den. Ved den holiandske replanigning regnes i stedet med 90% aftiden.

Den dkning, der opnäs fra en given sender, beregnes pa baggrund afkri
terier for acceptabei interferens i en bestemt del aftiden. Hvis disse para
metre ndres, sà der f.eks. accepteres storre interferens og/eiler interfe
rens en storre del aftiden, vii den beregnede thekning for den pâg1dende
sender oges, men det vii ikke medfore, at den dkning, lytterne oplever, er
blevet ndret.

En mere intensiv udnyttelse af FM-bândet vii aitsâ medfore, at de lyttere,
der bor “yderligt” mht. dkning, vii opieve hyppigere interferensforstyr
relser. Man kan ogsä sige, at rkkevidden for forstyrrelsesfri modtagelse i
99% aftiden reduceres. Det skal her bemrkes, at DR allerede i dagjvn
iigt modtager kiager fra lyttere, der pludseiigt opiever, at deres modtagei
se afDR’s kanaler er blevet forringet, fordi en nriiggende iokalradio mu
ligvis har oget sendeeffekten ud over det tiliadte.

DR’s hoidning til en evt. replankegning
Sporgsmalet om en eventuei dansk replankegning vii efter DR’s opfattelse
primrt vre en kulturpolitisk afvejning mellem hensynet til iokale radio
ers sendemuiigheder og hensynet tii rent kommercieiie netvrk. En evt.
replanhegning ma dog ikke fâ negative konsekvenser for DR i form af
mindre dkning end i dag
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Hvis det vedtages at foretage en repianigning i Danmark, vii DR’s krav
vre:

- DR’s kanaler mt ikke udsttes for større interferens end efter de ge1-
dende kriterier i henhold til 0E84.

- DR’s kanaler skal p1anigges efter sdvanlige pianigningskriterier,
dvs. ikke (N)SFN”

Suppierende vedrørende foriøbet efter auktionen

I det brev af 8. januar 2004 fra IT- og Telestyreisen, der var vediagt Radio- og tv

nvnets brev af 19. januar 2004 til Sky Radio i aniedning af Sky Radio’s henvendeise

om Vriøse-frekvensen 91,8 MHz, er udover det, der er citeret i byrettens dom, yder

ligere anført bi.a.:

“Advokatfirmaet vii ved henvendelse tii sin tekniske ràdgiver elier til IT
og Teiestyrelsen kunne fà en nrmere redegøreise for baggrunden for de
teoretiske rkkeviddeberegninger af FM-radiofonisendere samt fà en
mermere forkiaring p, hvorfor man ikke ud fra de teoretiske beregninger
kan slutte sig tii den aktueiie feltstyrke pa en given iokaiitet.”

Den 15. marts 2004 modtog IT- og Telestyrelsen en kiage fra Eik Frederiksen, der

dengang var ansat i Sky Radio og boende i Vriøse, over dennes radiomodtagelse.

Kiagen angik nrmere muligheden for at iytte til Sky Radio’s udsendelser pa fre

kvensen 91,4 MHz i Vr1øse-omrâdet. IT- og Teiestyreisen undersøgte modtagefor

holdene pa adressen og de radioer, som kiagen angik. Det fremgâr, at kiagesagen blev

afsiuttet med en forkiaring om, at de oplevede probiemer skyldtes de pâgidende ra

diomodtagere og disses antenner (manglende selektivitet).

Efter at Sky Radio havde modtaget IT- og Telestyrelsens svar af 29. juni 2004 om

beregning afgeografisk dkning, spurgte Sky Radio samme dag, hviike beregnings

forudstninger IT- og Telestyreisen prcist havde brugt ved beregning af den be

foikningsmessige dkning, herunder antagelser om feltstyrke under forskeiiige mod

tageforhold (ianddistrikter, tt bebyggelse osv.), ligesom Sky Radio bad om en CD

rom med dkningskort.

IT- og Teiestyrelsen sendte samme dag en CD-rom med teoretiske geografiske dk

ningskort over sendere i det femte og sjette net. I en e-mail af 1. juii skrev IT- og Te

lestyrelsen endvidere:
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I burde have modtaget CD’romen med posten allerede i gâr.

P dit sporgsmâl vedrørende hvilken feltstyrke m.v. der er brugt til bereg
ning afbefo1kningsmssig dkning kan jeg oplyse folgende:

— En signaistyrke pt 54 dBuv/m.
— Stedssandsynlighed pa 50% og
— 95% tidssandsynlighed.

Teknisk chef hos Sky Radio, Pierre Soelberg, rettede med en e-mail af 28. oktober

2004 henvendelse til IT- og Telestyrelsen om interferensforstyrrelser pa frekvensen

91,4 MHz. IT- og Telestyrelsen svarede samme dag, at der var oprettet en sag, og at

Sky Radio kunne rette henvendelse, nâr der var problemer, sâledes at IT- og Telesty

relsen kunne komme og male. Sagen blev sluttet af IT- og Telestyrelsen den 7. januar

2005, idet man ikke havde hørt yderligere fra kiager.

I Radio- og tv-mevnets brev af 8. juli 2005 til Sky Radio’s davrende advokat er det

udover det, der er citeret i byrettens dom, endvidere anført bl.a.:

“Udover det i Radio- og tv-nvnets afgørelse af 25. feb ruar 2005 anførte
bemrkes, at IT- og Telestyrelsen ud fra det oplyste ved planlgning og
beregning af den femte FM-kanal har anvendt de samme tekniske bereg
ningsprincipper, som er sdvanIig praksis ved plan1gning af FM
sendenet i Danmark, herunder med udgangspunkt i udvendigt anbragte
modtageantenner.

De tekniske beregningsprincipper for FM5 (og FM6) er sâledes identiske
med de tekniske beregningsprincipper for DRs kanaler (Pl-P4), og for
skellen i dkningen skyldes alene DRs meget hojere sendestyrker. Be
grundelsen herfor er den mediepolitiske forudstning om, at DR skal vre
befolkningens primre informationskanal i forbindelse med det nationale
beredskab ved krisesituationer og katastrofer. Sendestyrkerne for FM5 og
FM6 fremgik af udbudsmaterialet i form af udkast til frekvenstilladelser,
og Sky Radio kunne dermed ikke have en berettiget forventning om sam-
me sendestyrker som DR.

Kulturministeriet skrev et brev af ii. juli 2005 til Sky Radio som opfolgning pa et

møde mellem Sky Radio og kulturministeren den 29. juni 2005. I brevet hedder det

bI.a.:
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“Som opfølgning pa mødet har ministeriet forhørt sig i Radio- og tv
nvnet om sagen. Nvnet har oplyst, at der er anvendt de samme forstyr
relsesnormer for FM 5 og FM 6 som for DR’s fire FM-kanaler. Forskellen
mellem DR’s og Sky Radios sendenet bestar udelukkende i, at DR gen
nemgàende har adgang til en meget højere sendestyrke.

Det vurderes ikke muligt at øge Sky Radios sendestyrke. Derimod er det
muligt for Sky Radio at søge om ndring afplaceringen af Sky Radios
sendere. Desuden skal det nvnes, at IT- og telestyrelsen er indstillet pa at
gá i dialog med Sky Radio om sendeforholdene.”

I et brev af 6. september 2005 fra Sky Radio’s advokat til Radio- og tv-nvnet anførte

advokaten, at kulturministeren over for hendes klienter havde bekrftet, at der ikke

ministeren bekendt forelâ nogen politisk beslutning om at anvende normer ved plan

lgningen af den femte nsten 1andsdkkende radiokanal, der afviger fra de former,

der glder for DR.

I en e-mail af 3. november 2005 besvarede Lis Grete Møller en henvendelse fra Sky

Radio sâledes:

Hermed som lovet uddrag af Jørn Andersens interne notat fra 2001:

Det skal her erindres, at radiobølgerne bl.a. i FM-bändet, ikke udbreder
sig ens hver dag (eller hver time). Dette betyder ikke noget nvnevrdigt
for den signalstyrke, en sender prsterer i sit eget dkningsomrâde, men
har til geng1d stor betydning for styrken af de interferens-forstyrrelser
den samme sender skaber for andre sendere.

Interferens-forstyr relser forringer den tekniske lyd-kvalitet som lytteren
oplever. Forstyrrelserne opleves som reduktion af signal/støj -forholdet. I
henhold til det tekniske grundlag, der er indeholdt i GE84, regnes en sen
ders rkkevidde som den rkkevidde indenfor hvilken senderen kan op
retholde et signal/stoj-forhold, der ligeledes er givet i GE84 (50dB), i 99%
aftiden. Alle danske FM-sendere, der er indeholdt i den oprindelige GE84
plan er planlagt pa dette grundlag, dvs. at der ikke er nogen grundlg
gende forskel pa den tekniske lyd-kvalitet, der kan prsteres af en afDR’s
sendere og af en lokalradio.

I Radio og tv-nvnets brev af 8. december 2005 til Sky Radio’s advokat er det, ud

over det i dommen citerede, endvidere anfort bl.a,:
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“Pa modet [den 31. oktober 2005] gay IT- og Telestyrelsen bl.a. udtryk for,
at:

De bindende, internationalt fastlagte regler for frekvenskoordination mel
lem nabolande kan ogsâ finde anvendelse ved national frekvensp1anlg-
ning, uanset at reglerne ikke er bindende i sá henseende. DR’s FM
hovedsendernet og P4-, FM5- og FM6-sendernettene er eksempelvis alle
planlagt ud fra en beskyttelse mod forstyrrelser fra andre sendere - her-
under ogsâ fra andre danske sendere — baseret pa 99% tidssandsynlighed
mod forstyrrelser fra tropo-udbredelse.

Ved den efterfølgende beregning af det teoretiske dkningsomräde for den
enkelte sender i Danmark baseres IT- og Telestyrelsens beregninger imid
lertid pa en 95% tidssandsynlighed for beskyttelse imod tropoforstyrrel
ser, idet der pa denne made opnäs et mere retvisende billede af den dk
fling, der erfaringsmssigt kan forventes opnâet ved modtagelse med ud
vendigt anbragte retningsantenner i 10 meters højde.

IT- og Telestyrelsen har noteret, at DR benytter andre beregningsmetoder
ved beregning afsendernes dkning end IT- og Telestyrelsen. Da der ikke
er internationalt fastlagte. bindende metoder til den efterfolgende bereg
ning afsenderdkning inden for et lands grnser, har IT- og Telestyrel
sen ikke bemrkninger hertil.”

Forud for den nye auktion over den femte FM-kanal afgav DR den 28. marts 2006 et

høringssvar vedrorende udkast til bekendtgorelse om udbuddet. Afhoringssvaret

fremgàr det bl.a.:

“1 bilag A til bekendtgorelsen angives den teoretisk beregnede befolk
ningsdkning, og det anfores, at et større forstyrrelsesniveau skal accepte
res efter en eventuel rep1an1gning.

I Bilag B angives forudstningerne for dkningsberegningerne. DR vil
gore opmrksom pa, at det ikke er de samme beregningsmssige forud
stninger, som anvendes ved planlgning afDRs FM-sendenet fsa. mind-
ste nødvendige feltstyrke i byer, beregningsmetode for interfererende sen
dere og tidssandsynlighed for interferensfri modtagelse. Alt i alt vii den
anvendte metode resultere i en storre beregnet befolkningsdkning, end
hvis der blev anvendt samme metode, som anvendes til DRs FM-sendenet.

DR skal for god ordens skyld gøre opmerksom pa, at DR i forbindelse
med gennemførelse af en eventuel replanlgning forudstter at fastholde
den heregningsrnetode for dkning, sorn tidligere er anvendt til DRs FM
sendenet bl.a. afhensyn til beredskabsforpligtelsen”

Det danske radioreklamemarked
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Af en undersøgelse afdet danske rekiamemarked i àrene 2004—2010 udarbejdet af

Dansk Oplagskontrol fremgár:

M 10. l)KK (LOl31’NI)F l’RISI]{) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

RADIO 211 280 279 285 250 217 232

ANNONCEOMS,ETNINGIALT 11038 11.739 13.679 14.509 14.146 12.018 12,404

Capacent har udarbejdet en rapport om de økonomiske konsekvenser af en eventuel

replanlgning afFM-bàndet til Kulturministeriet. Afrapporten, der er dateret den 7.

maj 2007, fremgâr bl.a., at Danmark i ãrene 1993 til 2005 havde ligget i bund sam

menlignet med Holland, UK, Norge og Sverige, hvad angâr forbrug afradiorekiamer.

I rapporten anførtes det, at der er en tt sammenhng mellem lytterandel og radio

rekiames andel af det samlede reklamemarked. Danmark lã i bunden bade med hen

syn til lytterandel og andel af det samlede reklamemarked. I rapporten var det videre

anført bl.a.:

“5.4 Forhold, der pávirker markedsudviklingen

Forhold, der her spiller md pa medievalget er:

1) Kontaktprisen i málgruppen, som vsent1igst afgøres afde kom
mercielle radioers lytter-share i forhold til DR’s fire kanaler. En
konkurrence pa tre vsent1ige parametre: Programkvalitet, màl
gruppevalg og modtagekvalitet. 1) Programkvaliteten afgøres af
aktørernes evner til at producere god radio set i forhold til den
standard, DR leverer. 2) Màlgruppefokus sikres lettest ved, at en
aktor kan tillades at producere flere programformater ... 3) Kon
kurrencedygtig modtagekvalitet skal replan1gningen af FM
bàndet vere med til at sikre — hvor kanalerne skal kunne modtages
klart.

2) Effektdokumentation, hvor branchen kan sandsynliggøre, hvilken
effekt en annoncekrone gennem radiomediet har. Dette er srligt
afgørende for de professionelle mediebureauers anbefalinger af ra
diomediet.

3) Mediebureauernes râdgivning er afgørende for branchens udvik
ling. De kan bade fremme og forsinke mediets udvikling.

4) Kvaliteten af radioreklameproduktionen.
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5) Skift i forbrugsmønstre. Pa tv er der sket et skifte fra kanal- til
programloyalitet, hvor radio i hojere grad afspejler kanalloyalitet.

Samlet er det afgørende for branchen, hvorvidt det lykkes at professi
onalisere den og etablere tillid til branchen. Per Jauert anfører bl.a., at
Sky’s langvarige polemik med Radio- og TV-Nvnet vedrorende for
tolkningen afsendeforpligtelser pa nyheds- og magasinomrâdet sand
synligvis har bidraget til at underminere stationens image og trovr
dighed

Til geng&d opfattes TV 2 Radio afmediebureauerne som en slags ga
rant for branchens seriositet og nvnes afflere som den aktor, der kan
løfte markedet generelt.”

Notat fra The Nielsen Company

Analysebureauet The Nielsen Company har i 2007 til Sky Radio udarbejdet et “Notat

vedr. radiolytning i forhold til sendekvalitet”. I notatet er landets kommuner inddelt i

tre grupper:

a) Kommunen anses for dkket ifølge GE84
b) Kommunen anses for dkket ifølge ITST, men ikke ifolge GE84
c) Alle resterende kommuner”

Af rapporten fremgãr, at der for sâ vidt angâr dkningsprocent, forstãet som den

andel afbefolkningen over 2 ár, der lytter til radiostationen i lobet af en uge, blev

fundet folgende vgtede middelvrdier:

I gruppen med teoretisk dkning ifolge GE84: 27,2

I gruppen med teoretisk dkning ifolge ITST, men ikke ifolge GE84: 23,7

I restgruppen: 18,7

For sà vidt angár share, forstâet som den procentandel af radiolytternes ugentlige

lyttetid, der foregâr pa radiostationen, blev fundet folgende vgtede middelvrdier:

I gruppen med teoretisk dkning ifolge GE84: 6,9

I gruppen med teoretisk dkning ifolge ITST, men ikke ifolge 0E84: 5,7

I restgruppen: 4,2

I rapporten hedder det afslutningsvis:
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“4. Konklusioner:

Vedr. analyse af niveauer for radiolytning i de tre grupper
Det konkluderes, at der er signifikant forskel pa radiolytningen 1 de tre
grupper, sáledes at radiolytningen er hojest i gruppen, der er dkket 111g.
GE84, mindre radiolytning i gruppen, der er dkket ifig. ITST, men ikke
ifig. GE84, og mindst radiolytning i restgruppen.

Dette er g1dende, uanset om der er tale om Dk% eller Share.

Vedr. analyse afsammenhng mellem teoretisk sendekvalitet og radiolyt
ning:
Det konkluderes, at der er signifikant sammenhng mellem teoretisk sen
dekvalitet og radiolytning, samt at der er forskellige niveauer for sk
ringspunkterne, alt efter om medianen for Coverage Reserve er opgjort ef
ter ITST eller GE84. Skringspunktet er signifikant hojere ved Coverage
Reserve opgjort efter GE84.

Dette er gldende, uanset om der er tale om Dk% eller Share.”

Undersogelse af andre landes praksis for dknings- og forstyrrelsesberegninger

IT- og Telestyrelsen har til brug for ankesagen spurgt tilsvarende myndigheder i an

dre lande om, hvilke beregningsforudstninger disse lande anvender. Resultatet af

undersogelsen er sammenfattet sàledes:

“IT- og Telestyrelsens undersogelse af søstermyndigheders dknings- og forstyrrel
sesberegninger

Mm. feltstyrke Modtagrhojde
UdbredelsesmdeI Tidssandsynlighed (%) Sumnerings’etoth (m8BmmV!m) (rn) Oget feltstvrke I

.E Sverige
Q

.S Norge IRT-3D 95/99 PSM’SM (oftest PSM) 34/48/54 ja
-d

Fmnlatsd

BBC BBC predictmon model 99/95 (tmalional/lokal) jalnej (naona!/lokal)

UK(OFCOMJ

Tyskland

s NDR

ITST rec, 370 99 SMM 54 10 nej

Mm felrsmvrke Modtaorrhojde
Udbredelsesmodrl Tidssassdsvnlmghed (a,) Samrrmerrngsnsetode (dBoV/m) (m) Oget feltstyrke j bver

Sverige 99 SMM 04 nej

Norge 99

Finland
.Q
rj .0 BBC 99 SMM

D UK [OFCOM(

Tysklaimd SMM
o

NDR

ITST rec. 370 99 SMM 54 lO nej
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no
.2 Mat feltslyrke Modta6erhojde
3 Udbredelaesmodel Tidooaodsynhghed (%) Sannrnermgsmelodo (dBuV/m) (m) øget fellolyrlie I byer

Sv’erigo VHF/UHF model 99 SMM nej
Norge NTL Aspect 50/99 (alhngig of afstaod ml sendere) 54 5/10 ja

2 Finland rec 1546 99 0MM 10 nej
BBC BBC prediction model

.

, UK OFCOMJ 95 PSM 54 10 ja

. Tysklond rec 370, rec. 546, VHF/UHF 50 PSM/Largest interferer mothod 54 ja
NDP. rec. 370 99 SMM54

ITST rec. 370 95 PSM 54 10 nej

Beregninger vedrorende P1

IT- og Telestyrelsen har pa baggrund afberegningskriterierne “99 % tid, SMM, 54

dBtV/m” beregnet den teoretiske befo1kningsmssige dkning for P1 til 92 %. Det

fremgãr af dkningskortet, at bl.a. dele af Jylland, herunder Midtjylland og Esbjerg,

samt det ostlige Lolland og det sydlige Faister ikke skulle vre dkket. Ved bereg

ning efter “ITST forudstninger” er den teoretisk beregnede befo1kningsmssige

dkning for P1 beregnet til 100 %.

Retsgrundlaget

Mellemstatslige aftaler m.v.

Ti11g 2 til “Regional aftale angáende brugen affrekvensbândet 87,5 — 108 MHz til

FM-radiofoni (region 1 og del af region 3)” (GE84) indgáet den 7. december 1984 i

Geneve indeholder bl. a. følgende bestemmelser:

“KAPITEL 1
Definitioner
Følgende definitioner supplerer dem, der er indeholdt i den internationale
telekornmunikationskonvention og i radioreglementet.

1.1 Dcekningsomràde
Det omrâde, hvori den onskede senders feltstyrke er hg med eller storre
end den brugbare feltstyrke. I dette omrâde er beskyttelse mod inteferens
ivrksat 99 % aftiden.

1.3 Brugbarfeltslyrke (E1)
Mindstevrdien for den feltstyrke, der er nodvendig, for at den onskede
modtagekvalitet er mulig under de angivne sendebetingelser, nâr der fin-
des naturhig og menneskeskabt stoj og inteferens, enten i en eksisterende
situation eller som fastsat i aftaler eller frekvensplaner.
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Note 3 — Den brugbare feltstyrke kan beregnes ud fra den forenklede mul
tiplikationsmetode eller efter power sum-metoden. Ved anvendelse af pro
ceduren i § 4 bruges den forenklede multiplikationsmetode.

KAPITEL 3
Tekuiske standarder og sendekarakteristika for radiofonitjeneste

3. 6 Minimuinsfeitsyrke
P1an1gningen blev baseret pa følgende medianvrdier for mindste brug
bare feltstyrke (malt 10 m over jordoverfiaden):
- Stereofoni: 54 dB(iV/m) i landomräder
- monofoni: 48 dB(jiV/m) i landomrâder

KAPITEL 6
Analyse af planen

6.2.2 Analyse vedplanens linpiementering
Efter konferencen skal analysen af planen baseres pa den forenklede mul
tiplikationsmetode. Pa anmodning kan analyseresultaterne baseret pa po
wer sum-metoden leveres til information.”

Af den Internationale Telekommunikations Unions rekommandation ITU-R BS.412-9

om p1an1gningsstandarder for jordbaseret FM-radiofoni pa VHF fremgâr bl.a.:

“ITU-forsamlingen om radiokommunikation anbefaler, at følgende plan
1gningsstandarder bør anvendes til radiofoni med frekvensmodulation pa
band 8 (VHF):

1 Minimal brugbar feltstyrke
1.1 Nâr der forekommer inteferens fra industrielt udstyr og hushoidnings
udstyr ... skal en tjeneste for at vre tilfredsstillende have en medianfelt
styrke (malt 10 mover jordoverfiaden), der ikke er lavere end angivet i
skema 1:

SKEMA 1

Tjenester
Omrâder Monofonisk dB(jiV/m Stereofonisk dB(jiV/m)

Land 48 54
Bymssig 60 66
Store byer 70 74

EUF-traktaten
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EUF-traktatens artikel 49 (tidligere artikel 43 i TEF) er s1ydende:

“Inden for rammerne afnedennvnte bestemmelser er der forbud mod
restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere
sig pa en anden medlemsstats omrâde. Dette forbud omfatter ogsã hin
dringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat pa en medlemsstats
omrãde, opretter agenturer, fihialer eller datterseiskaber.

Med forbehold afbestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indeb
rer etableringsfriheden adgang til at optage og udøve se1vstendig er
hvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder
navnlig selskaber i den i artikel 54 anførte betydnirig, pa de vilkâr, som i
etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.”

EUF-traktatens artikel 56 (tidligere artikel 49 i TEF) er sâlydende:

“Inden for rammerne afnedennvnte bestemmelser er der forbud mod
restriktioner, der hindrer fri udveksling aftjenesteydelser inden for Unio
nen, for sã vidt angár statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en an-
den medlemsstat end modtageren af den págIdende ydelse.

EUF-traktatens artikel 102 (tidligere artikel 82 i TEF) er sâlydende:

“En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling pa det
indre marked eller en vsentlig del herafer uforenelig med det indre
marked og forbudt, i den udstrkning samhandelen mellem medlemssta
ter herved kan pâvirkes.

Misbrug kan isr bestä i:

a) direkte eller indirekte pãtvingelse af urimelige købs- eller salgspri
ser eller af andre urimelige forretningsbetingelser

b) begrnsning afproduktion, afstning eller teknisk udvikling til
skade for forbrugerne

c) anvendelse af ulige vilkàr for ydelser af samme verdi over for han
delspartnere, som derved stilles ringere i konkurrencen

d) at det stilles som vilkâr for indgaelse af en aftale, at medkontrahen
ten godkender til1gsydelser, som efter deres natur eller ifølge
hande1ssdvane ikke har forbindelse med aftalens genstand.”

EUF-traktatens artikel 106 (tidligere artikel 86 i TEF) er sálydende:

“1. Medlernsstaterne afstar for savidt angár offentlige virksomheder og
virksomheder, som de indrømmer srlige eller eksklusive rettigheder, fra



- 16-

at trffe eller opretholde foranstaitninger, som er i strid med traktaternes
bestemmelser, navnlig de i artiklerne 18 og 101-109 nvnte.

2. Virksomheder, der har fàet overdraget at udføre tjenesteydelser afal
mindelig økonomisk interesse, eller som har karakter af fiskale monopo
ler, er underkastet traktaternes bestemmelser, navnlig konkurrencereg
lerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller
faktisk hindrer opfyldelsen af de srlige opgaver, som er betroet dem. Ud
viklingen af samhandelen ma ikke pãvirkes i et sâdant omfang, at det stri
der mod Unionens interesse.

Teledirektivpakken

EU har med vedtagelse af ramme-, tilladelses- og konkurrencedirektivet, der alle blev

vedtaget i 2002 fastsat rammelovgivning for elektronisk kommunikation (direktiv

2002/2 1, direktiv 2002/20 og direktiv 2002/77). Rammedirektivet faststter generelle

bestemmelser og overordnede politiske málstninger, der g1der for alle elektroniske

kommunikationsnet og -tjenester i hele EU. Den mere specifikke regulering findes i

de srski1te direktiver, herunder tilladelsesdirektivet, som har til formal pa europ

isk plan at sikre et frit udbud afelektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Rammedirektivet (direktiv 2002/21 )bestemmer bi . a. føgende:

“Mäl og anvendelsesomràde

Artikel 1. Stk. 1. Dette direktiv fastlgger harmoniserede rammer for re
gulering af elektroniske kommunikationstj enester, elektroniske kommu
nikationsnet og tilhørende faciliteter og tjenester. Det faststter de natio
nale tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller en rkke procedurer, der
skal sikre, at rammebestemmelserne anvendes ensartet i hele EF.

Stk. 3. Dette direktiv og srdirektiverne berører ikke foranstaitninger, der
er truffet pa f11esskabsp1an og pa nationalt plan i henhold til EF
lovgivning for at forfolge mâl af almen interesse, navnlig for sâ vidt angär
regulering afindhold og politikken pa det audiovisuelle omráde.

Nationale tilsynsmyndigheder

Artikel 3.

Stk. 3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder udøver
deres beføjelser upartisk og transparent.
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Politiske mil og tilsynsprincipper

Artikel 8. Stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndighe
der under udforelsen af de i dette direktiv og srdirektiverne omhandlede
tilsynsopgaver, trffer alle rimelige foranstaitninger med henblik pa op
fyldelse afmàlene i stk. 2, 3 og 4. Foranstaltningerne skal stä i et rimeligt
forhold til disse ma!.

Stk. 2. De nationale tilsynsmyndigheder fremmer konkurrencen inden for
udbud af elektroniske kommunikationsnet, elektroniske kommunikations
tjenester og dertil horende faciliteter og tjenester ved bI.a. at:

b) sikre, at der i den elektroniske kommunikationssektor hverken hersker
kon

kurrenceforvridning eller -begrnsning.

Forvaitning af radiofrekvenser til elektroniske kommunikationstjenester.

Artikel 9. Stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at radiofrekvenserne til elektro
niske komrnunikationstjenester forvaltes effektivt pa deres omräde i over
enssternrnelse med artikel 8. De sikrer, at de nationale tilsynsmyndighe
ders allokering og tildeling af sâdanne radiofrekvenser bygger pa objekti
ye, transparente, ikke-diskriminerende og forho1dsmssige kriterier.

Gennemforelse i national ret

Artikel 28. Stk. 1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 24.
juli 2003 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette di
rektiv. De underretter straks Kommissionen herom.
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 25. juli 2003.

Tilladelsesdirektivet (direktiv 2002/20) bestemmer bl.a. følgende:

“Europa-Parlamentet og Rádet for Den Europeiske Union har -

ud fra folgende betragtninger:

12) Dette direktiv foregriber ikke, hvorvidt radiofrekvenser tildeles direk
te til udbydere afelektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller til
enheder, der bruger disse net eller tjenester. Sàdanne enheder kan vre
udbydere af radio- eller tv-spredningsvirksomhed. Med forbehold af sr
lige kriterier og procedurer, sorn rnedlemsstaterne faststter for tildeling
afbrugsret til radiofrekvenser til udbydere af radio- eller tv
spredningsvirksomhed, som er nødvendige for at forfølge ma! af almen in
teresse under overholdelse aff11esskabsretten, bør proceduren for tilde
ling af sãdanne brugsrettigheder dog vre objektiv, transparent, ikke
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diskriminerende og forholdsmLessigt afpasset. Ifolge Domstolens retsprak
sis bør alle nationale begrnsninger afde rettigheder, der sikres i trak
tatens artikel 49, vre objektivt begrundet, forho1dsmssigt afpasset og
ikke overskride, hvad der er nodvendigt for at nä ma! af almen interesse
som fastlagt afmedlemsstaterne i overensstemmelse med fiellesskabsret
ten. Ansvaret for overensstemmelsen med de vilkâr, der er knyttet til
brugsretten til en radiofrekvens og de relevante vi!kâr, der er knyttet til
den gene relle tilladelse, bør dog ligge hos den virksomhed, der har fâet til
delt brugsretten til radiofrekvensen.

udstedt foigende direktiv:

Brugsret til radiofrekvenser og numre

Artikel 5.

Med forbehold afsr1ige kriterier og procedurer, som medlemsstaterne
faststter for tildeling af brugsret til radiofrekvenser til udbydere af ra
dio- eller tv-spredningsvirksomhed med henblik pa mâl af almen interesse
under overholdelse af f1Iesskabsretten, tildeles sâdanne brugsrettigheder
gennem âbne, ikke-diskriminerende og transparente procedurer.

Procedure for begnensning af det antal brugsrettigheder til radiofrekven
ser, der vii blive tildeit

Artikel 7. St/c. 1. Hvis en medlemsstat overvejer, om den skal begrnse det
antal brugsrettigheder, der skal tildeles til radiofrekvenser, skal den bl.a.:

a) tage fornødent hensyn til, at brugerne sikres de storst mulige forde
le, og at konkurrencen fremmes

b)
c) offentliggore beslutninger om begr2ensning aftildelingen afbrugs

ret med begrundelsen herfor

Stk. 3. Hvis det er nodvendigt at begrnse tildelingen af brugsrettigheder
til radiofrekvenser, tildeler medlemsstaterne sàdanne rettigheder pa
grundlag af udv1geIseskriterier, som skal vre obj ektive, transparente,
ikke-diskriminerende og forho1dsmssigt afpassede. Alle udv1ge1seskri-
terier af denne art skal i fornødent omfang tilgodese opfyldelsen af ma!
stningen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Gennemforelse i national ret

Artikel 18. Stk. 1. Medlernsstaterne vedtager og offentliggor inden den 24.
juli 2003 de bestemmelser, der er nodvendige for at efterkomme dette di
rektiv. De underretter straks Kommissionen herom.
Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 25. juli 2003.
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Konkurrencedirektivet (direktiv 2002/77) bestemmer bi . a. følgende:

“Eksklusive og sar1ige rettigheder til elektroniske kommunikationsnet og
elektroniske kommunikationstjenester

Artikel 2. Stk. 1. Medlemsstaterne ma ikke indrømme eller opretholde eks
kiusive eller sr1ige rettigheder til at etablere og/eller udbyde elektroniske
kommunikationsnet eller til at udbyde offentlige elektroniske kommunika
tionstj enester.

Stk. 3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke indfores eller opretholdes re
striktioner for udbud af elektroniske kommunikationstjenester via elek
troni ske kommunikationsnet etable ret af udbydere af elektroniske kom
munikationstjenester, via infrastruktur etableret af tredjemand eller via
f11es brug af net, andre faciliteter eller an1g, uden at dette berører be
stemmelserne i direktiv 2002/19/EF. 2002/20/EF, 2002/21/EF og
2002/22/EF.
Stk. 4. Medlemsstaterne sikrer, at en generel tilladelse til en virksomhed til
at udbyde elektroniske kommunikationstjenester eller til at etablere
og/eller udbyde elektroniske kommunikationsnet samt vilkárene herfor
baseres pa objektive, ikke-diskriminerende, forho1dsmssige og gennem
sigtige kriterier.

Rettigheder til brug af frekvenser

Artikel 4. Uden at dette berører specifikke kriterier og procedurer, som
medlemsstaterne har indført for at tildele udbydere af radio- eller tv
indholdstjenester brugsret til radiofrekvenser med henblik pa at opfylde
má1stninger af almen interesse i overensstemmelse med f11esskabsretten

1) ma medlemsstaterne ikke tildele sr1ige eller eksklusive rettigheder
til brug af radiofrekvenser til udbud af elektroniske kommunikati
onstj enester

2) skal tildelingen af radiofrekvenser til elektroniske kommunikati
onstjenester ske pa grundlag afobjektive, gennemsigtige, ikke
diskriminerende og forho1dsmssige kriterier.

Nationale bestemmelser

Rarnrnedirektivet og tilladelsesdirektivet blev delvist implementeret i dansk ret ved

by nr. 421 af6.juni 2002 om radiofrekvenser, der trádte i kraft den 1.juli 2002. I

loven bestemmes bl.a.:

“ 1. Denne by finder anvendelse pa anvendelse af radiofrekvenser samt
modtagning af radiosignaler.
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§ 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling faststter et fre
kvenspolitisk rammemandat efter forsiag fra IT- og Telestyrelsen, jf stk.
3. Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder retningslinjer for IT
og Telestyrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanven
delse.
Stk. 2. Et frekvenspolitisk rammemandat er g1dende, indtil det erstattes
af et nyt frekvenspolitisk rammemandat.
Stk. 3.

§ 3. IT- og Telestyrelsen faststter en frekvensplan, som indeholder en
samlet oversigt over rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering
af de samlede radiofrekvenser.
Stk. 2. Faststettelse affrekvensplanen sker inden for rammerne af det fre
kvenspolitiske rammemandat, jf § 2, pa grundlag af det internationale
frekvenssamarbejde og samarbejdet i EU samt pa grundlag afadministra
tive forskrifter udstedt i medfor af denne by.”

Afforarbejderne til loven (Folketingstidende 2001-02 (2. samling), tilkeg A, s. 5180)

fremgâr bl.a., at lovforslaget i overensstemmelse med rammedirektivet skal fremme

konkurrence og effektiv frekvensudnyttelse samt tilgodese hensynet til bredere sam

fundsmssige kommunikationsbehov. Dette skal ske gennem en aktiv, objektiv, gen

nemsigtig, ikke-diskriminerende og forholdsmssigt afpasset frekvensadministration.

Frekvensplanen optages i en bekendtgørelse. Pa auktionstidspunktet var det be

kendtgorelse nr. 9830 af 23. maj 2003 om fastlggelse af rammerne for anvendelse og

indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan), der var

gldende. Af frekvensplanen fremgár:

Dansk frekvensanvendelse, samt

Internationale aftaler, relevante regler og vi1kr

Frekvensbànd Dansk allokering beslutninger og anbefalinger Mi1itr anvendelse pa sekundr basis

VHF Lyd Broadcast, Geneva

87,5000 - 108,0000 BROADCAST Agreement 1984

Forkiaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forkiaring afKasper Kruger, Pierre Soel

berg, Stig Hartvig Nielsen, Lis Grete Møller, Kenneth Brenøe og Ab Trik.



-21 -

Der er endvidere afgivet forkiaring af Peter Parbo og Poul Samsøe.

Martin Banga, der flu er afgâet ved døden, havde inden sin død skriftligt korrigeret

byrettens gengivelse afhans forkiaring. Forkiaringen med disse korrektioner er gen

givet nedenfor.

Kasper Kruger har supplerende forkiaret blandt andet, at hafl stadig er adm. direk

tør for Sky Radio AIS.

Sky Radio havde vret pa markedet i Danmark som kabelradio fra 1988. I 2001 kom

det danske program. Da de begyndte med lokalradio i 2001, steg de fra 200.000 lytte

re og nâede op pa 500.000 lyttere i 2003. I løbet afde to âr, hvor Sky Radio drev lo

kalradio, gik de fra at vre fir. 3 til at vre den nststørste.

I juni 2003 näede de en rekIameomstning pa 200.000 euro pr. mãned. Det afspejlede

ogsä en stigning i lyttertal. I juni 2003 var stationen overskudsgivende, hvilket var

ganske usdvanIigt. Det var derudover kun markedsiederen, SBS, der gay overskud.

I 2002 havde SBS overskud pa 13,5 mio. kr., hvilket var en halvering i forhold til

2001. Det tilskrev man Sky Radio. Radio 2 var oprindelig nr. 2 i markedet. Inden Sky

Radio kom in havde Radio 2 et underskud pa 4 mio. kr. Efter at Sky Radio kom

md, blev det forøget til 18 mio. kr.

Sky Radio havde et lavt omkostningsniveau. Sky Radio’s omkostninger var udgifter

til sendenet, musikrettigheder, s1gere, et par rekiameproducere og en enkelt ny

hedsmand. De havde ingen udgifter til studievrter. Omkostningerne var de samme

uanset lyttertal. Udgifterne til musikrettigheder beregnes sáledes efter potentielle lyt

tere.

Lokalradioerne sendte i DR-kvalitet i den kommune, hvor senderen stod. Sky Radio

kunne høres i samme kvalitet som DR i Farum Kommune. Uden for Farum Kommu

ne kunne Sky Radio ogsà hores, men i en ringere kvalitet. Da de kiagede over sende

kvaliteten, fik de at vide, at det kun var meningen. at de skulle have DR-kvalitet in

den for kommunegrnsen.
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Replan1gningsdebatten var foranlediget afet ønske om at bruge frekvenserne pa en

anden made, sâ man kunne fa flere radiokanaler. Det yule i givet fald medfore om

lgning af FM-bândet. Man havde i artier planlagt efter et meget højt kvalitetsni

veau, der kun gay plads til meget fa kanaler. ReplanlEegning yule betyde ringere kva

litet for DR, men de andres kvalitet yule stige, sâ alle stod lige, og der yule blive mu

lighed for flere 1andsdkkende kanaler. Danmark var det land i Europa, hvor der

var frrest kommercielle kanaler. Stig Hartvig Nielsen var den, der introducerede

debatten om replanlgning i Danmark. Stig Hartvig Nielsen og han selv var dengang

de varmeste fortalere. DR’s tekniske direktør, Poul Samsoe, var skeptisk. Han var

selv meget skuffet over DR’s brev af 24. april 2003. Han opfattede det sãdan, at de

øvrige aktorer pa markedet var imod replan1gning.

Angivelsen i udbudsmaterialet om en teoretisk dkning pa 78 % opfattede Sky Radio

i lyset aferfaringerne fra senderen i Farum, sâledes at de yule dkke 78 % i samme

kvalitet som i Farum, svarende til DR-kvalitet, og at man ville kunne høre signalet i

en god del af de øvrige 22 %. De vidste, at man i Danmark brugte den internationale

metode. Han ved, at der er en international definition af dkning. Det kaldes nogle

gange Geneve og nogle gange ITU. Han kendte ikke det mermere indhold, men det

var det, IT- og Telestyrelsen altid henviste til som forklaring pa, at noget ikke kunne

lade sig gøre. Da man planlagde den femte radiokanal, byggede man pa den interna

tionale norm, og at der var blevet fjernet en rkke tidligere lokalradiofrekvenser.

Frekvenserne til den femte kanal bestod afgamle ubrugte DR frekvenser suppleret

med nogle lokalradiofrekvenser. Sky Radio rejste ikke sporgsmàlet om beregnings

forudstninger efter de mange àrs debat om frekvensplanlgningen.

Som forberedelse pa budgivningen regnede Sky Radio pa antallet af potentielle lytte

re. De sá pa, hvor mange lyttere de havde, og hvor man kunne høre Sky Radio i DR

kvalitet. I Farum havde de lyttertal ligesom DR P3 og P4. De andre kommercielle

radioer havde ogsâ lyttertal pa niveau som DR i de kommuner, hvor senderen stod.

Sky Radio havde lyttertal pa 40-50 % i de kommuner, hvor senderne stod. De regne

de med, at den femte kanal ville forøge deres lyttertal med Ca. 900.000 lyttere til mel

lem 1,35 og 1,75 mio.

De antog, at radiorekiarnens andel af det samlede reklamemarked yule stige fra 2 %

tjl 3-5 %, hvis de fik den femte kanal. I Holland var andelen 7—8 %. Niveauet for ra
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diorekiame havde i mange är ligget pa ca. 200 mio. kr. Sammenlignet med andre lan

de i Europa là Danmark pa et meget lavt niveau, hvilket hang sammen med den lave

dkning til lokalradioer. Nàr man fik lost det problem med den femte kanal, matte

man forvente en stigning i radiorekiameandelen. Med den femte kanal yule man for

ferste gang fà en nsten 1andsdkkende kanal, der kunne hores pa samme niveau

som DR, hvilket yule etablere et marked for 1andsdkkende radiorekiame. Man kun

ne trkke en parallel til TV2. For etableringen af TV2 var markedet for tv-reklame

nrmest ikke eksisterende, men det ndrede sig med TV2. Lokairadiorekiame benyt
tes typisk aflokale virksomheder. Med en kanal med en dkning pa 78 % kunne man
tiItrkke landsdkkende kder og store virksomheder. De landsdkkende annonco

rer holdt sig vk fra de lokale radioer for at undgà at ligge side om side med lokale

annoncorer. Sky Radio’s forventninger var i overensstemmelse med bade annonco

rernes, DR’s og de ovrige aktorers forventninger.

Inden budgivningen havde de regnet pa de forventede lyttertal, som blev brugt til at
estimere, hvor meget den samlede radiolytning i Danmark og den forventede stigning

i rekiamemidlerne yule blive. Det blev sammenholdt med de forventede udgifter, der
là ret fast. Det var udgifter til rettigheder og udgifter relateret til public service for

pligtelser. I 2004/2005 var der udgifter pa 8,4 mio. kr. til journalister og 2,5 mio. kr.
til teknikere samt udgift iii Ritzau pa 1,1 mio. kr. De samlede udgifter var sãledes pa

ca. 12 mio. kr. i relation til public service. Udgifterne til KODA og Gramex steg ogsà
til 14,5 mio. kr., ligesom der var udgift til sendernet pa ca. 7,5 mio. kr. Da det handle

de om at have det bedste program og den bedste markedsforing, yule de vre pa sen
dernettet 99,95 % aftiden. Derfor vile de fà en udgift pa Ca. 14 mio. kr. Alt dette md

gik i deres overvejelser, da de besluttede sig for storrelsen af budsummen.

Efter overtagelsen af den femte kanal steg lyttertallet fra 500.000 til 1,1 mio., hvoref

ter det là fast. Af de 500.000 lyttere korn de 200.000 lyttere fra kabel og de resterende

fra Kobenhavnsomràdet. De undrede sig over, at lyttertallet ikke steg yderligere fra

1,1 mb., uanset hvad de gjorde. De analyserede derfor musikken og satte md med

markedsforing. De lavede en fokusgruppeundersøgelse, der viste, at de kunne oge
lyttertallet ved at introducere programvrter. Det gjorde de, men lyttertallet steg

ikke.
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Baggrunden for brevet af 6. februar 2004 til nvnet var blandt andet, at Sky Radio

efter auktionen kunne konstatere, at Talpa havde fâet tilladelse til at flytte en sender i

Randers tttere mod Arhus. Det yule fore til bedre dkning for Talpa, hvilket Sky

Radio mente stred mod udbudsmaterialet. Det var for auktionen besluttet at ned1g-

ge Vr1ose senderen, idet den yule forstyrre den femte kanal, men efter auktionen fik

Radio 2 by til at blive ved med at sende. Det viste, at man begynthe at s1kke pa be

skyttelsen af den femte kanal. Sky Radio yule ikke acceptere, at man ndrede pa de

teoretiske beregninger.

Sky Radio blev meget overrasket over svaret af 10. marts 2004 fra nvnet, og at man

dermed gik fra en teoretisk beregning afbeskyttelse til, at man skulle pâvise forstyr

relser i praksis. Deres ràdgiver, BSD, forkiarede, at det i praksis yule vre umuligt at

pâvise konkrete forstyrrelser, og Sky Radio frygtede, hvad det yule fore til.

Sky Radio kunne ikke leve op til punkt 8 i programtilladelsen, hvorefter Sky Radio

fra den 15. maj 2004 skulle sende i hele det omrâde, der var bestemt for modtagning.

Sky Radio informerede nvnet herom ved brev af 15. juni 2004. Det viste sig, at der

var en lang rkke feji i IT- og Telestyrelsens oplysninger, og at det af IT- og Telesty

relsen forudsatte sendenet ikke kunne opbygges. Der skulle derfor benyttes andre

sendemaster. }Endringerne forudsatte tilladelse fra IT- og Telestyrelsen. De kunne pa

grund afmanglende tilladelser ikke leve op til forpligtelsen til at sende til 78 %.

Nvnets brev af 24. juni 2004 opfattede han som en bekrfte1se pa, at man brugte

den internationale model. Han hftede sig ikke ved, at der var anfort 95 % tidssand

synlighed, idet han antog, at det var en del af den internationale standard. Sky Radio

syntes, at der manglede nogle oplysninger vedrorende ndrede sendepositioner. De

var bekymrede for, at en flytning yule medfore tab aflyttere i Kobenhavn. Nvnet

yule kun oplyse om nettodkningstabet vedrorende lyttere, og Sky Radio kunne ikke

fa at vide, hvor stort tabet var vedrorende dobbe1tdkning.

Sky Radio yule gerne vide, hvad konsekvenserne var afndringer i frekvenserne. De

efterspurgte oplysninger skulle ogsâ bruges til, at Sky Radio kunne lave sine egne be

regninger. Han opfattede IT- og Telestyrelsens svar pa e-mail af 29. juni 2004 som en

bekrftelse pa, at det var den internationale metode, der var anvendt. Han spurgte

om feltstyrke under forskellige modtageforhold, idet BSD havde forkiaret, at man
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ved DR beregning opererede med forskellige feltstyrke. Dkningskortet og IT- og

Telestyrelsens svar i brev af 29. juni 2004 viste, at Sky Radio med den flyttede positi

on yule miste en del lyttere. Han videresendte IT- og Telestyrelsens mail til BSD og

spurgte, om det svarede til DR. Han begyndte at blive opmrksom pa, at der stilles

forskellige krav til feltstyrke alt efter, om man er i byen eller pa landet.

Forinden mødet med nvnet den 8. november 2004 havde BSD udarbejdet nogle

kort, der viste, at de ikke havde fàet den lovede dkning.

Pa modet med nvnet og IT- og Telestyrelsen den 13. december 2004 var det stadig

feltstyrken, der var temaet. Sky Radio mente, at der var tegn pa, at man ikke brugte

den internationale model som angivet iTT- og Telestyrelsens brev af 16. november

2004 om aktindsigt.

Sky Radio blev først ved mødet den 31. oktober 2005 bekendt med, at IT- og Telesty

relsen havde anvendt power sum.

En dkning pa 63 %, sat i forhold til et lyttertal pa 1,1 mio. yule medfore, at de ikke

havde det potentiale til at hve lyttertallet, som de havde regnet med. När der reelt

kun var tale om 53 %, viser det, at de var betydelig dygtigere til at lave radio, end de

var kiar over.

Efter etableringen af den femte kanal udvikiede radiomarkedet sig sãdan, at der blev

flyttet lyttere fra DR. De fik en pn omstningswekst pa radiorekiamerne, men det

gik ikke sâ strkt, som man havde regnet med. Forventningen fra 2005 til 2006 var,

at markedet fortsat yule udvikie sig til over 360 mio. kr. Der var ikke nogen, der

sendte pa den femte kanal, efter at Sky Radio lukkede, og heller ikke i 2006. Det, der

ti1trkker annoncorer, er antallet aflyttere. Reklamebureauerne starter med at gâ til

den radio, der dkker markedet mest, og hvis man derved nâr sit mal, gár man ikke

til de ovrige aktorer.

TV2 Radio overtog det sendernet, som Sky Radio havde haft. TV2 Radio opnaede

kun det halve antal lyttere. De nye radiokanaler hentede 1/3 aflytterne fra DR og

resten fra de ovrige kanaler. Da Sky Radio lukkede, gik 90 % aflytterne til DR.
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Gallup mãler lyttertal ved at registrere, hvor lytterne bor, men ikke hvor lytterne

hører radio. Mere end 2/3 aflytningen foregâr imidlertid andre steder end p hjem

adressen.

Eik Frederiksen, der den 15. marts 2004 til IT- og Telestyrelsen kiagede over forstyr

relser fra Radio 2 ved modtagelse af Sky Radio, var Sky Radio’s programchef.

Ved opgørelsen af antallet af lyttere fremgâr det ikke, hvor lang tid lytterne lytter.

Lyttere t11es med, hvad enten de har lyttet i 5 minutter eller 5 timer. Sky Radio’s

dkningskort udskrevet den 10. november 2005 er en vejiedning til lytterne om, hvil

ken frekvens der ligger nrmest lytterens adresse. Det var ogsã et udtryk for, at Sky

Radio ville slâ sig op som 1andsdkkende kanal.

Det er rigtigt, at han har underskrevet Sky Radio’s seneste ârsregnskab i november

2011. Det passer, at balancen er negativ med omkring 267 mio. kr. Der er ikke penge i

firmaet, der kan betale Radio- og tv-nvnets pâstand.

Pierre Soelberg har supplerende forklaret blandt andet, at han nu er ansat i DR, hvor

han layer it-systemer.

Som teknisk chef hos Sky Radio var hans opgave at fã tingene til at virke, og det var

et meget praktisk arbejde.

Som forberedelse til auktionen atholdt Sky Radio moder med BSD for at fâ et over

blik over, hvor meget Sky Radio skulle opbygge, og hvad det ville koste. BSD udar

bejdede et feltstyrkekort, der viser dkningen uden interferens. Det dkningskort,

som Mediesekretariatet lagde ud pa hjemrnesiden, angav dkningen begrnset af

interferens. Dette kort undrede ham ikke, idet dkningen nodvendigvis matte vre

mindre, nãr interferensen var medregnet. Han var ikke involveret i Sky Radio’s for

retningsplaner. De var bekendt med, at der var sammenhng mellem lyttertal og af

standen til sendere, sâledes at der var flest lyttere tt pa senderen. Hele ideen med at

købe den femte kanal var at opnâ en bedre Iyttekvalitet. Sky Radio regnede med at

opnà samme kvalitet, som DR havde.
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Baggrunden for at rekonstruere Jorn Andersens plan var kammeradvokatens pa-

stand om, at Jorn Andersen matte have regnet med 95 % tidssandsynlighed. De hay

de ikke i forbindelse med rekonstruktionen adgang til historiske data. Han fandt ud

af, at forskellen havde betydning for, hvor godt man kunne hore kanalen, idet der er

flere forstyrrelser, nár man er nede pa 95 %.

Formâlet med Nielsen-rapporten var at imodegâ en pästand om, at Sky Radio lavede

for dãrlig radio. Rapporten viste, at hvor der var god dkning, var der gode lyttertal.

Der var ingen steder med god dkning, og dárlige lyttertal. Sky Radio havde forven

tet god dkning inden for de markerede dkningsomráder.

Stig Hartvig Nielsen har supplerende forkiaret blandt andet, at han har vret râdgi

ver for Sky Radio i den forstand, at han har lost konsulentopgaver for Sky Radio,

men ogsá for mange andre, herunder Sky Radio’s konkurrenter. Han husker ikke,

om han var konsulent for Sky Radio i forbindelse med, at der blev afgivet tilbud i

2003.

Hans opfattelse af, at IT- og Telestyrelsen er kiassens dydige elev, beror pa hans

mangeârige erfaring. Det har altid vret forbundet med store vanskeligheder at fâ

frekvenser. IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med afslag henvist til, at man var

nodt til at overholde GE84 og ITU’s anbefaling. Pa nogle omrâder har IT- og Telesty

relsen opstillet skrpede krav i forhold til ITU. Han kender ikke selv GE84 i detaijer.

Han er ikke kiar over, om IT- og Telestyrelsen er enig med ham i, at GE84 er utids

svarende. GE84 finder han utidssvarende, idet behovet for radiokanaler er steget, og

fordi lyttesituationen har ndret sig. Man lytter nu pa en anden made, end nár man

lytter via en udendors monteret antenne. Han har vret en varm fortaler for replan

lgning. Han foreslog den 6. kanal, idet han sá nogle muligheder, bI.a. fordi der i ko

benhavnsomradet var en stor dobbeItdkning for flere kanaler. En del af hans for

slag blev gennemfort, mens andre dele, herunder anvendelse afnye teknikker, ikke

blev gennemfort. I Holland har man ndret pa mange parametre og derved fãet en

langt bedre udnyttelse af FM-bandet, ligesom man har fâet en bedre kvalitet. Han var

ikke overrasket over, at IT- og Telestyrelsen var uenig i hans synspunkter, jf. medie

sekretariatets rapport fra arbejdsgruppen vedrorende den fremtidige lokalradio- og

tv-ordning fra 3. november 2003.
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IT- og Telestyrelsen har haft den praksis, at DR’s sendere kun matte forstyrres med 1

db, hvor det internationale krav kun er 5 db. Man kunne f.eks. heller ikke bruge en

frekvens i Sonderjylland, der blev brugt i København. Der blev ogsâ altid foretaget

høring af DR og ikke aflokalradioer ved pâtnkte ndringer. Han var pa den bag

grund ikke i tvivl om, at den femte kanal — der ogsä havde public service forpligtelser

— yule vre beskyttet pa samme made som DR.

Lis Grete Moller har supplerende forkiaret blandt andet, at hun beskftiger sig med

planlgning af nye sendernet, herunder anvendelse af frekvenser. Hun layer ikke selv

detaijerede dkningsberegninger. Det bar DR konsulenter til at gore. Hun var med

til at komme med et forsiag til et nyt net. Der kan bl.a. vre tale omjustering afsen

destyrke og hj1pesendere. Hun har arbejdet sammen med Jorn Andersen i flere pe

rioder, forst i 1990’erne og senere i DR fra 2002 indtil Jorn Andersens dod ijanuar

2003. Hun har vret iTT- og Telestyrelsen og Teledanmark fra 1993 til og med 1998.

Hun var bekendt med indholdet af GE84 og de tilhorende rekommandationer, da

hun sendte e-mail af 13. maj 2005 til Kasper Kruger. Feltstyrken er fastsat ud fra be

stemte egenskaber hos modtageren. Hun tnkte bade pa feltstyrken i forhold til an

dre sendere og interferens. DR er beskyttet efter de angivne normer bade i forhold til

udenlandske og indenlandske sendere.

Hun har deltaget i udarbejdelsen afhoringssvaret af 28. marts 2003. Det blev anfort,

at en rep1anlgning ikke matte fore til forringelse afDR’s kanaler, idet det var helt

afgorende, at lytterne ikke ville fa en dàrligere modtagelse afDR’s kanaler. De antog,

at der var en stor risiko for dárligere modtagelse, idet det fremgik afKPMG’s rap

port, at man i Holland havde opnáet flere kanaler ved at slkke pa kravene til inter

ferens. Mr man som i Holland regner med 90 % frem for 99 % aftiden, vil det se ud

som om, at den enkelte sender dkker et storre omràde. Lytterne viii hojere grad

opleve stoj og skratten ved beskyttelse i kun 90 % aftiden. Interferensbeskyttelsen er

vsentlig, men der er naturligvis en vis margin. Kravet om beskyttelse i 99 % aftiden

er generelt anvendt. DR har pa sin hjemmeside dkningskort over digitalt tv-signal

og DAB radio. Ved p1an1gningen heraf er der anvendt 99 % af tiden.

Hun har ogsä deltaget i udarbejdelsen afhoringssvaret af 28. marts 2006 til Kultur

ministeriet, hvor DR havde fàet udkast til bekendtgorelse om Radio- og tv-nvnets
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udbud af den femte radiokanal til høring. De anforte, at det ikke var de samme be
regningsmssige forudstninger som ved planhegning afDR’s FM-sendernet, idet
debatten om rep1an1gning var aktuel. DR var “hysterisk” i forhold til ikke at risike
re at fâ drligere dkning og greb enhver lejlighed til at gøre opmrksom herpã.

DR anvender i overensstemmelse med rekommandationerne forskellige mimimums
feltstyrker alt efter. om der er tale om land, by eller storbyer. DR kan ikke leve med
lavere feltstyrke end 54 dBjiV/m, fordi det vii give for mange tilflde af stoj. I storby
er er signalet forstyrret af store bygninger og elektrisk forstyrrelse. Kriterierne ved
rorende feltstyrke og beskyttelse mod interferens er to forskellige kriterier. Lay felt
styrke og lay beskyttelse mod interferens betyder lavere dkning. Det blev pápeget i
horingssvaret, at der var anvendt en anden beregningsmetode, end DR anvender

(power sum frem for simplificerede multiplikationsmetode). Alle disse faktorer giver
en mere optimistisk vurdering af befolkningsdkning end efter GE84.

DR har 12-15 hovedsendere og et stort antal hj1pesendere. Regionaiprogrammerne

krver lidt flere hj1pesendere. Hjlpesendere er fortrinsvis opstillet for at dkke
huller, herunder pa grund afvanskelige terrnforhold.

Hun tror ikke, at Jorn Andersen har beregnet dkningsomradet med brug af power

sum, men hun ved det ikke. Jorn Andersen havde software til at anvende den forenk
lede multiplikationsmetode, og det var ogsá den mest korrekte.

Der er ikke lavet egentlige dkningsberegninger i hendes tid i DR, og hun har heller
ikke set det i nogen gamle papirer. Hvis man skulle lave dkningsberegning pa FM
nettet, yule man ikke anvende ITU-R P.370 eller ITU-R P.1546, idet der flu findes

bedre metoder.

Hun kender ikke til “Rapport over undersogelse afde frekvensmssige muligheder

for udsendelse af Radio 2 i FM bándet pa oerne ost for Storeblt”, men hun ved, at

der i slutningen af 1990’erne blev undersogt muligheder for fremskaffelse afplads til
flere frekvenser. Hun var ikke involveret i det arbejde, for hun kom til DR i 2002.
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Pa det digitale sendernet anvender man 99 %‘s tidssandsynlighed, for der opleves
interferens vrre, idet man hurtigere mister signalet. Pa et analogt net sker det mere
gradvist.

Hun forstàr ikke de store huller i dkningen i Jylland pa kortet over den teoretisk
beregnede dkning for P1, med 99 % tid, SSM, 54 dBiV/m udarbejdet af IT- og Te
lestyrelsen i september 2007. Hullerne pa kortet, der er medtaget som figur 5 i Jørn
Andersens artikel fra 1986 i Teleteknik, vedrørende P1’s dkning i Jylland, er ikke
nr sâ store. Kortet fra 2007 medtager alle hovedsendere og hjIpesendere til P1.

Peter Parbo har forklaret blandt andet, at han nu har et konsulentfirma og er med
lem af en rkke bestyrelser. I 2003 havde han vret direktør for TV2 i et halvt ãr.
TV2 bød pa auktionen, idet TV2 syntes, at man manglede radio pa paletten. TV2’s

annoncører mente, at det ville vre en god ide, idet markedet da var umo dent. Ra
dioreklamemarkedet udgjorde dengang Ca. 2 % af rekiamemarkedet. Det, forventede
man, yule fordobles over en periode til 4-5 % eller 400-500 mio. kr. TV2 havde en
stor landsdkkende kanal og kunne derfor bruge de samme korrespondenter pa tv og
i radio. Økonomisk yule der skulle vre vandttte skotter mellem TV2 og radiokana
len. Han holdt op pa TV2 i 2006 og deltog ikke i TV2’s budgivning pa den nye aukti
on.

TV2 foretog beregninger ud fra en forudstning om, at kanalen var nsten lands
dkkende med 78 % dkning. Det nøjagtige tal var ikke noget, TV2 gik voldsomt op
i. TV2 gik til grnsen af hvad man yule hyde. Hans loft var efter aftale med bestyrel
sesformanden 48 mio. kr. Hvis der havde vret oplyst en markant lavere chekning

end 78 %, er det ikke sikkert, at TV2 ville have budt. Hvis dkningen kun havde v
ret 54 %, yule man ikke have budt sâ hojt, og muligt slet ikke have budt. Hovedpar

ten afTV2’s annoncører er landsdkkende, derfor var det vigtigt, at kanalen var n
sten 1andsdkkende. Før budgivningen allierede TV2 sig med eksterne folk, der fore
tog en vurdering af indtgts- og udgiftssiden. Alle vidste, at der yule vre underskud
de første âr. Med 78 % gik man ud fra, at dkningen var som DR’s, men det var ikke
noget, der blev diskuteret. De forventede, at man kunne ramme op mod 90 % med en
därligere dkning for de yderligere lyttere. Det var baseret pa erfaringen med lokal
radio. For sá vidt angar tv-signal havde TV2 samme kvalitet eller bedre end DR.
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Poul Samsøe har forkiaret blandt andet, at han er civilingenior og siden 1987 har v

ret ansat i DR, først som okonomichefog fra 1997 som underdirektør med teknologi

som ansvarsomrâde med det formal at føre DR md i den digitale tidsalder. Han forlod
DR i 2008 og er flu pa efterløn.

Da han blev underdirektør, blev det tekniske varetaget af Teledanmark, der ogsâ stod
for frekvensp1anlgningen. Da Teledanmark var blevet overtaget af Ameritech, ret
tede man henvendelse til DR og TV2 og spurgte, om man yule købe sendevirksomhe

den. DR dannede sammen med TV2 BSD, der varetog den praktiske händtering af
sendestationer. Han blev kiar over, at frekvensp1an1gning var en opgave af afgoren

de strategisk betydning. Han har ikke selv lavet frekvensplanlgning i praksis, men
har arbejdet med det pa 1ede1sesmssigt plan. Jørn Andersen, der var ansat i TDC og
den eneste ekspert i Danmark, blev derefter ansat efter konsultation med generaldi

rektør Christian S. Nissen, der var enig i den strategiske betydning. Der var en rkke

kiager over DR’s dkning. I den forbindelse var Jorn Andersens ekspertise nødven

dig for at kunne argumentere over for Telestyrelsen. Jørn Andersens brev af 22. sep

tember 2000 UI Telestyrelsen vedrorende lytterkiager i Pandrup er typisk for den

made, Jørn Andersen hândterede kiager pa. Jorn Andersen pápegede, at der blev

sendt med for hoj feltstyrke fra den págldende lokalradio.

Jorn Andersen var en meget reker person. Han holdt sig til de forudstninger, der

internationalt var enighed om. Jorn Andersen var meget internationalt orienteret og

var med i en hue kreds pa ca. 6 personer, der styrede frekvensplan1gningen i Euro

pa. Hvis Jorn Andersen havde en begrundet formodning om, at det kunne vre hen

sigtsmssigt at slkke lidt pa normerne, kunne man afvige fra normerne. Der var

omráder i landet, hvor dkningen ikke var helt, som den burde vre. Det sà man pa

med stor alvor i DR, idet alle licensbetalere har krav pa at kunne høre DR. Der var

kiager bade inden og uden for 99 %-omrädet. Inden for 99 % kunne lokale forhold

gøre dkning vanskelig. Jorn Andersen mente, at der, hvor dkningen beregnings

mssigt var i orden, matte kiagerne fa sig en bedre antenne. Hvis det ikke var i orden

beregningsmssigt, kom Jorn Andersen med onske om at forbedret forholdene.

DR yule meget gerne have den 4. radiokanal afprogrammessige grunde. Man onske

de en skarpere programmessig profil. Christian S. Nissen indsâ, at hvis DR skulle

have en 4. kanal, var man nodt til at stille flere frekvenser til rádighed for kommerci
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el radio. Jørn Andersen blev derfor bedt om at se pa muligheden for at etablere en 5.
kanal. Jørn Andersen kom i sit notat af 8. januar 2000 frem til, at der ikke kunne

etableres en kanal med DR norm med nsten 100 % dkning, men derimod en n

sten 1andsdkkende kanal. Han tror, at Jorn Andersen brugte kriterierne fra Gene

vekonventionen, men det er ikke noget, han har pa skrift. Det var ogsà det, der là i

Jorn Andersens programmer. Beregningen var en overslagsberegning. Senere lavede

Telestyrelsen nøj agtige beregninger.

Han har deltaget i udformningen afhøringssvaret af 28. marts 2003 til Kulturmini

steriet vedrorende KPMG’s rapport over den hollandske rep1anlgning. DR var fo

kuseret pa at opretholde Geneve-kriterierne for DR, fordi DR var bange for at fà fle

re kiager over forstyrrelser. DR havde fra kolleger i Holland hort, at rep1anlgningen

der havde medført flere forstyrrelser. DR var ogsà bange for, at det kunne medfore,

at DR ikke ville fa fuld kompensation for merudgifter. Desuden mente DR, at vejen til
flere kanaler burde vre digital radio. Jorn Andersen havde fagligt ikke meget til

overs for den hollandske rep1anlgning. Det, man pàpeger i horingssvaret, er, at man

godt kan ndre parametrene for beregningen, men med en given sender og feltstyrke

ndres lytterens oplevede dkning ikke.

Jørn Andersen havde et kollegialt samarbejde med Telestyrelsen. Det var Telestyrel

sen, der stod for udarbejdelsen affrekvensplanen for FM5, men man har givetvis

konsulteret Jørn Andersen. Der er ikke tale om, at han har godkendt planen.

Kenneth Brenoe har supplerende forkiaret blandt andet, at han fortsat er ansat i

Group M med samme funktion. Group M’s kunder reprsenterer det professionelle

reklameindkøbsmarked. Der er primrt tale om store firmaer. Der skal vre en vis

storrelse i ens reklamebudget for, at det kan betale sig at bruge en ràdgiver. Han er
indkøbsdirektør med ansvar for indkøb i de forskellige mediebureauer. Ved indko

bene vurderer man, hvilket medie og hvilken kanal, hvis der er tale om radioreklame,

der er mest egnet. Inden den femte kanal kom i luften, var det hans forventning, at

markedet for radiorekiame ville blive loftet. Med en radiokanal, der kunne nà bredt

ud, ville kvalitetsopfattelsen blive løftet. Han regnede med, at kanalen ville vre

1andsdkkende og konkurrent til DR. Det yule dermed blive nemmere at kobe en

1andsdkkende kampagne. Det kunne tiltrkke flere annoncører og flere af de store
annoncører og yule ogsà betyde større rekiamebudgetter. Det var ogsà forventningen,
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at radiorekiamemarkedet yule blive mere professionelt. Dkning udtrykker mulig

heden for at ramme màlgruppen. Man interesserer sig for unikke lyttere i málgrup

pen, og man foretrkker flere lyttere, der kun lytter en gang, frern for frre lyttere.
der lytter flere gange. For sâ vidt angãr den femte kanal havde man en forventning

om at ná ud til mere eller mindre hele Danmark. Rekiamekampagner starter pa TV2
for at ná til den største del afmálgruppen. Derved nâr man ogsá den del afbefolknin

gen, sorn ikke kan nâs med de øvrige kommercielle kanaler. Man kan godt sige, at det
er TV2, der stter prisen for tv-reklamer. De øvrige kanaler venter pa TV2’s pris
stning. TV2 far en større andel af rekiamemarkedet og kan tage en højere pris. Det
var forventningen, at Sky Radio yule blive landsdkkende og blive markedsiedende.
Der var en forhãbning om. at Sky Radio yule blive den kommercielle radios svar pa
TV2. For at fâ den optimale radio rekiame var det ikke afgørende, hvordan man

kombinerede Sky Radio, Radio 100 FM og SBS.

Hans erindring om omstningen for radiorekiamer forud for den femte kanal svarer
til Dansk Oplagskontrols tal. Forventningen til udviklingen i markedet blev flittigt

debatteret. Han husker, at der blev talt om en stigning fra 200 mio. kr. til 600 mio.

kr., som Eric Hansen bar forklaret om. Hans egne forventninger var mindre optimi

stiske, men han husker det ikke eksakt. Der var hard konkurrence mellem kanalerne,
fordi man kunne spille dem ud mod hinanden. 2006 og 2007 var etjubelâr pa rekia

memarkedet. Det var forventningen, at radiorekiame ville fâ en andel af opgangen i

omstning.

Ab Trik har forkiaret blandt andet, at han fortsat er administrerende direktør for

Skykoncernen, hvis aktier i 2006 blev solgt til Telegraph Media. Der er ikke lngere

nogen forbindelse til News.

I Holland ilk Sky Radio rettelig en markedsandel (share) pa 13,5 %. For en radiosta
tion er det afgørende, at man bar distributionsmuligheder. Dermed bar man poten

tiale til at na ud til lytterne. Derved opnãr man markedsandele og kan pa den bag

grund slge radiorekiame. De forventede, at de 78 % ville vre i DR-kvalitet, fordi

der var tale om en international auktion âben for udenlandske virksomheder, og man
matte derfor forvente, at der blev anvendt internationale normer. De havde ikke an

ledning til at tro, at det forholdt sig anderledes. Sky Radio var interesseret i den fern

te kanal, fordi den var en stor chance for at komme md pa et marked, hvor der kun
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var en kommerciel part. Det var et stort nyt marked for Sky Radio. Sky Radio sâ det
danske radiorekiamemarked, hvor andelen afrekiame i radio kun var 2 %, som et
marked med potentiale, fordi andelen i andre lande ligger pa 6-7 %. I 1988, da Sky
Radio startede, var reklameradio ikke tilladt i Holland. Der var kun kabeldkning i
Holland. Efter en tid fik de nogle smâ FM-frekvenser og senere kom replanlgningen.
Det hollandske rekiamemarked udvikiede sig, da de kommercielle radioer kom til, og
man fik flere lyttere. Det var gunstigt for reklamemarkedet i Holland, som han har
fulgt noje. Den udvikling forventede man ogsá i Danmark. Han har deltaget i under
søgelse af, hvilke grupper man skulle henvende sig til for at fà den storste rekiame
indtgt ikke kun i Holland, men ogsá i mange andre lande.

Han udarbejdede den danske radiostations forretningsplan, orienterede aktionrerne
og bod pa auktionen. Udover ham deltog tre andre, herunder en der foretog indle
dende undersogelser, og en der deltog i forberedelserne forud for auktionen. Kasper
Kruger deltog ogsâ. Der var ikke ansat teknisk personale. En tekniker, Rob Korver,
fra Sky Radio Group i Holland lste udbudsmaterialet. Han blev bedt om kort at se
pt materialet for at kunne give sin vurdering af det tekniske ved kobet af FM

pakken. Han blev ikke bedt om at se pa sporgsmâlet om dkning, og han skulle ikke
se pa sendernettet. Rob Korvers ekspertise ligger i opbygningen af en radiostation.
Sky Radio havde en kiar forudstning om, at dkningen var baseret pa internationa
le normer. Det forberedende arbejde blev udfort i Holland, men de havde tt kontakt
med Kasper Kruger. Han havde selv vret i Danmark mange gange forinden.

Udviklingen inden for radiomarkedet gâr langsomt, men markedet i Danmark stag
nerede hurtigt. Han undrede sig over, at Sky Radio’s markedsandel i Danmark ikke
steg, fordi monsteret var helt anderledes end pa Sky Radio’s andre stationer. Det for
te til, at Sky Radio derefter kiggede pa programfiaden og udforte lytterundersogelser.
Sky Radio holdt pa den baggrund op med at sende musik non stop og indforte studie
vrter. Der var, for Sky Radio begyndte at sende, ogsa udfort lytterundersogelser.
Han begyndte at fa en fornemmelse af, at der var noget galt med dkningen, og han
havde ogsa en droftelse med Kasper Kruger herom.

Sky Radio var meget glad for, at Brian Mikkelsen gay udtryk for, at Sky Radio skulle
behandles pa samme made som DR. I forhandlingerne med nvnet gay nvnet ud
tryk for, at der ikke var nogen problemer med FM-frekvenserne. Han var irriteret og
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overrasket, fordi Sky Radio havde haft en god snak med den danske kuiturminister.

Det, som Brian Mikkelsen havde lovet. blev imidlertid aidrig til noget. Han var cho

keret over at finde ud af, at dkningen var sâ dârlig, som det blev konstateret. Da

forhandlingerne med nvnet var brudt sammen, mistede de tilliden til, at det kunne

lade sig gøre at drive kommerciel radio i Danmark. Han matte meddele aktionrerne,

at dkningen var lavere end forventet, og at Sky Radio ikke havde købt en national

licens, men kun en lokal licens. Det forventede potentiale var derfor reelt meget mm

dre. Han var i New York af personlige grunde, men han havde ogsâ kontakt med flog

lejurister i Newskoncernen, der har hovedsde i New York. Overvejelserne om at

lukke kanalen var langtfra nemme. Sky Radio havde imidlertid forretningsmessigt

mistet tilliden til de danske myndigheder, selvom man var interesseret i at drive radio

i Danmark. Han har ikke tidligere vret ude for at skulle ophve en koncession med

en stat. Det var ikke et sporgsmâl om likviditet. Beslutningen var bãret af manglen pa

tillid. Havde Sky Radio vidst, at dkningen efter internationale normer kun var pa

53,8 %, yule Sky Radio ikke have budt pa kanalen, idet Sky Radio var interesseret i

en nsten 1andsdkkende kanal. Sky Radio havde allerede succes pa lokalt plan.

Han vii mene, at det i sidste ende var aktionrerne, der traf besiutningen om at leve

re licensen tilbage og lukke stationen. Han ved ikke, om Rupert Murdoch var invol

veret. Han forkiarede, at han havde mistet tilliden. Alt blev ordnet af Martin Banga,

der befandt sig et sted mellem Danmark og Holland. Han ved ikke, om Martin Banga

anbefalede bestyrelsen at lukke stationen. Han var selv medlem af bestyrelsen for Sky

Radio Danmark, der havde licensen. Drøftelserne med moderseiskabet var begrundet

i, at det var for stor en beslutning at trffe alene for bestyrelsen i Danmark.

Han kan bekrfte, at Martin Banga har korrigeret sin forkiaring, som det er anført.

Gengivelsen af Martin Bangas forkiaring for byretten med korrektioner er sàlydende,

idet korrektionerne er kursiveret:

“Martin Banga har forkiaret blandt andet, at han siden 1996 bar vret di
rektør for eksterne anliggender i Sky koncernen. Han er økonom. Siden
1995 bar ban endvidere vret formand for udvalget for kommercielle ra
dioer i Holland, og tidligere har han vret nstformand for et europisk
udvaig for kommercielle radioer. Han deltog i 1988 i opstarten of kom
mercielle radioer i Holland og var med i replan1gningen. (Her savnerjeg
en fork!aring pa den kendsgerning, at alle civiliserede lande arbejder med in-
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ternaflonale ITU-normer iforbindelse medplanicegning og koordinering. Dette
danner grundlagfor hele diskussionen. I Holland benyttede man ogsà disse
normer. Forst efter replankegningen blev normerne nedjusteret. Den eneste
grund til, at kommerciel radio accepterede dette var, at ellers kunne man ikke
skabe megenplads ill kommercielle kanaler.) Det var et ønske fra de kom
mercielle radioer i Holland, at der blev foretaget en replanlgning. De of
fentlige stationer havde de fleste kanaler, hvad der ikke var rimeligt. Pa
grund afintenst lobbyistarbejde fik han foranlediget, at radiokanalerne
blev delt med 50 % til offentlige radiostationer og 50 % til kommercielle
radiostationer. Man kunne kun opnã dette ved at reducere kvaliteten af
frekvenserne, d.v.s reducere beskyttelsesgraden og tillade større interfe
rens. Processen varede flere âr. Inden rep1an1gningen var der 5 offentlige
radioer og kim 2 semi-nationale kommercielle radioer. Sky havde en kom
merciel radiokanal. Efter replan1gningen var der 9 kommercielle radio
er. Lydkvaliteten blev dãrligere for bade offentlige og kommercielle radio
kanaler. De offentlige kanaler sender ogsä reklamer.

Som formand for de kommercielle radioer var han meget involveret i hvor
mange kanaler, man skulle have. Teknikerne tegnede kort og angav
cirkier for dkningsomräder og sagde, at det var der, de forskellige radio
kanaler kunne nã. Med disse cirkier kunne man lave forskellige “pakker”.
Det er det samme i Danmark. Indenfor cirklerne er der perfekt modtagel
Se. Alle ved, at radiosignaler ikke stopper ved kanten afcirklerne, men at man
ogsâ kan modtage signaler uden for cirkierne, men i dârligere kvalitet.
Man dkker pa den made nrmest hele landet. For sâ vidt angàr den 5.
radiokanal var 78 % iperfekt kvalitet inden for cirklerne, og 15-20 % i ringere
kvalitet uden for cirklerne. Jo flere steder, man kan modtage fra, jo bedre
kvalitet. Derfor er overlapninger vigtige. Han vidste, at Danmark var en
meget konservativ p1an1gger af radionet. Detfremgik ogsà afDR ‘s dcek
ning. De offentlige kanaler i Danmark havde perfekt modtagelse og fâ fre
kvenser. Der var ikke grund til at betvivle, at de danske myndigheder benyt
tede de internationalt accepterede ITU-nornier, som ogsà var anerkendt afDR.
Pa Sky Radio forventede man (‘eller rettere, var overbevist om,) at fâ den hø
jeste kvalitet eller i det mindste samme kvalitet, som DR havde. Kulturmi
nisteren havde fortalt ham, at den femte kanal skulle bryde det danske
monopol. Han modte Brian Mikkelsen 3 gange. Den ene gang var den 14.
november 2003, dagen før de “gik i luften”. Brian Mikkelsen var meget
stolt over, at han havde vret med til at bryde det offentliges monopol.
Den anden gang var pa Sky Radios I ãrs fodseisdag, og den tredje gang
var i sommeren 2005, da de havde fundet ud af, at der var noget helt galt
med deres sendenet.

P Sky Radios 1 ârs fødselsdag var der begyndt at komme problemer med
de lokale radiostationer, der sendte med for hoj sendestyrke. Pa modet
med ministeren râdede ministeren dem til at kontakte politiet. I Holland
har Sky flere stationer. De betaler lobende afgifter til de hollandske myn
digheder, som kontrollerer lokalradioernes sendestyrker, og om der er
ulovlige sendere. Noget tilsvarende yule ogsâ kunne virke i Danmark. Der
for var han forundret over ministerens henvisning til politiet. Sky var me-
get skuffet over udviklingen i Danmark. (Jeg kender ikke konteksten for
denne bemcerkning her). Nâr man lytter til radio, er man som regelprimcert
beskftiget med noget andet. Radioen er der bare. Hvis man ikke kan hø
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re en radiostation eller hvis kvaliteten er dàrlig stiller man bare om til en an-
den kanal. Derfor kiager folk ikke. Hvorfor kiage over noget, du aidrig har
lyttet til.

Da de mødtes med ministeren i sommeren i 2005, gik det for alvor op for
ham, at problemet var større, end han havde troet. Idiskussionen med Mi
nisteren, sagde Ministeren imidlertid, at han var sikkerpâ, at de havde købt
en radiokanal med samme kvalitet som DR. Hvis det viste sig atforholde sig
anderledes yule han sørge for, at de villefà det.

Han deltog i mødet den 31. oktober 2005 med Radio- og tv-nvnet og var i
Danmark op til det tidspunkt, hvor Sky Radio lukkede. De havdeforventet,
at Radio- og tv-mevnet yule hjlpe dem. Men RTN-beslyrelsen ncegtede at
hjcelpe og afiste at have ansvar. De informerede efterfølgende aktionrer
ne i London og moderselskabet i New York om situationen og havde man
ge møder internt. De havde mange droftelser om, hvorvidt de skulle fort
stte eventuelt pa et lavere blus. En mâned forinden havde de fortalt akti
onrer og forretningsfolk om deres problemer. Udbudsmaterialet var me-
get mangelfuldt. (Jeg niener, at det her er nodvendigt med enforklaringpâ,
hvoifor det var inangelfuldt scerlig den kendsgerning, at det ikkefremgik hvil
ke normer, der havde veret brugt iplanlcegningen. Deifor kunne deføle sig
sikre pa, at de generelle internationale normer var anvendi, som tilfceldet var
for DR.) I perioden fra den 31. oktober til den 14. november 2005 fandt de
ud af, at der ikke var mulighed for kommerciel succes i Danmark uden mu
ligheden for at dcekke (ncesten) hele landet. De yule aidrig nà málene i for ret
ningsplanen, som var baseret pa en sàdan dkning. Det havde vret deres
hensigt at vre den kommercielle leder pa det danske marked, og de hay
de regnet med en god fortjeneste over 8 àr. Selv ud fra deres mest konser
vative forretningsplan fandt de ud af’, at det aidrig yule komme til at gâ
med den faktiske dekning, de havde fact. Dem, der s1ger reklamer, inte
resserer sig for, hvor mange lyttere, man kan nâ ud til. När der skal siges
rekiarner, gãr man ikke til mange smâ kanaler, men vii hellere gâ til en
stor kanal. I Holland, hvor de har 10-12 % aflytterne, kan man fa 30 % af
reklameindtgterne. Det betyder, at Sky radio, selv med en markedsandelpâ
10 % lyttere, kunne opna op ill 70 % afreklameindtcegterne i Daninark hvor
de staislige kanaler ikke bringer reklamer. Hvis man er markedsleder, kan
man seiv stte prisen pa reklamerne. De statsiige kanaler i Holland bragte
ogsä rekiamer og var nervøse for at miste deres rek1ameindtgter, da de
kommercielle radioer blev etableret, men tvcertimod steg deres reklameind
tgter, ill trods for, at deres markedsandelfaldt. Joflere radiostationer, der
er des mere interesserede er annoncarerne i radioreklamer. Sky var ikke in
teresseret i den sjette FM-kanal, men i en nsten landsdekkende kanal.
Han var involveret som ràdgiver pa forskellige punkter inden auktionen,
men han deltog ikke i udarbejdelsen afforretningsplanen.

Procedure

Med de nedenfor anforte supplerende bemrkninger har parterne for landsretten

gentaget deres anbringender for byretten og procederet i overensstemmelse hermed.



Sky Radio har supplerende gjort gldende:

Det pãhviler Radio- og tv-nvnet at dokumentere, at forvaltningskontrakten besten

de afudbudsgrundlaget og programtilladelsen og frekvenstilladelsen er udstedt med

den fornødne hjemmel i lovgivningen og den underliggende teledirektivpakke, den

er udstedt af den kompetente myndighed, at afvigelsen i forhold til DR var korrekt

besluttet af de kompetente myndigheder og ikke havde vsent1ig betydning, sáledes at

der forelá en saglig og juridisk valid begrundelse for ikke at offentliggøre den, samt at

der forelà relevant frekvensknaphed. Herudover følger det af EU-retten, at nvnet

har bevisbyrden for, at kravene til proportionalitet er opfyldt. Sky Radio anerkender

sâledes alene at have bevisbyrden for sâ vidt angâr sit subsidire hovedanbringende

om, at den femte radiokanal var behftet med en skjult mangel, der kunne berettige

Sky Radio til at hve aftalen efter obligationsretlige regler.

IT- og Telestyrelsen havde ikke — hverken i forbindelse med frekvensallokeringen

eller i forbindelse med udarbej delsen af udbudsgrundlaget — den fornødne kompe

tence til at fravige GE84 og ITU-R BS 412 og derved ndre normen for den tekniske

modtagekvalitet ved at bruge beregningsforudstninger, som alle indebar, at den

femte radiokanal blev modtaget i en ringere teknisk kvalitet end DR i ca. 1/3 af den

udbudte befolkningsmssige dkning af kanalen. En sâdan fravigelse fra de interna

tionale normer for modtagekvalitet er i strid med frekvenslovens § 2,jf. § 32 og 33,

og den bagvedliggende teledirektivpakke. En sádan beslutning kan ikke tneffes ad

ministrativt af IT- og Telestyrelsen, men krver en politisk beslutning. Der foreligger

sâledes en vsentlig forvaltningsretlig mangel ved forvaltningskontrakten, der med

fører, at afgorelsen er ugyldig.

Radio- og tv-nvnet har ikke oplyst sageri vedrorende den samlede forvaltningskon

trakt bestâende af udbudsgrundlaget, p rogramtilladelsen og frekvenstilladelsen for

svarligt, idet man ikke har sikret sig, at man havde den fornødne viden om, hvorledes

det befolkningsmssige dkningsomráde var blevet beregnet og konsekvensen af den

nye beregningsmetode. Uden dette kendskab kunne nevnet ikke vurdere, hvilke op

lysninger til brug for vurderingen af “en teoretisk befolkningsmssig dkning pa 78

%“, der skulle medtages i udbudsgrundlaget, og udbuddet har sãledes ikke vret

gennemført pa et forsvarligt grundlag. Det bemrkes srligt i den forbindelse, at der
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ikke af IT- og Telestyrelsen i forbindelse med anvendelsen af nye og mindre konser

vative beregningsmetoder er foretaget nogen konsekvensundersogelser af den nye

beregningsmetode. Beslutningen og en eventuel begrundelse herfor findes ej heller i

notatform, og den er ikke offentliggjort. Den manglende og uforsvarlige sag

soplysning udgør en vsentlig mangel ved forvaltningskontrakten, der sàledes ogsa af

denne grund er ugyldig.

Radio- og tv-nvnet kunne slet ikke trffe en beslutning om at fravige GE84 og der

med kvalitetsnormerne gldende for DR i forbindelse med indgãelsen afforvalt

ningskontrakten, idet der ikke er hjemmel i frekvensloven og teledirektivpakken til at

trffe en afgørelse om at ndre normen for modtagekvaliteten i en situation, hvor

den danske stat havde valgt at liberalisere markedet for landsdkkende radio inden

for nyhedsformidling i 78 % af dkningsomrädet, nãr GE84 uomtvistet er anvendt

for DR.

Konkurrencedirektivet og TEUF artikel 106 forbyder medlemsstaterne at fordreje

konkurrencen som følge af statslige foranstaitninger, der forhindrer lige konkurren

cevilkâr mellem forskellige okonomiske aktører, navnlig statsejede og private virk

somheder, nâr der er truffet beslutning om liberalisering. Det er indlysende, at en

dkning i højere kvalitet giver en betydelig konkurrencefordel for DR i forhold til

Sky Radio, der har fàet tildelt en frekvensinfrastruktur med en ringere kvalitet (hoj

interferens). Den erklrede politiske má1stning med den femte nsten 1andsdk-

kende radiokanal var at bryde DR’s monopol, og det fremhves i den politiske in

struks, at kanalen skulle vre kommercielt attraktiv og nà ud til sâ stor en del af be

folkningen som muligt, ansläet til Ca. 78 %. Nár Radio- og tv-nvnet begunstigede DR

ved at opretholde bedre modtageforhold og ved at tildele den 4. radiokanal til DR,

blev det muligt for DR at styrke sin dominerende stilling pa det danske marked pa

bekostning af private virksomheder som Sky Radio. TEUF art. 106 krver ikke et

egentligt misbrug af en dominerende stilling, men formoder et potentielt misbrug ved

selve begunstigelsen. Denne formodning glder srligt over for tidligere statslige

monopoler og negativ behandling af nytilkomne pa nye liberaliserede markeder.

Det følger affrekvenslovens § 4, stk. 1, at IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilla

delser. Bestemmelsen indeholder ingen beskrivelse af retsfaktum, og den ma derfor

suppleres med yderligere lovlige kriterier. Det kriterium, der ifølge Radio- og tv
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nvnet begrundede fravigelsen af GE84, som ellers helt konsekvent havde vret
brugt i Danmark, var ønsket om “en mere realistisk beskrivelse af dkningsomrä

det” alene I forhold til den femte radiokanal. Dette kriterium er ulovligt. Dette ge1der
dels i lyset af, at det ikke anvendtes og anvendes for DR, dels i lyset af. at frekvenslo
yen ikke indeholder formâlsbestemmelser, der angiver, at det er lovens formal at sik
re en mere realistisk beskrivelse af dkningsomrädet.

Det fremgãr endvidere af sâvel frekvenslovens § 32 og 33 som af rammedirektivets
art. 8, at telemyndigheden skal bistà de mediepolitiske beslutningstagere i forbindelse
med opfyldelse afpligten til at sikre lige konkurrencevilkár og bidrage til at sikre, at
der pa forskellige omrâder gennemføres en politik, der tilsigter at fremme save! kul
turel som sproglig mangfoldighed som mediepluralisme. Udover de grnser for og
krav til forvaltningsretlige skon, der folger af almindelige forvaltningsregler regler,
herunder at forvaitningen skal vre saglig og forsvarlig, krves det endvidere ifolge
den bagvedliggende teledirektivpakke, at skønnet skal udøves inden for det forhand
lede frekvenspolitiske rammemandat, og sâledes at det er muligt at kontrollere skon
net pa et objektivt og transparent frekvenspolitisk grundlag. IT- og Telestyrelsen har
udovet et skøn, som ikke er baseret pa det frekvenspolitiske rammemandat. Radio- og
tv-nvnet har ikke godtgjort, at fravigelsen fra GE84 kunne begrundes i mediepoliti
ske hensyn til opnâelse af formal af f11esskabsret1ig interesse, jf. prmis 125 i EU
domstolens dom af 31. januar 2008 i sag C-380/05 (Centro-dommen).

Der foreligger i sagen to restriktioner i EU-retlig forstand: En oplyst om begrnsnin
gen i dkningsomrâdet til 78 %, der var accepteret af Sky Radio, og en uoplyst om, at
der var anvendt en allokeringsmetode, der baserede sig pa accept afflere forstyrrel
ser end anvendt afDR, og som reducerede det konkurrencedygtige dkningsomrãde

til 53,8 % af befolkningen. En restriktion er kun lovlig, hvis den overholder kravene
til, at der skal vre et formal afalmen interesse, der gør det nødvendigt at indføre en
restriktion. Derudover skal de midler. der vlges, dels vre egnede til at ná mãlet dels
vre sá lidt indgribende som muligt (proportionalitetsprincippet) og sagligt begrun
dede. Det er medlemsstaten, dvs. Radio- og tv-nvnet, der har bevisbyrden for, at
disse betingelser er opfyldt. Indskrnkningen i dkningsomrâdet til 53,8 % med

samme beskyttelse mod forstyrrelser som gldende for Danmarks Radio og i en tek
nisk lyttekvalitet pa samme niveau er ikke lovlig, idet provelseskriterierne for lovlige
restriktioner ikke er opfyldt. Forogede interferensforstyrrelser ved frekvenser inde
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brer, at modtagekvaliteten forringes. Hvis sâdanne frekvenser allokeres i forbindel
se med et offentligt statsligt udbud af en radiospredningstilladelse til kommerciel ra
diovirksomhed som følge af en politisk beslutning om at konkurrencestte et hidti
digt monopol for den statslige radiostation pa visse nrmere definerede public service
ydelser, indebrer det en forskelsbehandling og udgør dermed en restriktion i strid
med TEUF artikel 56 eller konkurrencedirektivet, rammedirektivet og tilladelsesdi
rektivet.

Det bestrides som udokumenteret, at indskrnkningen i dkningsomrâdet for den
femte radiokanal skyldes frekvensknaphed, og at den dermed er lovlig. Hertil kom
mer, at frekvensloven og teledirektivpakken stiller krav om objektivitet, transparens,
ikke-diskrimination og forholdsmssighed netop i situationer, hvor der foreligger
frekvensknaphed. Disse krav er ufravigelige, og kravene er ikke opfyldt. Endelig kan
frekvensknaphed ikke begrunde, at de nye kriterier ikke blev oplyst.

Den erklrede politiske mãlsetning med udbuddet af den femte radiokanal var at
bryde DR’s monopol, og det blev fremhvet i den politiske instruks, at kanalen skulle
vre kommercielt attraktiv og ná ud til sä stor en del afbefolkningen som muligt. Nâr
en medlemsstat beslutter sig iii at liberalisere et monopol, skal beslutningen imple
menteres korrekt i overensstemmelse med EF-Traktaten og teledirektivpakkens krav.
Der glder efter EF-Traktaten og teledirektivpakken det krav til udformningen af
frekvensplanen for den femte radiokanal, at den kommercielle indehaver af koncessi
onen skal sttes i stand til at konkurrere med DR pa lige fod (der skal skabes en “le
vel playing field”). Modtagekvaliteten er en vsentlig konkurrenceparameter i den
forbindelse. En medlemsstat har sâledes i forbindelse med forberedelsen og gennem
førelsen af et offentligt udbud af en sendetilladelse til kommerciel radiovirksomhed,
der hviler pa en politisk beslutning om at konkurrencestte et hidtidigt monopol for
den statslige operatør, en pligt til at allokere de fornodne frekvenser til den kommer
cielle radiovirksomhed, der modsvarer den konkurrerende monopolvirksomheds
modtagekvalitet. Selv om landsretten matte nä frem til, at IT- og Telestyrelsen lovligt
kunne fravige GE84 og ITU-R BS 412 og dermed bruge en ndret norm for modta
gekvalitet uden politisk beslutning, yule dette sâledes alligevel vre ulovligt, idet Sky
Radio i strid med de EU-retlige krav herved ikke sattes i stand til at konkurrere med
DR.
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Det følger endvidere af Centro-dommen, at en tilladelseshaver til en radiosprednings
tilladelse har krav pa at fa tildelt frekvenser, der er egnede og ti1strkke1ige til at op
fylde formâlet med og betingelserne i radiospredningstilladelsens (programtilladel
sens) formal. Den frekvensinfrastruktur, som blev “solgt’ pa auktionen, gay ikke Sky
Radio mulighed for — i det fulde udbudte dkningsomráde pa 78 % afbefolkningen —

at levere radiosignaler i samme tekniske kvalitet som DR. Den femte radiokanal blev
solgt med en ringere frekvensinfrastruktur og dermed dârligere modtagekvalitet, end
hvad der gjaldt for DR, som Sky Radio skulle konkurrere med inden for det udbudte
dkningsomrâde. Radio- og tv-nvnet og dermed staten har sáledes tilsidesat sine
forpligtelser, idet der ikke er tildelt tilstrkke1ige og egnede frekvenser til radiokana
len til opfyldelse afformâlet med sendetilladelsen.

Allokeringen affrekvenser jf. frekvensloven § 4, stk. 1 og 2, i relation til det fre
kvenspolitiske rammemandat skal were obj ektiv, ikke-diskriminerende, transparent
og proportional. Dette glder for hele proceduren fra tidspunktet for pâbegyndelsen
afarbejdet med udarbejdelsen af frekvensplanen og frem til udstedelse af program
tilladelsen inki. frekvenstilladelsen, herunder ved udarbej delsen af udbudsgrundla
get. Staten kan sáledes ikke lovligt opretholde en bedre beskyttelse af dkningsomrâ
det for DR, när staten frivilligt bar bestemt at liberalisere omrãdet for landsdkken
de nyhedsformidling, idet staten herved samtidig skal overholde forpligtelsen til at
skabe lige konkurrencevilkâr.

Det folger afgrundlggende forvaltningsretlige og udbudsretlige principper, herun
der det EU-retlige transp arenskrav, at udbudsgrundl aget (auktionsgrundlaget) skal
were gennemsigtigt, at udbudsgrundlaget skal overholde en forpligtelse til at give en
eksakt beskrivelse afsalgsgenstanden samt indeholde alle oplysninger, der er fornød
ne for, at potentielt interesserede kan gøre sig bekendt med omfanget af de rettighe
der og forpligtelser, der knytter sig hertil, og at byderne skal have mulighed for at
vurdere og kontrollere de eventuelle skøn, der matte were foretaget af udbyderen.
Denne forpligtelse kan ikke opfyldes ved at henvise potentielt interesserede til at stille
spørgsmâl, i hvert fald ikke uden en konkret pâvisning af, at en sâdan fremgangsmâde
er proportional og begrundet i forhold til de hensyn, der matte begrunde den, jf. kon
kurrencedirektivet art. 2, stk. 4, og art. 4, nr. 2, rammedirektivet art. 3, stk. 3, og art.
9, stk. 1, og tilladelsesdirektivet art. 5 og art. 7, stk. 3. Herudover glder naturligvis
de tilsvarende almindelige udbudsretlige principper om obj ektivitet, tr ansparens,



- 43 -

ikke-diskrimination og propo rtionalitet som anvendt pa nationale retsforhold alene.
Udbudsgrundlaget i sagen opfyldte ikke kravene til gennemsigtighed, og allokeringen
affrekvenser til den femte radiokanal skete ikke i overensstemmelse med kravene orn
obj ektivitet, ikke-diskrimination, transparens og proportionalitet. Det bemEerkes i
den forbindelse, at IT- og Telestyrelsen har overtràdt ligebehandlingsprincippet ved
den 7. februar 2003 at sende et dkningskort til SBS og ved den 14. maj 2003 at be
svare et sporgsmâl fra samme om de anvendte beregningsforudstninger uden at stil
le disse informationer til rãdighed for de øvrige bydere.

Staten er forpligtet til at oplyse og belyse, at det til brug ved allokeringen af radiofre
kvenser til Sky Radio til udnyttelse af sendetilladelsen og beregningen af dennes
dkningsomráde var besluttet at fravige kriterierne i GE84 og ITU-R BS.412, som
blev anvendt for DR, og hvilken konsekvens dette havde for modtagekvaliteten i det
udbudte dkningsomràde. Det havde vret meget enkelt at give den relevante oplys
ning, f.eks. ved at udfrdige to dkningskort — det ene udvisende det internationalt

koordinerede dkningsomráde efter GE84 og det andet udvisende dkningsomrádet,

i henhold til Radio- og tv-nvnets justerede beregningsparametre.

Da en kommerciel kanal skal leve af rek1ameindtgter, er lyttertallet det vigtigste.
Det g1der bade statiske lyttere (i hjemmet og pa arbejdspladsen) og de dynamiske
lyttere (i bilerne, og blandt de gáende og cykiende lyttere), hvorfor fysisk og demogra
fisk dárligere dkningsforhold i forhold til de statslige kanaler skader ikke mindst

konkurrencen, men ogsá hele finansieringsforholdet og dermed den kommercielle

konkurrents overlevelse. Dkningsomrâdet har sâledes afgørende betydning for ud
bydernes mulighed for at vurdere salgsgenstanden, og staten er dermed forpligtet til

at skabe lige tekniske konkurrencevilkâr for den kommercielle og de statslige kana

ler. Eventuelle forskelle skal derfor i hvert fald oplyses kiart pa forhand, saledes at de
potentielt interesserede kan vurdere betydning af forskellen (gennemsigtighed). Dette
følger af save! EU-reglerne som almindelig dansk forvaltningsret og de udbudsretlige
principper.

De begâede sagsbehandlingsfejl og den manglende hjemmel for ndringen af bereg

ningsgrundlaget for den befolkningsmssige dkning af den femte radiokanal er ud
tryk for en ansvarspadragende adfierd fra Radio- og tv-nEevnets eller IT- og Telesty
relsens side. Nvnet hefter under de foreliggende omstndigheder for enhver feji
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begâet af en statslig myndighed i forbindelse med udbuddet. Der foreligger en vrnet
interesse, idet nvnet har gennemført et udbud, som ikke har vret gennemfort i
overensstemmelse med g1dende regler. Der foreligger ligeledes ársagssammenhng

mellem den ansvarspãdragende handling/undladelse og den indtrâdte skade, idet Sky
Radio’s tab er en direkte følge afde ovennvnte sagsbehandlingsfejl og den mang

lende hjemmel til at ndre beregningsgrundlaget for den befo1kningsmessige dk

fling. Endelig foreligger der adkvans, idet det generelt og objektivt var pâregneligt

for Radio- og tv-nvnet, at Sky Radio yule blive päfort et tab, nãr den befolknings

mssige dkning alene var pa 53,8 % mod 78 % som angivet i udbudsgrundlagt.

Radio- og tv-nvnet har supplerende gjort g1dende:

Sky Radios anbringende om, at beregningsforudstningerne for den teoretisk bereg

nede befo1kningsmssige dkning burde have vret oplyst, eller at de skulle savne

hjemmel, har ikke noget retligt grundlag. Der findes ingen regler eller for den sags

skyld kutymer, hverken internationale eller nationale, som normerer beregningsfor

udstningerne for den teoretisk beregnede befo1kningsmssige dkning. Det var sä

ledes overladt til IT- og Telestyrelsens skøn at faststte de nrmere beregningsforud

stninger. Sky Radio bar da ogsã forsomt at redegøre for, hvorledes IT- og Telesty

relsens faststtelse af beregningsforudstningerne skulle vre i strid med legalitets

princippet.

Sky Radio gør g1dende, at seiskabet afgav bud ud fra en kendelig forudstning om,

at den teoretisk beregnede befo1kningsmssige dkning var foretaget pa grundlag af

beregningsforudsetningerne i GE84. Dette rummer en páfaldende selvmodsigelse, al

den stund Sky Radio ifølge seiskabets egne oplysninger i ankestvningen ikke pa

tidspunktet for afgivelsen afbuddet var eller havde gjort sig bekendt med bereg

ningsforudstningerne i GE84, som flu pâberábes som de relevante. Under alle om

stndigheder yule en sâdan forudstning — om den matte have vret til stede pa tids

punktet for afgivelsen af buddet — ikke have vret berettiget endsige retsbeskyttet.

Udbudsmaterialet gay ingen stotte for en sâdan forudstning, og som nvnt regulerer

GE84 international frekvensp1anlgning og international frekvensbeskyttelse, men

ikke de nationale myndigheders beregning afteoretisk befo1kningsmssig dkning.
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Sky Radios angivelige forventning om, at de tildelte frekvenser yule vre af ‘DR
kvalitet” kan ikke føre til, at Sky Radio skal frigores fra betalingsforpligtelsen, alle
rede fordi ‘DR-kvalitet”

— som fastsláet afbyretten — hverken er et veldefineret eller
et almindeligt anerkendt begreb. Udbudsmaterialet gay i øvrigt heller ikke noget
grundlag for Sky Radios angivelige forventning.

I tilknytning dertil bemarkes, at der ikke foreligger nogen usaglig forskelsbehandling
imellem Sky Radio og DR. FM1-4 og den femte FM-radiokanal er ikke sammenligne
lige, al den stund at FM 1-4 er planlagt som 1andsdkkende kanaler, medens den fern
te FM-radiokanal, hvad der stedse bar vret alle bekendt, ikke er planlagt sorn en
fuldt 1andsdkkende kanal. Derfor er der i sagens natur allokeret mere omfattende
frekvenser til FM1-4, men de frekvenser, der er allokeret til den femte FM

radiokanal, er i øvrigt afsamme beskaffenhed eller “kvalitet”, som de frekvenser, der
er allokeret til FM1-4, og de beskyttes imod forstyrrelser efter samme former.

Teoretisk beregnet befoIkningsmssig dkning har ikke weret et parameter for plan
1gningen afFMl-4, der som nvnt i modstning til den femte FM-radiokanal er
planlagt som 1andsdkkende kanaler. Beregninger foretaget af IT- og Telestyrelsen
viser irnidlertid, at DR P1, der er almindeligt anerkendt som vrende 1andsdkken-
de, alene yule have en teoretisk beregnet befolkningsmssig dkning pa 92 %, hvis de
af Sky Radio hvdede beregningsforudstninger anvendes. Eksempelvis skulle en
vsentlig del af Midtjylland og vsent1ige dele af Lolland samt Faister ikke vre
dkket af P1, hvilket ubestridt faktisk er tilfldet. P1 bar derimod en teoretisk be
regnet befo1kningsmssig dkning pa 100 % svarende til dens almindeligt anerkend
te faktiske dkning, hvis de af IT- og Telestyrelsen anvendte beregningsprincipper

1gges til grund. Hvad der end matte lgges i det af Sky Radio hvdede begreb “DR
kvalitet”, er der altsâ ikke grundlag for den antagelse, at frekvenserne, der er alloke
ret til den femte FM-radiokanal — nàr man ser bort fra de uomgnge1ige følger af, at
FM 1-4 er planlagt som 1andsdkkende kanaler, medens den femte FM-radiokanal
ikke er planlagt som en Iandsdekkende kanal — skulle vre “dàrligere” end frekven
serne, der er allokeret til FM 1-4. Hertil kommer, at Sky Radio forud for auktionen
havde adgang til at stille spørgsmàl om udbudsmaterialet.

Sagens senere forlob viser, at oplysning om beregningsforudstningerne ikke yule
have haft betydning for Sky Radio’s afgivelse af bud pi auktionen. Sky Radio reage
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rede i ingen aftilf1dene, da man i 2004 flere gange blev oplyst om beregningsforud
stningerne. Forlobet dokumenterer sáledes, at de indsigelser imod beregningsforud
stningerne, som Sky Radio sidenhen har rejst, beror pa efterrationaliseringer, som
Sky Radio har foretaget i bestrbelserne pa at overv1te de økonomiske konsekven
ser af, at de kommercielle vurderinger, Sky Radio’s bud var baseret pa, viste sig ikke
at holde stik.

Det bestrides, at der i ovrigt skulle foreligge omstndigheder vedrorende Sky Radios
budgivning, som kan føre til, at Sky Radio er blevet frigjort fra sin betalingsforplig
telse. Den omstndighed, at IT- og Telestyrelsens besvarelse af 14. maj 2003 afet
sporgsmál fra SBS om, “Hvad er niveauet for P5/P6 dkningen - er det 54 dB1.iV eller
andet ??“, ikke blev offentliggjort pa Mediesekretariatets hjemmeside, kan säledes
ikke fore til, at Sky Radio er blevet frigjort fra sin betalingsforpligtelse. De faktiske
omstndigheder viser, at fejien har vret uden betydning. For det første bod SBS pa
auktionen 53 mio. kr. om áret, dvs. 1 mio. kr. mindre end Sky Radio. SBS var sáledes
pa grund afeller pa trods afde oplysninger om beregningsforudstninger, som IT- og
Telestyrelsen gay i svaret til SBS — alt efter hvordan man matte anskue beregnings
forudstningerne — villig til at betale nsten lige sà meget for den femte FM
radiokanal, som Sky Radio. For det andet fik Sky Radio tilsvarende oplysninger se
nest med nvnets skriveise af 19. januar 2004 og flere gange derefter, uden at Sky
Radio reagerede pa oplysningerne. Det vii derfor vre ubetnkeiigt at lgge til
grund, at Sky Radio, selv med kendskab til IT- og Telestyrelsens besvarelse af SBS’
sporgsmál, ville have afgivet bud, herunder det vindende bud, som sket.

Nvnet bestrider ikke, at det forhold, at en knap ressource som frekvenser (og der
med ogsá programtilladelser) udbydes via auktion, og at der dermed ikke frit kan
udstedes tilladelser, udgor en restriktion i TEUF artikel 56’s forstand. En restriktion
er imidlertid lovlig, hvis den er begrundet i almene hensyn, herunder hensynet til en
effektiv frekvensanvendeise, og er egnet til og ikke gãr videre end nodvendigt for at
varetage dette formal. Navnlig pa det audiovisuelle omrade har medlemsstaterne vide
befojelser i den henseende, jf. herved artikel 1, stk. 3, i rarnmedirektivet. I tilflde
som det foreliggende, hvor der er tale om en ubestrideligt knap ressource i form af
frekvenser, er restriktionen i sagens natur uomgngelig.
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Tildelingen afprogramtilladelsen til den femte FM-radiokanal med tilhørende fre

kvenstilladelse og allokeringen af de dertil knyttede frekvenser er sket pa objektive,

transparente, ikke-diskriminerende og forho1dsmessigt afpassede vilkár. I udbuds

materialet var der ikke udeladt oplysninger afbetydning for budgivningen, og ud

budsmaterialet indeholdt heller ikke forkerte oplysninger af betydning for budgiv

ningen. Af udbudsmaterialet fremgik. at den femte FM-radiokanal havde en teoretisk

beregnet befo1kningsmssig dkning pa 78 %, og udbudsmaterialet indeholdt udkast

til frekvenstilladelse med oversigt over de 24 sendere eller ansláede sendepositioner,

som der var adgang til at sende fra med angivelse affrekvens, tilladt sendeeffekt, ret

ningsdiagram og antennehøjde. IT- og Telestyrelsen udstedte efter auktionen en fre

kvenstilladelse til Sky Radio. Tilladelsen, der med de tilpasninger, som Sky Radio selv

havde ansøgt om, var i overensstemmelse med udkastet, blev udstedt med hjemmel i

frekvensloven og i henhold til den da foreliggende frekvensplan. Den danske fre

kvensplan var, som den ogsà er nu, indeholdt i bekendtgorelse om fast1gge1se af

rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensres

sourcer. Bekendtgørelsen ndres med jvne mellemrum, ofte flere gange om âret.

Dengang sorn nu gennemføres en offentlig høring om udkastet til bekendtgorelse.

Sky Radio’s øvrige EU-retlige indsigelser bygger pa den antagelse, at den femte FM

radiokanal ikke havde en teoretisk beregnet befo1kningsmssig dkning pa 78 %.

Sky Radio har imidlertid ikke godtgjort, at de frekvenser, som blev stillet til rãdighed

for Sky Radio, ikke gay den teoretisk beregnede befo1kningsmssige dkning, nemlig

78 %, som blev stillet Sky Radio i udsigt ved auktionen. I tilknytning dertil bemr

kes, at beregningen afteoretisk befo1kningsmssig dkning ikke er undergivet nogen

specifikke EU-regler. Allerede af den grund kan Sky Radio’s øvrige EU-retlige indsi

gelser ikke fore til, at Sky Radio er blevet frigjort fra sin betalingsforpligtelse.

Nvnet bestrider i tilknytning dertil, at valget afberegningsforudstninger for den

teoretisk beregnede befo1kningsmssige dkning skulle udgore en “restriktiont’i

TEUF artikel 56’s forstand. Valget afberegningsforudstninger har i sagens natur

ingen indflydelse pa de tildelte frekvensers faktiske dkningsomrade. Det faktiske

dkningsomrâde er det samme, uanset hvilke beregningsforudstninger man matte

1gge til grund for den teoretisk beregnede befo1kningsmssige dkning.
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Afde af Sky Radio pâberbte EU-regler kan endvidere ikke udledes noget krav om,
at der af de tilgngelige og meget begrnsede frekvensressourcer skulle have vret
allokeret yderligere eller andre frekvenser — med en højere teoretisk befolkningsms
sig dkning som følge. Sky Radio har heller ikke gjort g1dende, at den omstndig
hed, at den femte FM-radiokanal ikke blev udbudt som en landsdkkende kanal,
men som en kanal med en teoretisk beregnet befolkningsmssig d2ekning pa 78 %,
skulle udgore en restriktion i strid med TEUF artikel 56.

Det er oplagt, at de frekvenser, som var allokeret til programtilladelsen, muliggjorde
en udnyttelse afprogramtilladelsen. Det er en kendsgernirig, at Sky Radio og siden
hen TV2 Radio A/S faktisk kunne udøve programvirksomhed, og at der fortsat ud
øves programvirksomhed pa grundlag af de allokerede frekvenser. Fra det forhold, at
Sky Radio’s forventninger til indtjeningen viste sig alt for optimistiske, kan ikke slut
tes, at de allokerede frekvenser ikke muliggjorde en udnyttelse afprogramtilladelsen.
Det skal i den forbindelse understreges, at de til den femte FM-radiokanal allokerede
frekvenser er afsamme beskaffenhed, som DR’s frekvenser. Der er som nvnt ikke
grundlag for den antagelse, at frekvenserne, der er allokeret til den femte FM

radiokanal skulle vre “darligere” end frekvenserne, der er allokeret til FM1-4.

Endelig bestrides det, at tilrette1gge1sen og gennemførelsen af auktionen over den
femte FM-radjokanal var strid med TEUF artikel 102 sammenholdt med artikel 106.
Udover det forhold, at de udbudte frekvenser altsávar afsamme “kvalitet”, som de
frekvenser, DR er tildelt til brug for sine public service-opgaver, bemrkes, at DR
var afskáret fra at byde pa den femte og sjette FM-radiokanal, jf. § 1, stk. 3, i be

kendtgorelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nvnets udbud af den femte
og sjette FM-radiokanal.

Selvom Sky Radio matte blive frifundet for nvnets betalingspâstand, kan der ikke

derfra sluttes, at Sky Radio har krav pa betaling afnoget beløb fra nvnet. Sky Ra
dio’s betalingspâstand dkker da ogsá over et erstatningskrav, der ifølge Sky Radio
er opgjort efter principperne for erstatning for negativ kontraktinteresse. Hvad enten
sagen skal afgøres pa et offentligretligt grundlag eller pa grundlag afobligationsretli

ge principper, forudsetter et erstatningsansvar for nvnet, at Sky Radio godtgør, at
nvnet bar udvist en ansvarspãdragende adfrd, hvilket ikke er sket. Selvom der
matte foreligge forhold, som kan begrunde, at Sky Radio blev frigjort fra sin beta-
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Iingsforpligtelse. kan sâdanne forhold ikke uden videre tilregnes nvnet som uagt

somme og dermed ansvarspàdragende. Hverken efter forvaltningsretten, EU-retten

eller obligationsretten g1der der et objektivt erstatningsansvar.

For det ti1flde, at landsretten matte finde, at nvnet har udvist en ansvarspâdragen

de adfrd, bestrides det, at Sky Radio skulle kunne krve fuld erstatning for konces

sionsafgifterne afholdt for perioden indtil Sky Radios tilbagelevering af programtil

ladelsen pr. 15. november 2005. For den nvnte periode kan der højst ydes erstatning

for en forho1dsmssig del af koncessionsafgifterne. For sâ vidt angâr de øvrige poster,

som Sky Radio krver erstatning for, bestrides det, at der foreligger den fornødne

kausalitet og adkvans, og at der dermed skulle vre grundlag for at yde erstatning

for de afholdte udgifter i fuldt omfang. En mindre teoretisk beregnet befolknings

mssig dkning kan ikke forârsage et tab i den størrelsesorden, sorn Sky Radio hv

der, og et tab i den storrelsesorden er i al fald ikke en adkvat følge af en mindre teo

retisk beregnet befo1kningsmessig dkning. Sky Radio’s erstatningsopgørelse inde

holder tre poster, som under ingen omstndigheder er erstatningsberettigende. Det

drejer sig om advokatomkostninger afholdt før ophve1sen angãende spørgsmálet om

“dkning”, visse omkostninger til Broadcast Service Danmark A/S, og løn my. til

direktor Kasper Kruger efter det tidspunkt, hvortil opsigelse kunne vre sket.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den aftale, der i 1984 i Geneve blev indgâet om brug afFM-frekvenser (GE84), regu

lerer ikke fremgangsmâden ved foretagelse af dkningsberegninger for radiokanaler

i de deltagende lande. Det forhold, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med dk

ningsberegningen for den femte mesten landsdkkende FM-radiokanal anvendte an

dre beregningskriterier end dem, der er anvendt ved den ved GE84 aftalte plan for

frekvensfordelingen landene imellem, og som ifølge aftalen skal anvendes ved senere

ndringer afplanen, indebrer derfor ikke en fravigelse afaftalen.

Pa udbudstidspunktet fandtes der i Danmark fire landsdkkende FM-kanaler. Ud

buddet af den femte FM-kanal skete efter lngere tids undersogelser og overvejelser

om de frekvensmssige muligheder for etablering af en sádan mesten landsdkkende

kanal, Udbuddet var det første af sin art, og det var forste gang, der blev foretaget

beregninger af den teoretiske befolkningsmssige dakning.
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Deter ikke godtgjort, at IT- og Telestyrelsen ved beregningen af den teoretiske be

folkningsmssige dkning for den fernte radiokanal til 78 % anvendte en fagligt

uforsvarlig fremgangsmàde, eller at resultatet var misvisende i forhold til den fakti

ske dkning. Landsretten finder endvidere ingen holdepunkter for, at IT- og Telesty

relsen ved dkningsberegningen skulle have handlet uden for det frekvenspolitiske

rammemandat og dermed uden for sin kompetence, eller at beregningen skulle savne

hj emmel.

Landsretten finder heller ikke, at gennemførelsen af udbuddet af radiokanalen og

allokeringen af de dertil knyttede frekvenser ikke opfyldte EU-rettens krav om en

objektiv, transparent, ikke-diskriminerende og forho1dsmssigt afpasset procedure

eller i ovrigt var behftet med forvaltningsretlige mangler. Landsretten har herved

lagt vgt pa, at der i auktionsmaterialet blev givet oplysning om den beregnede teore

tiske befolkningsmssige dkning, ligesom udbudsmateriale indeholdt et udkast til

frekvenstilladelse, oversigt over sendefrekvenser og oversigt over kommuner, som

kunne anses for fuldt dkket af den femte FM-kanal, ligesom der var ad gang til at

stille sporgsmál. Det forhold, at IT- og Telestyrelsens svar af 14. maj 2003 vedrørende

dkning ikke blev gjort tilgnge1igt pa Radio- og tv-nvnets hjemrneside i lighed

med øvrig information til de bydende, kan ikke føre til et andet resultat.

Sky Radio har ikke ivrksat konkrete undersøgelser afkanalens dkning eller kvali

teten heraf. Landsretten finder det heller ikke efter den øvrige bevisforelse godtgjort,

at dkningen for dele af den ifolge beregningen dkkede befolkningsgruppe var af en

kvalitet, der forringede kanalens konkurreneeevne, eller at frekvenstildelingen i ov

rigt var til hinder for en effektiv udnyttelse af den meddelte programtilladelse.

Herefter og afde afbyretten i øvrigt anførte grunde stadfster landsretten dommen.

Sagens samlede verdi er Ca. 457 mio. kr. Sagens omkostninger i en sag om sã store

vrdier skal faststtes skonsmssigt efter en vurdering af, hvad der kan anses for

rimeligt, ogsâ under hensyn til sagens omfang og karakter. Der skal endvidere tages

hensyn til bade arbejdets omfang og det ansvar, der er forbundet med sagens førelse.
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Sagens forberedelse for landsretten har vret srde1es omfattende og har omfattet en
mundtlig forhandling af to retsdages varighed vedrorende sporgsmálet om prjudici
el fore1gge1se for EU-domstolen. Hovedforhandlingen for landsretten har varet syv
retsdage.

Pa denne baggrund faststter landsretten sagsomkostningerne til Radio- og tv

nvnet for landsretten til 2 mio. kr. Beløbet angar udgifter inki. moms til advokatbi
stand.

Byrettens dom stadfstes.

Thi kendes for ret:

I sagsomkostninger for landsretten skal Sky Radio A/S betale 2 mio. kr. til Radio- og
tv-nvnet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekraftes. Ostre Landsret, den

2 MR 2012


