
  

 
 
 
København den 5. maj 2004 
 
Vedrørende opfyldelsen af public service-nyhedsforpligtelserne i 
programtilladelsen til den femte FM-radiokanal 
 
Radio- og tv-nævnet har modtaget Sky Radios brev af 21. april 2004 med svar på 
Nævnets brev af 26. februar.  
 
Som det er meddelt Sky Radio ved flere lejligheder såvel mundtligt som skriftligt, 
skal magasinprogrammerne være nyhedsmagasiner, så den samlede 
nyhedsdækning opfylder public service-kravene om blandt andet kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed. Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 168 af 17. 
marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette 
jordbaserede FM-radiokanal, at programvirksomheden på den femte radiokanal 
skal omfatte public service-nyhedsdækning. Der er ikke i bekendtgørelsen - 
udover et krav om omfanget af skandinavisk musik - stillet andre krav til 
programvirksomheden på den femte FM-radiokanal end den nævnte public 
service-nyhedsdækning. I overensstemmelse hermed omhandler punkt 3 i 
programtilladelsen alene nyhedsdækningen i form af nyhedsudsendelser og 
magasinprogrammer. 
 
Nævnet må opfatte Sky Radios brev af 21. april 2004 og ”Redegørelse for 
opfyldelsen af tilladelsesvilkårene  for den femte jordbaserede FM-radiokanal for 
2003” sådan, at radioen fortsat er af den fejlagtige opfattelse, at programprofilen – 
herunder magasinprogrammer – juridisk opfylder programtilladelsens vilkår, men 
at man dog er indstillet på i fortsat dialog med Nævnet at udvikle 
programvirksomheden, så den i højere grad svarer til Nævnets opfattelse af 
programtilladelsens vilkår. Nævnet er ikke uden forståelse for, at der kan gå en vis 
tid, inden radioen får skabt en organisation, der fuldt ud svarer til 
tilladelsesvilkårene om public service-forpligtelser. Men man finder det særdeles 
uhensigtsmæssigt, såfremt forbindelsen mellem Nævnet og Sky Radio er præget af 
radioens fejlagtige opfattelse af vilkårenes juridiske indhold. For at afværge denne 
situation er Nævnet indstillet på at indhente et responsum fra Kammeradvokaten 
om fortolkningen af programtilladelsens vilkår om magasinprogrammer. Kun 
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såfremt Sky Radio straks og ikke senere end 1 uge fra dags dato erklærer sig enig i, 
at magasinprogrammerne skal være nyhedsmagasiner, vil Nævnet undlade at 
indhente en sådan juridisk udtalelse. Den nævnte frist kan ikke forventes 
forlænget. Sky Radio vil naturligvis til sin tid blive underrettet om 
Kammeradvokatens udtalelse. Nævnet vil i mellemtiden fortsætte 
sagsbehandlingen.  
 
I øvrigt skal Nævnet i anledning af brevet af 21. april bemærke følgende: 
 
Det fremgår af de planer, Sky Radio har fremlagt, at radioen vil sende 15 
minutters nyhedsmagasin hver dag. Eftersom der skal sendes 1 times 
nyhedsmagasin hver dag, mangler Sky Radio fortsat 45 minutters nyhedsmagasin 
pr. dag. Sky Radio skal derfor indsende en klar og overbevisende plan for 
opfyldelsen af forpligtelsen. Planen skal være Nævnet i hænde senest den 15. juni 
2004, og det skal fremgå, at stationen senest den 1. august 2004 vil opfylde kravet 
om 1 times nyhedsmagasiner pr. dag. Nævnet er indkaldt til møde den 11. august 
for at vurdere situationen og i givet fald tage stilling til en midlertidig inddragelse 
af programtilladelsen. 
 
Nævnet skal erindre om, at der skal sendes mindst en times længerevarende 
nyhedsmagasiner pr. dag, og derfor kan eventuelle genudsendelser fra dagens 
øvrige nyhedsmagasiner ikke medregnes ved opfyldelsen af kravet om 1 times 
daglige nyhedsmagasiner. 
 
Med hensyn til Sky Radios ønske om, at stationens brev af 21. april ikke 
offentliggøres, kan Nævnet ikke efterkomme dette ønske. Sky Radio bedes i stedet 
– senest den 12. maj - oplyse Nævnet om, hvilke dele af brevet, stationen ønsker 
fritaget for aktindsigt efter offentlighedslovens regler. Nævnet vil herefter tage 
stilling til eventuel fritagelse. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at 
undtagelse fra aktindsigt for oplysninger om drifts- eller forretningsforhold eller 
lignende forudsætter, at fortrolighed er af væsentlig økonomisk betydning for den 
person eller virksomhed, oplysningen angår. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
H. H. Brydensholt 
nævnsformand 


