
 

 

 

 

 

 

 

 

 

København den 8. juli 2005 
 
Vedrørende: Sky Radio – mangler i udbudsmaterialet 

 
Under henvisning til brev af 2. juni 2005 vender Radio- og tv-nævnet her-
ved tilbage til ovennævnte sag. 
 
Til det i Deres brev af 27. maj 2005 anførte bemærkes indledningsvis, at 
Radio- og tv-nævnet, som anført i Nævnets afgørelse af 25. februar 2005, 
er indstillet på at afholde et møde med Sky Radio A/S (i det følgende be-
nævnt Sky Radio) om de af afgørelsen omfattede forhold. Forud for afhol-
delse af et sådant møde skal Nævnet dog præcisere sine synspunkter i for-
hold til de af Dem rejste spørgsmål. 
 
Nævnet har således allerede i sin afgørelse af 25. februar 2005 til Sky Ra-
dio kommenteret en række af de af Dem anførte indsigelser vedrørende 
forhold, der berører radiostationens befolkningsdækning på den femte FM-
kanal samt øget konkurrence fra andre kommercielle radiostationer på FM-
båndet. 
 
Deres brev af 27. maj giver i øvrigt anledning til følgende specifikke kom-
mentarer: 
 
Radio- og tv-nævnet finder ikke, at beregningsgrundlaget for den femte 
radiokanal er i strid med bindende internationale standarder og anbefalin-
ger. Nævnet finder endvidere ikke, at Sky Radio forud for auktionen beret-
tiget kunne have haft en forventning om, at den femte radiokanal var plan-
lagt ud fra de samme mediepolitiske forudsætninger, der var gældende for 
de øvrige fire landsdækkende kanaler. 
 
Udover det i Radio- og tv-nævnets afgørelse af 25. februar 2005 anførte 
bemærkes, at IT- og Telestyrelsen ud fra det oplyste ved planlægning og 
beregning af den femte FM-kanal har anvendt de samme tekniske bereg-
ningsprincipper, som er sædvanlig praksis ved planlægning af FM-sendenet 
i Danmark, herunder med udgangspunkt i udvendigt anbragte modtagean-
tenner.  
 
De tekniske beregningsprincipper for FM5 (og FM6) er således identiske 
med de tekniske beregningsprincipper for DRs kanaler (P1-P4), og forskel-
len i dækningen skyldes alene DRs meget højere sendestyrker. Begrundel-
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sen herfor er den mediepolitiske forudsætning om, at DR skal være befolk-
ningens primære informationskanal i forbindelse med det nationale bered-
skab 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 samme sen-
destyrker som DR.  
 
Forskellen mellem P1-P4 henholdsvis FM5 og FM6 består med andre ord 
ikke i de tekniske beregningsprincipper, men derimod i de mediepolitiske 
forudsætninger, der ligger til grund for P1-P4 henholdsvis FM5 og FM6. 
 
Herudover bemærkes, at den femte radiokanal ikke, som det anføres i De-
res brev, er planlagt og beregnet som værende en landsdækkende kanal. 
Den femte radiokanal er derimod af IT- og Telestyrelsen på anmodning fra 
Kulturministeriet beregnet til at opnå mindst 78 % befolkningsdækning. 
Den beregnede befolkningsdækning blev opnået ved anvendelse af til rå-
dighed værende ledige sendemuligheder suppleret med inddragelse af en 
række ibrugtagne lokalradiosendemuligheder. De nærmere mediepolitiske 
forudsætninger for planlægningen af den femte FM-kanal fremgår af det 
brev af 14. november 2000 fra IT- og Telestyrelsen til Kulturministeriet, 
der er omtalt i svaret på spørgsmål 13 forud for auktionen. 
 
Det betyder, at den femte radiokanal (og den sjette radiokanal) er 
 

• planlagt og beregnet i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens 
sædvanlige praksis, 

• planlagt og beregnet ud fra kriterier om udendørs dækning ved sta-
tionær modtagelse med en udvendig anbragt retningsantenne i 10 
meters højde, 

• planlagt og beregnet ud fra en feltstyrke på 54 dBuV/m med 95% 
tidssandsynlighed og 50% stedsandsynlighed, hvilket efter IT- og 
Telestyrelsens opfattelse giver det mest retvisende billede af radio-
dækningen, og 

• planlagt og beregnet med henblik på at sikre overholdelse af de af 
ITU fastlagte krav til beskyttelsesforhold. 

 
Hvad angår spørgsmålet om public service-forpligtelser kan Nævnet til af-
gørelsen af 25. februar 2005 tilføje, at DRs kanaler har en generel public 
service forpligtelse for hele programvirksomheden, og som sådan må be-
tragtes som nationale public service-kanaler, hvorimod Sky Radios public 
service-forpligtelse alene vedrører nyhedsudsendelser, nyhedsmagasiner 
og skandinavisk musik. I forlængelse heraf bemærkes, at DR, som nævnt, i 
modsætning til Sky Radio er pålagt en forpligtelse til at udsende bered-
skabsmeddelelser jf. bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om DRs, TV 
2/Danmark A/S’ og de regionale TV 2-virksomheders forpligtelse til at ud-
sende meddelelser af beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelel-
ser). Det kan tilføjes, at beredskabsforpligtelsen, der tidligere var indeholdt 
i bekendtgørelse nr. 717 af 28. oktober 1991, har indgået i overvejelserne 
ved planlægning og beregning af de fire landsdækkende FM-kanaler, men 
ikke ved planlægningen af den femte FM-kanal. 



 3 

 
Radio- og tv-nævnet skal som anført i afgørelsen af 25. februar 2005 til 
Sky Radio herudover henlede opmærksomheden på, at hvis Sky Radio fort-
sat er utilfreds med feltstyrken i bestemte byer, er der mulighed for at sø-
ge IT- og Telestyrelsen om ændring af placeringen af Sky Radios sendere, 
således som det allerede er sket for en række af Sky Radios sendere efter 
auktionen. 
 
Herudover har IT- og Telestyrelsen meddelt Nævnet, at styrelsen er parat 
til at indgå i en dialog med Sky Radio eller dennes rådgiver med henblik på 
at korrigere eventuelle fejl i styrelsens beregninger af den teoretiske dæk-
ning. IT- og Telestyrelsen vil i givet fald gennemgå det eventuelt fremsend-
te materiale og foretage de nødvendige kontrolberegninger. IT- og Telesty-
relsen har overfor Nævnet oplyst, at man ikke har modtaget henvendelser 
fra Sky Radio herom. 
 
Kopi af dette brev er sendt til orientering til IT- og Telestyrelsen og Kul-
turministeriet. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Scherfig 
formand 


