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Indledning 
 
Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve 
programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal (Sky Radio) i perioden 15. 
november 2003 – 14. november 2011. 
 
Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende 
radio – og fjernsynslov.  
 
I henhold til den af 18. juli 2003 udstedte tilladelse til programvirksomhed, pkt. 19 skal Sky Radio 
årligt redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public service kravene for så vidt 
angår nyhedsdækningen, senest den 1. maj. 
 
Sky Radio skal hermed redegøre for programvirksomheden for perioden 15. november 2003 til 31. 
december 2003. 
 
Det er Sky Radios overbevisning, at programprofilen, opfylder programtilladelsens vilkår. 
 
Der tages forbehold for, at redegørelsen omhandler kanalens første 1½ måned i luften, og at man 
derfor var i etableringsfasen. 
 
Sky Radio arbejder kontinuerligt med udvikling og forbedring af programmer, programprofil og 
stationens udtryk. 
 
Der henvises i øvrigt til Sky Radios øvrige redegørelser over for Radio- og tv-nævnet i forbindelse 
med møder og brevkorrespondance. 
 
 
Programvirksomheden 
 
I henhold til programtilladelsens pkt. 8 skal Sky Radio starte programvirksomheden senest den 15. 
maj 2004, svarende til seks måneder efter den 15. november 2003, hvor tilladelsen træder i kraft, og 
der skal senest den 15. maj 2004 være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for 
modtagning. 
 
Sky Radio påbegyndte programvirksomheden på den femte landsdækkende FM-radiokanal den 15. 
november 2003 kl. 00.00. 
 
I henhold til punkt 5 skal programvirksomheden udfylde minimum 18 timer i døgnet. 
 
Sky Radio har siden den 15. november 2003 sendt programmer hver dag 24 timer i døgnet. 
 
Ifølge pkt. 10 er det ikke tilladt for Sky Radio at regionalisere sendefladen, det vil sige, at et givet 
program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. 
 
Sky Radio har ikke på noget tidspunkt regionaliseret sendefladen på den femte jordbaserede FM-
radiokanal. 



 
Ifølge pkt. 12 er Sky Radio forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne 
herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 
 
Sky Radio har foretaget betydelige investeringer i det tekniske beredskab, der skal sikre, at 
udsendelserne altid når frem til lytterne. Sky Radios afviklingsstudie er hver dag hele døgnet 
bemandet med afviklingsteknikere. 
 
Der er indgået en driftsaftale med Broadcast Service Danmark, der sikrer, at sendenettet er i drift i 
minimum 99,95% af sendetiden. 
 
Der er etableret nødgeneratorer ved hovedsenderne, der sikrer, at Sky Radio også er i luften ved 
strømsvigt og i katastrofesituationer. 
 
På denne baggrund kan Sky Radio sende beredskabsmeddelelser, når det er nødvendigt. 
 
 
Nyhedsudsendelser og magasinprogrammer 
 
I henhold til programtilladelsens pkt. 3 skal programvirksomheden omfatte public service-
nyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens § 
10 opfylde følgende krav: 
 

i. Der skal sendes mindst 1.000 timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år 
eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive 
magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl. 7-23. Udsendelserne skal bringe 
nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. 

 
ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen 

kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle 
reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl. 7-23. 

 
iii. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. 

 
 
Nyhedsudsendelser 
 
Sky Radio har etableret egen uafhængige nyhedsredaktion, der selvstændigt foretager det 
journalistiske arbejde. Sky Radios nyhedsredaktion researcher, interviewer, udvælger, prioriterer, 
producerer og præsenterer nyhederne på kanalen. 
 
Nyhedsredaktionen er hver dag bemandet hele døgnet. Nyhedsudsendelserne sendes direkte fra Sky 
Radios egne studier. Det sikres således, at nyhedsstrømmen følges kontinuerligt, og følges op med 
live nyheder døgnet rundt. 
 
Der er etableret et samarbejde med Ritzaus Bureau, der dels leverer lydindslag til Sky Radio, og 
dels giver adgang til landets mest omfattende samling af opdaterede nyheder. 
 



I perioden 15. november til 31. december er der sket en gradvis udvikling således, at 
nyhedsredaktionen efterhånden selv har produceret hovedparten af de interviews og reportager der 
er blevet bragt på kanalen. 
 
I flere tilfælde har Sky Radio været først med nyheder. Det var eksempelvis tilfældet den 14/12, 
hvor Sky Radio var først med nyheden om Saddam Husseins tilfangetagelse. I andre tilfælde har 
Sky Radio været først med solohistorier, selvstændige kilder til historier og egenproducerede 
indslag direkte fra nyhedskilden. 
 
Sky Radio har bragt nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. Sproget i udsendelserne er dansk, 
om end der lejlighedsvis har været bragt udtalelser på andre sprog i sammenhæng med historier fra 
udlandet. 
  
Nyhedsudsendelserne har efter Sky Radios opfattelse overholdt radio- og fjernsynslovens § 10 om 
kvalitet, alsidighed og mangfoldighed i nyhedsformidlingen. 
 
Fra 15/11 2003 til 31/12 2003 blev der dagligt sendt 48 nyhedsudsendelser. I gennemsnit blev der 
dagligt sendt 108 minutters nyhedsudsendelser svarende til 1,8 time pr. dag. 
 
I perioden blev der i alt sendt nyhedsudsendelser i 83 timer og 6 minutter. 
 
Den tidsmæssige fordeling af nyhederne har været ligeligt fordelt over hele døgnet. 2/3 af 
nyhedsudsendelserne har således været placeret i tidsrummet kl. 07.00 - 23.00. 
 
 
Magasinprogrammer 
 
Sky Radio har i hele perioden sendt det daglige magasinprogram ”Romantica” i tidsrummet kl. 
21.00 – 23.00. I dette tidsrum er inkluderet nyhedsudsendelser hver halve time samt reklamer. 
 
Romantica er et seriøst magasinprogram om kærlighed, sex, samliv og samfundsforhold. I 
programmet medvirker kvalificerede værter samt erfarne og respekterede eksperter. 
 
Danske aviser og magasiner har i tidens løb i et tiltagende omfang dyrket dette stof- og 
emneområde i form af flere og flere artikler, rubrikker og brevkasser. Hidtil har der dog ikke 
eksisteret et tilsvarende program i dansk radio. 
  
I Romantica behandles en række meget forskellige problemstillinger, der varierer bredt over tid. 
Der tages ofte udgangspunkt i et aktuelt emne med en høj grad af involvering af lytterne, som har 
gode muligheder for at komme til orde i magasinprogrammet. 
 
Den direkte lytterkontakt kommer til udtryk ved, at der besvares spørgsmål fra lytterne, og lytterne 
har mulighed for selv at foreslå emner, der skal behandles i programmet. Programmet produceres og 
afvikles direkte. 
 
Lytterkontakten og ekspertpanelet suppleres med aktuelle gæster, der enten kan medvirke pr. 
telefon eller fra studiet. 
 
Programmet kombinerer debat, spørgsmål, historier og indlæg fra gæster, eksperter, lytterne og 
værterne. 



 
Musik indgår naturligt i Romantica for at skabe stemning og understøtte det talte ord. Musikken 
giver endvidere naturlige pauser i samtaler og emnevalg. Idet der er tale om et direkte produceret og 
afviklet radioprogram, giver musikken endvidere programmets deltagere mulighed for undervejs at 
foretage løbende justeringer af programmets udvikling. 
 
Musikken, der indgår, er oftest planlagt i forhold til emnevalg og er samtidig medvirkende til at 
lytterne har mulighed for at ringe ind til magasinprogrammet, hvor et hold af researchere sidder klar 
til at tage imod og anskueliggøre lytternes holdninger og problemstillinger. 
 
Sky Radio har udsendt magasinprogrammet Romantica dagligt kl. 21.00 – 23.00 i perioden 15. 
november 2003 – 31. december 2003. I tidsrummet er dagligt indgået i gennemsnit 9 minutters 
nyheder og 5 minutters reklamer. Der har således været sendt et dagligt magasinprogram af en 
gennemsnitlig varighed på 1 time og 46 minutter. 
 
I perioden blev der i alt sendt magasinprogrammer i 81 timer og 6 minutter. 
 
Det samlede omfang af nyhedsudsendelser og magasinprogrammer har i perioden udgjort 164 timer 
og 12 minutter i perioden 15. november – 31. december 2003. 
 
 
Musik 
 
I henhold til programtilladelsens pkt. 4 skal skandinavisk musik udgøre cirka 30% af musikfladen 
på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som ”fonogrammer, der er produceret 
i Skandinavien (Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige)”, det vil sige fonogrammer, 
der er indspillet og udgivet i Skandinavien. 
 
Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som ” skandinaviske fonogrammer i procent af 
totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter.” 
 
I perioden 15. november 2003 – 31. december 2003 udgjorde den skandinavisk producerede musik 
på Sky Radio i alt 29,2% af den afviklede musik. 
 
Hovedparten af den skandinavisk producerede musik var med danske artister. 
 
Af de 30 mest spillede artister i perioden var de 13 skandinavisk producerede. Heraf var såvel 
Thomas Helmig som Erann DD blandt de 3 mest afspillede artister. 
 
Den mest spillede sang på Sky Radio var “Didn’t I Tell You That I Loved You med Erann DD. 
 
 
Afslutning 
 
Sky Radio konkluderer hermed, at vilkårene for programtilladelsen har været overholdt i perioden 
15. november 2003 – 31. december 2003. 
 


