
       RADIO- OG TV-NÆVNET

 Sky Radio A/S 
Att.: Kasper Krüger 
Lille Strandstræde 20 
1254 København K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediesekretariatet 
Vognmagergade 10, 1. 
1120 København K 
 
Telefon: 3318 6868 
Direkte: 3318 6851 
Telefax: 3318 6869 
 
rtv@mediesekretariatet.dk 
ac@mediesekretariat.dk 
www.mediesekretariatet.dk 
 
CVR nr. 11 88 46 52 
Bank: Jyske Bank 
Reg.nr. 8109 
Konto nr. 1002 295 

 
 
 
 
 

 
 
 
København den 16. november 2004  
 
Vedr.: Ændring af punkt 9 i Programtilladelse 
 
Radio- og tv-nævnet har på sit møde af 10. november d.å. - på baggrund 
af en henvendelse af 27. oktober d.å. fra Talpa Radio International B.V. - 
haft formuleringen af punkt 9 i den mellem Radio- og tv-nævnet og Sky 
Radio A/S indgåede Programtilladelse (svarende til punkt 7 i Talpa Radios 
International B.V.) til behandling. 
 
Den nærmere baggrund er at Talpa Radio International B.V. har anmodet 
om at den mellem disse parter indgåede Programtilladelse tilrettes således 
at punkt 7, hvoraf det fremgår at: 
 

”Ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den    
befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet mod 
forringelser.” 

 
ændres til: 
 

”Ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den    
befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet og om 
muligt forbedret.” 

 
 
Under henvisning brev af 24. april 2003 fra Kulturministeriets til Radio- og 
tv-nævnet (kopi vedlægges), har Nævnet tilsluttet sig anmodningen om 
ændringen i Programtilladelsens punkt 7, der herefter erstattes af følgende 
ordlyd: 
 

”Ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den    
befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet og om 
muligt forbedret.” 

 

J.nr. 2003-1161-009 



Som en konsekvens heraf vil punkt 9 i den mellem Radio- og tv-nævnet og 
Sky Radio A/S indgåede Programtilladelse blive ændret som følger: 
 

”Ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den    
befolkningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet og om 
muligt forbedret.” 
 

Radio- og tv-nævnet tillader sig at gå ud fra, at Sky Radio A/S er 
indforstået hermed. 
 
Nærværende brev er at betragte som et Tillæg til den mellem Parterne 
indgåede Programtilladelse. 
 
Kopi af dette brev er sendt til orientering til Kulturministeriet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Scherfig 
formand 
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