
 

 

RADIO- OG TV-NÆVNET 
 
 
 

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-
radiokanal 

 
 
 
 

1. Radio- og tv-nævnet giver hermed Sky Radio A/S tilladelse til at udøve 
programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal i perioden 
15. november 2003 – 14. november 2011. 

 
2. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den 

til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 
 

3. Programvirksomheden på den femte radiokanal skal omfatte public service-
nyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i ra-
dio- og fjernsynslovens § 10 opfylde følgende krav: 

 
i. Der skal sendes mindst 1.000 timers nyhedsudsendelser og magasin-

programmer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af ny-
hedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tids-
rummet 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. 
 

4. Skandinavisk musik skal 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 Skandina-
vien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et plade-
selskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer om-
fatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. 

 
Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som ” skandinaviske fo-
nogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i 
minutter.” 

 
5. Programvirksomheden skal udfylde minimum 18 timer i døgnet. 
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6. Der indgår 24 frekvenser i nettet til den femte radiokanal. Der kan udstedes 

tilladelse til 12 af disse frekvenser ved ikrafttrædelse af tilladelsen. De øvri-
ge 12 frekvenser vil senest være til rådighed den 15. november 2003, når de 
lokalradioer, der råder over frekvenserne ved udstedelsen af tilladelsen, 
overgår til erstatningsfrekvenser, jf. frekvenstilladelsen. 

 
7. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser. Tilla-

delseshaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser i overens-
stemmelse med de tekniske vilkår, der er angivet i frekvenstilladelsen. Der 
skal betales frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 

 
8. Tilladelseshaveren skal starte programvirksomheden senest seks måneder 

efter ikrafttrædelse af tilladelsen, og der skal være programvirksomhed i he-
le det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 

 
9. Ved en eventuel kommende replanlægning af FM-båndet vil den befolk-

ningsmæssige dækning af kanalen være beskyttet mod forringelser. 
 

10. Det vil ikke være tilladt for tilladelseshaveren at regionalisere sendefladen, 
det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samti-
dig i hele stationens sendeområde. 

 
11. Tilladelseshaveren vil få rådighed over DAB-kapacitet på 256 Kbit/s i den 

første, landsdækkende DAB-blok.  
 

Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse for tilladelseshaver 
til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed 
kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte pro-
grammer. 

  
Det forudsættes, at tilladelseshaveren indgår aftale med DR om deltagelse i 
opbygning, finansiering og drift af DRs første landsdækkende DAB-
sendernet. Såfremt tilladelseshaveren og DR ikke kan blive enige om disse 
forhold fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet. 

 
Radio- og tv-nævnet fastsætter, hvornår den digitale programvirksomhed 
skal påbegyndes. Dette vil ske med mindst seks måneders varsel. 
 

12. Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold 
til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af 
denne lov. 

 
13. Tilladelseshaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive 

oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der 
er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkå-
rene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet 
vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. 
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14. Tilladelseshaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af 
denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste 
årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig af-
gift. 

 
Den faste årlige koncessionsafgift er kr. 54 mio. 
 
Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det 
første år gældende fra ikrafttrædelsesdatoen og et år frem skal den faste 
koncessionsafgift betales senest den 2. juli 2003 kl. 12.00. Herefter skal af-
giften hvert år betales senest på datoen for tilladelsens ikrafttrædelse. 

 
Den variable afgift udgør 5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag det 
pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. og op til 150 mio. kr., 10 pct. af 
afgiftsgrundlaget fra 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af afgifts-
grundlaget fra 200 mio. kr. og derover. 

 
Den variable koncessionsafgift skal betales bagud hvert år senest 1 måned 
efter Nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag 
for kanalen, dog senest 1. juni. 

 
Tilladelseshaver er forpligtet til at betale koncessionsafgift i hele tilladelses-
perioden. 
 

15. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgifts-
grundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kana-
len og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgen-
de:  

 
• Tilskud til langtidsledige. 
 
• Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. 

 
• Aktionærtilskud til underskudsdækning. 

 
• Finansielle indtægter. 

 
• Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. 

 
 

Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrund-
laget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder 
reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte for den 
enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelseshaveren eller af tredje-
mand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sen-
detiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås 



 

 

4

refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for ka-
nalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. 

 
Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde føl-
gende krav: 

 
• Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne 

kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørel-
sen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at 
fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og 
at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. 

 
• En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisor-

erklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for op-
gørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at 
de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kon-
troller har fungeret tilfredsstillende.  

 
• Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foreta-

ge kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. 
 

Tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præci-
seringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget i bilaget ”Definition af afgifts-
grundlag”. 

 
16. Tilladelseshaveren skal senest den 1. maj indsende revideret årsregnskab og 

opgørelse af afgiftsgrundlag, jf. tilladelsens pkt. 14 og 15, til Radio- og tv-
nævnet, Tilskudssekretariatet, Vognmagergade 10, 1. sal, 1120 København 
K (denne adresse gælder fra 18. august 2003). 
 

17. Der vil til tilladelsen være knyttet såkaldt must-carry forpligtelse, så ejere af 
fællesantenneanlæg i de kommuner, der er angivet Kulturministeriets be-
kendtgørelse om fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den 
femte jordbaserede FM-radiokanal, skal sikre, at programmerne fordeles i 
fællesantenneanlæggene.  

 
18. Tilladelseshaveren kan ikke opkræve særskilt betaling for viderefordeling i 

fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning. 
 

19. Tilladelseshaveren skal hvert år redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkåre-
ne, herunder public service-kravene for så vidt angår nyhedsdækningen, se-
nest den 1. maj. 

 
20. Tilladelseshaveren skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for til-

ladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tv-
nævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radio- og 
tv-nævnets samlede virksomhed.  
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Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb, som ud-
gør kr. 400.000. Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det 
første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af det skøn-
nede acontobeløb med tillæg af særlige engangsomkostninger i forbindelse 
med auktionen. Det særlige tillæg udgør kr. 130.000. 

 
21. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavernes overholdelse af til-

ladelsesvilkårene samt med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser fast-
sat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller endeligt, 
hvis tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter lo-
ven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. 
Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelseshaverne tilside-
sætter tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelseshaveren i forbindelse med ud-
stedelsen har afgivet urigtige oplysninger. 
 

 
 
 
 
 

H. H. Brydensholt 
næstformand 


