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København den 16. juni 2005 
 
Vedrørende redegørelse for opfyldelse af tilladelsesvilkår i 2004  
 
Radio- og tv-nævnet har modtaget Sky Radios redegørelse for opfyldelse af 
tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal i 2004. 
Nævnet har følgende bemærkninger til redegørelsen: 
 
Start af programvirksomhed 
Sky Radio oplyser i redegørelsen, at man inden den 15. maj 2004 kun har 
været i stand til at opfylde forpligtelsen til at sende på alle 24 frekvenser 
for 23 frekvenser. Dette skyldes ifølge Sky Radios redegørelse, at der end-
nu ikke var udstedt frekvenstilladelse til en frekvens på denne dato. 
 
I løbet af 2004 har Radio- og tv-nævnet og IT- og Telestyrelsen behandlet 
en række sager om placering af sendere og andre tekniske forhold. Det har 
medført, at der – som Sky Radio selv oplyser - den 30. august 2004 blev 
udstedt et antal frekvenstilladelser til Sky Radio, som fra denne dato har 
kunnet sende på alle 24 frekvenser. Idet sagerne om frekvenstilladelser i 
løbet af 2004 har været under behandling, er det Radio- og tv-nævnets 
opfattelse, at Sky Radio har gjort, hvad man kunne, for at opfylde tilladel-
sen krav på dette punkt. 

 

 
Sky Radio oplyser endvidere, at stationen fortsat ikke er i stand til at have 
programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning. Ra-
dio- og tv-nævnet er ikke enig i den opfattelse, og problemstillingen blev 
adresseret i Nævnets brev af 25. februar 2005 til stationen. Nævnet fast-
holder på den baggrund, at Sky Radio ved fuld udnyttelse af de tildelte 
sendemuligheder kan dække hele det område, der er bestemt for modta-
gelse. 
 
Nyhedsmagasiner 
Det fremgår af redegørelsen, at Sky Radio selv mener at have opfyldt kra-
vet om mindst en times daglige nyhedsmagasiner, men at kravet i henhold 
til Nævnets opfattelse af nyhedsmagasiner først har været fuldt ud opfyldt 
fra 1. august 2004. Divergensen skyldes, at Sky Radio mener, at pro-
grammet Romantica kunne medregnes i opgørelsen af nyhedsmagasiner. 
 

J.nr.: 2003-1161-008 
Siden slutningen af 2003 har Sky Radio og Radio- og tv-nævnet drøftet 
indholdet af kravene til et nyhedsmagasin i tilladelsens forstand. Fra 1. 
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marts 2004 begyndte Sky Radio gradvis at indføre elementer i programfla-
den, som efter Nævnets opfattelse kunne leve op til kravene til et nyheds-
magasin. Som udgang på processen pålagde Nævnet med brev af 5. maj 
2004 stationen at udsende mindst en times daglige nyhedsmagasiner se-
nest fra den 1. august 2004, det vil sige nyhedsmagasiner som opfyldte 
Radio- og tv-nævnets krav til et nyhedsmagasin.  
 
Det er Nævnets opfattelse, at kravet om en times daglige nyhedsmagasi-
ner – som Sky Radio selv oplyser i redegørelsen - ikke har været opfyldt 
eller kun har været opfyldt delvis i perioden 1. januar–31. juli 2004. Fra 1. 
august 2004 har kravet, som Nævnet konstaterede med brev af 11. august 
2004, været opfyldt. Idet den manglende opfyldelse er sket i en periode, 
hvor man var i dialog om sagen, vil Nævnet ikke foretage sig yderligere i 
sagen. 
 
Korte nyhedsudsendelser 
Sky Radio og Radio- og tv-nævnet har løbende været i dialog om indholdet 
af de korte nyhedsudsendelser. Det har hele tiden været Nævnets opfattel-
se, at nyhederne generelt set har levet op til tilladelsens krav til korte ny-
hedsudsendelser og til nyheder generelt, men at der har været mulighed 
for udvikling og forbedring. Nævnet noterer sig i den forbindelse, at statio-
nen har udviklet nyhederne. Nævnet anførte ved brev af 6. september 
2004 til Sky Radio, at de korte nyhedsudsendelser overordnet set er mang-
foldige med en rimelig andel af interview og reportager. Det er således 
Nævnets opfattelse, at kravet til korte nyhedsudsendelser og nyheder ge-
nerelt er opfyldt for 2004. 
 
Nævnet har i den forbindelse med tilfredshed noteret sig, at radioen i 2004 
har udsendt 794 timer korte nyhedsudsendelser svarende til 2 timer og 10 
minutter pr. dag. Kravet er mindst 635 timers nyhedsudsendelser pr. år, 
idet (mindst) 365 timer af de påkrævede 1.000 timers nyheder og ny-
hedsmagasiner skal være nyhedsmagasiner (1 time pr. dag).  
 
Nævnet har endvidere med tilfredshed noteret sig, at der samlet er ud-
sendt 1.058 timer og 6 minutter i 2004 svarende til 2 timer og 53 minutter 
pr. dag. Således er det samlede tidskrav på mindst 1.000 timer pr. år op-
fyldt, selv om kravet om nyhedsmagasiner i sig selv ikke er opfyldt. Det 
skal i den forbindelse understreges, at kravet om en times daglige ny-
hedsmagasiner ikke kan opfyldes ved udsendelse af ekstra mange korte 
nyhedsudsendelser. 
 
Skandinavisk musik 
Sky Radio angiver i sin redegørelse andelen af skandinavisk musik til at 
udgøre 32,2% i perioden. Nævnet har med tilfredshed noteret sig, at det er 
en stigning fra 29,2% i 2003, og at stationen dermed har opfyldt kravet 
om cirka 30% skandinavisk musik. 
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Mindst 18 timers sendetid i døgnet 
Nævnet har noteret sig, at kravet om mindst 18 timers sendetid i døgnet er 
opfyldt for 2004.  
 
Forbud mod regionalisering af sendefladen 
Ligeledes har man noteret sig, at sendefladen ikke har været regionaliseret 
i 2004. 
 
Forpligtelse til at udsende beredskabsforpligtelser 
Med hensyn til forpligtelsen til at sende beredskabsmeddelelser har Næv-
net noteret sig, at stationen er forberedt til at sende beredskabsmeddelel-
ser, og at man i den forbindelse har truffet en række tekniske foranstalt-
ninger for at sikre drift af stationen ved strømsvigt og lignende. 
 
Nævnet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det af § 1 i be-
kendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om DR’s, TV 2/DANMARK A/S’ og 
de regionale TV-2virksomheders forpligtelser til at udsende meddelelser af 
beredskabsmæssig betydning (Beredskabsmeddelelser) fremgår, at kun 
DR, TV 2/Danmark og de regionale TV 2-stationer har pligt til at udsende 
beredskabsmeddelelser. Forpligtelsen gælder således ikke Sky Radio. 
 

 
   
Samlet set vurderer Nævnet således, at alle tilladelsesvilkår på nær kravet 
om nyhedsmagasiner og til dels kravet om frist for start på programvirk-
somhed er opfyldt for 2004. Med hensyn til kravet om mindst en times ny-
hedsmagasiner pr. dag har kravet været opfyldt siden 1. august 2004, og 
kravet om ibrugtagning af alle frekvenser har været opfyldt siden primo 
september 2004. Det er med tilfredshed, at Nævnet hermed noterer sig, at 
Sky Radio i periode 1. august-31. december 2004 har opfyldt alle vilkår, 
ligesom Nævnet ser frem til, at det fortsat vil være sådan fremover.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Scherfig 
formand 
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