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Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S vinder den 6. FM-kanal 

Radio- og tv-nævnet har på sit møde den 22. juni 2010 udpeget FM 6 A/S som vinder 
af udbuddet af den 6. FM-kanal. Tilladelsen til at sende på den sjette FM-kanal gælder 
i de næste 8 år. 

Radio- og tv-nævnets formand, Christian Scherfig, udtaler: ”Nævnet har modtaget 2 
kvalificerede ansøgninger, og har i sin afgørelse foretaget en samlet vurdering ud fra 
de gældende kriterier. Vurderingen faldt ud til fordel for FM 6 A/S, som bl.a. på 
realismen af forretningsplanen viste sig stærkest”. 

FM 6 A/S har Berlingske Media A/S som hovedaktionær og SBS Radio A/S som 
mindretalsaktionær. 

Selskabet New Radio ApS, der udspringer af den tidligere tilladelseshaver, Talpa Radio 
International B.V., som tidligere drev stationen under navnet ”Radio 100 FM”, får 
dermed afslag.  

Det følger af bekendtgørelsen om Nævnets udbud, at der ikke er noget krav om 
betaling af en fast koncessionsafgift. Grundlaget for afgørelsen har været en 
’skønhedskonkurrence’, hvor det afgørende ikke var programprofilen, men realismen i 
den økonomiske forretningsplan for de 8 år samt kompetencen til at drive radio- eller 
anden medievirksomhed. 

FM 6 A/S har oplyst at ville drive stationen under navnet POP FM. Stationen skal ifølge 
udbudsbetingelserne starte sine udsendelser senest 6 måneder efter tilladelsesdatoen. 

Christian Scherfig tilføjer: ”Dette udbud har været et vigtigt skridt i udviklingen af 
bedre betingelser for kommerciel radiodrift i Danmark, bl.a. fordi vi har forladt 
auktionsmodellen. Med tilladelsen er der skabt grundlag for, at FM 6 A/S og stationen 
POP FM vil kunne bidrage til et bæredygtigt kommercielt radiomarked i Danmark”. 

Læs Radio- og tv-nævnets evalueringsrapport i forbindelse med tildeling af 
programtilladelsen til FM6 A/S her: 

http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio-og-tv/landsdaekkende-og-
regional/fm6-udbud/ 
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