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Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om 
udbud af den fjerde FM-kanal (bekendtgørelsen). I henhold til § 1 i be-
kendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet herved den fjerde jordbasere-
de FM-radiokanal. Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en 
skønhedskonkurrence med et priselement. 
 

Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek 
og Mediers hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet 
/radio/fm-4/udbud.  
 
Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til konkurrencen. An-
søgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 28. 
februar 2011 kl. 12.00.  
 

Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af konkurrencen 
fredag den 8. april 2011 og vil herefter udstede tilladelse til vinderen. 
 
For en ordens skyld tager Radio- og tv-nævnet forbehold for en eventuel 
aflysning af udbuddet. Udbuddet kan aflyses af Nævnet inden fristen for 
indgivelse af ansøgninger, ligesom Nævnet kan aflyse udbuddet efter an-
søgningsfristen, hvis der ikke er fremkommet egnede ansøgninger.  
 

Nævnet tager endvidere forbehold for eventuelle ændringer i de i udbuds-
materialet angivne vilkår, som på kulturministerens foranledning måtte 
blive meddelt. Nævnet kan ifølge bekendtgørelsens § 7, stk. 3, desuden 
foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vil-
kår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. 
Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. 
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2. Resumé 
 

Nærværende afsnit indeholder et resumé af det samlede udbudsmateriales 
detaljerede beskrivelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem resuméet 
og de detaljerede beskrivelser i de følgende afsnit er det de detaljerede 
beskrivelser, der gælder. 
 

2.1. Udbudsmaterialet 

Den fjerde jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en skønhedskonkur-
rence med et priselement. 
  
Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, som 
skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og 
skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v., herunder en 

bankgaranti, der er krævet. 
 
I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnets bedømmelse af 
de indkomne ansøgninger vil ske. Afsnittet indeholder oplysninger om eva-
lueringskriterierne og den indbyrdes vægtning af evalueringskriterierne,  
herunder oplysninger om de pointskalaer, som Nævnet vil anvende ved 
bedømmelsen af ansøgningerne i forhold til de enkelte evalueringskriterier.  
 

I nærværende afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om bag-
grund/grundlag for udbuddet, ansøgningsproceduren (herunder hvilke op-
lysninger ansøgninger skal indeholde), evaluering (dvs. Radio- og tv-
nævnets vurdering af ansøgningerne) samt tilladelsesvilkår. 
 

2.2. Baggrund 

Det fremgår af den mediepolitiske aftale for 2011-2014, at hensigten med 

udbuddet af FM4, på samme måde som TV 2 har givet DR konkurrence på 
public service-tv til gavn for de danske seere, er, at der også på radio-
området skal findes et alternativ til DR hvad angår public service-radio.  
 
På baggrund af forslag fra FM4-udvalget besluttede partierne bag den me-
diepolitiske aftale for 2011-2014 at udbyde en radio med en nyheds-/tale-
profil som den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, idet minimumskravet 
for andelen af kulturprogrammer blev fastsat til 14 pct. af den samlede 

programflade. 
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Hensigten hermed er ifølge tillægsaftale af 9. september 2010 til den me-
diepolitiske aftale for 2011-2014 om valg af programprofil for den fjerde 

landsdækkende FM at skabe en bredt appellerende og nyskabende nyheds- 
og tale-radio, der blander nyheder, aktualitet, kultur og debat med journa-
listisk og formidlingsmæssig kvalitet, nye fortælleformer og program-
genrer, hvori der stilles særlige krav om markante værter, høj grad af lyt-
terinddragelse, satire og en bred repræsentation af musikgenrer. 
 

I medfør af § 11, stk. 9, og § 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirk-
somhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lov 

nr. 1360 af 8. december 2010, har kulturministeren udstedt bekendtgørel-
se nr. 5. af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal.  
 
Tilladelse kan ikke meddeles DR. DR må heller ikke levere programindhold 
til kanalen eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer ind-
hold til kanalen. 
 
Med tilladelsen følger både ret og pligt til i digital form at paralleludsende 

de programmer, der sendes analogt. Dette skal ske i DAB-blok 2, hvor den 
kommende tilladelseshaver får rådighed over 144 kbit/s. 
 
Programvirksomheden skal påbegyndes fuldt ud med 24 timer i døgnet fra 
og med den 1. november 2011, dog med de undtagelser, der i henhold til 
bekendtgørelsen gælder for nogle programformer og krav, idet fristen for 
opfyldelse af nærmere angivne krav er 6-18 måneder fra programvirksom-
hedens start.  

 

2.3. Ansøgningsprocedure 

I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til ansøgnin-
gernes form og indhold. 
 
I perioden fra offentliggørelsen af nærværende udbudsmateriale og frem til 
mandag den 14. februar 2011 kl. 12.00 vil der være mulighed for at stille 

spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil løben-
de blive offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside 
www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/fm-4/udbud.  Spørgsmå-
lene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet 
ikke eksplicit vil fremgå heraf. 
 
Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at besvare de 
stillede spørgsmål inden for en uge. Det forventes, at de spørgsmål, der er 
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stillet den 14. februar 2011, senest er besvaret mandag den 21. februar 
2011. Spørgsmål stillet efter den 14. februar 2011 kl. 12.00 vil ikke blive 
besvaret. 

 
Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og tv-
nævnet v/ Styrelsen for Bibliotek og Medier på rtv@bibliotekogmedier.dk 
eller med anbefalet post til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Ander-
sens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. ”Spørgsmål, udbud FM4”. Der 
kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet og/eller til IT- og 
Telestyrelsen. 
 

Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 
28. februar 2011 kl. 12.00. 
 
Ansøgere skal senest samtidig med ansøgningen stille en bankgaranti på 
kr. 5 mio.  
 
Ansøgere skal bl.a. i ansøgningen: 
• redegøre for ansøgers økonomiske forhold 

• fremlægge en plan for driften dækkende tilladelsesperioden 
• afgive et bud på størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsespe-

rioden 
• redegøre for og afgive tilsagn om ansøgers fremtidige programvirk-

somhed m.v. 
 
Ansøger kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen. 
 

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgnin-
ger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbud-
det, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan ifølge 
bekendtgørelsens § 7, stk. 3, desuden foretage mindre væsentlige ændrin-
ger i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af 
fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i ud-
budsmaterialet.  
 

Hvis Nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristen for an-
søgninger, træffer Nævnet afgørelse om evt. udskydelse af fristen. Der 
henvises i det hele til udbudsmaterialets punkt 4.4 for oplysninger om det 
pågældende forhold. 
 
Al information fra Radio- og tv-nævnet herom vil ske på Styrelsen for Bibli-
otek og Mediers hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk/medie-
omraadet/radio/fm-4/udbud. Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel 
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aflysning, ændring af vilkår samt evt. udskydelse af dato for Nævnets af-
gørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner di-
rekte.  

 
Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige do-
kumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af 
hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbuds-
materialet oversat til engelsk. 
 

2.4. Nævnets vurdering af ansøgningerne 

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet indled-
ningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsma-
terialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte 
ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de af-
givne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være 
mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men Nævnet kan inden 
for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om supplerende 
oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i 

ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål 
eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende ele-
menter i ansøgningen.  
 
I henhold til bekendtgørelsen kan Nævnet afvise unormalt lave bud efter 
en forudgående høring af den pågældende ansøger. Nævnet vil derfor ved 
sin vurdering af ansøgningerne bl.a. tage stilling til, om der eventuelt er 
bud på tilskudsbeløbet, der anses at være unormalt lave. Ansøgere, der 

anses at have afgivet et unormalt lavt bud, vil få mulighed for at udtale sig 
herom, forinden beslutning om eventuel afvisning træffes. Se nærmere 
herom i afsnit 5.2.  
 
Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale kræ-
vede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Se af-
snit 4.1 herom. 
 

På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger 
Nævnet vil udstede tilladelse til. Ved Nævnets vurdering af hvilken af an-
søgerne, der vil være bedst egnet til at drive den fjerde jordbaserede FM-
radiokanal, vægter kvaliteten og realismen i ansøgerens plan for driften 35 
pct. Størrelsen af det samlede tilskud, ansøger tilbyder at kunne drive ka-
nalen for, vægter 25 pct. Endelig vægter indholdet af de tilbudte pro-
grammer m.v. 40 pct. I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes 
Nævnet vil foretage evalueringen.  
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2.5. Tilladelsesvilkår 

Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udøves i over-
ensstemmelse med tilladelsen, med mindre Radio- og tv-nævnet forinden 
har godkendt ændringer i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser her-
om. Vilkårene er nærmere beskrevet i afsnit 8. 
 
Tilladelseshaver skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste for-
mål er at drive den fjerde FM-kanal. Reklamer må ikke indgå i program-
virksomheden, og tilladelseshaver må ikke sælge sendetiden. Det er ikke 

tilladt at opdele sendefladen geografisk, dvs. et givet program skal udsen-
des samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. 
 
Tilladelseshaver har pligt til i digital form at paralleludsende de program-
mer, der udsendes analogt, og at afholde udgifter til såvel analog som digi-
tal distribution. Hvis der træffes politisk beslutning om at slukke for de 
analoge FM-signaler, overgår forpligtelsen til udsendelse af programmer i 
henhold til kravene i tilladelsen til udsendelse i digital form, som udgangs-

punkt til DAB. Skulle det på et tidspunkt i tilladelsesperioden blive politisk 
besluttet at indføre en anden teknologi end DAB, kan det kræves, at ud-
sendelse af programmer sker ved hjælp af denne anden teknologi. Tilladel-
seshaver har ikke i denne forbindelse krav på økonomisk eller anden kom-
pensation.   
 
Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende en public ser-
vice-redegørelse og et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørel-

se af resultat, idet Nævnet i denne forbindelse skal godkende tilladelsesha-
vers opgørelse af rimelig fortjeneste, eventuelt afkast på grund af produkt-
udvikling og overførsel af eventuelt overskud fra driften til efterfølgende 
regnskabsår. På baggrund af opgørelsen træffes afgørelse om tilbagebeta-
ling af eventuelt overskud ved virksomheden. Hvis tilladelseshaver ikke 
opfylder sine programforpligtelser m.v. skal tilladelseshaver tilbagebetale 
de hermed forbundne, beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgø-
relsens bilag 4.  

 
Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal public service-
redegørelse, regnskab og opgørelse af tilskudsgrundlaget, herunder opgø-
relse af rimeligt overskud m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, indsendes til 
Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilba-
geleveringen/inddragelsen. Evt. for meget udbetalt tilskud, herunder tilba-
gebetaling efter opgørelse af rimeligt overskud og eventuelt afkast på 
grund af produktudvikling, skal tilbagebetales senest samtidig med indsen-
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delse af regnskabet. Hvis tilladelseshaver ikke har opfyldt sine programfor-
pligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, 
beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4.  

 
Tilladelseshaver skal påbegynde programvirksomheden og sende 24 timer i 
døgnet fra den 1. november 2011, idet der dog er elementer i programfla-
den, der først skal tilbydes senere, se nærmere herom i afsnit 8.8.2. 
 

2.6. Ikrafttrædelse m.v. 

Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse på udstedelsesdatoen for perioden 

frem til og med 31. oktober 2019. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvens-
tilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til IT- og Telestyrelsen 
betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen.  
 
Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i tilladel-
sen og reglerne i radio- og fjernsynsloven samt regler udstedt i medfør af 
radio- og fjernsynsloven. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdel-
sen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen.
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3. Tidsplan og sprog  

3.1. Tidsplan for udbuddet  

Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan:  
 

Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Mandag den 14. februar 
2011 kl. 12:00 

Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. æn-
dring af udbudsmateriale  

Mandag den 21. februar 
2011  

Frist for indlevering af ansøgninger Mandag den 28. februar 
2011 kl. 12:00 

Frist for indlevering af bankgaranti Mandag den 28. februar 
2011 kl. 12:00 

Offentliggørelse af ansøgere Senest mandag den 7. 
marts 2011 

Radio- og tv-nævnets forventede behandling af 
ansøgninger 

Tirsdag den 5. april 2011 

Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder Fredag den 8. april 2011 

Forventet udstedelse af programtilladelse Umiddelbart efter fredag 
den 8. april 2011 

 
Ansøgninger, der modtages efter mandag den 28. februar kl. 12.00, vil 
blive afvist. 
 

3.2. Notifikation 

Det oplyses, at der er indledt en notifikationssag for EU-Kommissionen. 
Det forventes, at Kommissionen tager stilling i sagen inden den 5. april 

2011. Hvis sagen giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet og/eller 
de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, vil dette blive oplyst på 
Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, www. bibliotekogme-
dier.dk/medie-omraadet/radio/fm-4/udbud. Ændringer, foranlediget af 
Kommissionens behandling af sagen, der måtte komme efter den 28. fe-
bruar 2011, vil blive oplyst til ansøgernes kontaktpersoner, ligesom even-
tuelle spørgsmål fra Radio- og tv-nævnet som følge af ændringerne vil bli-
ve stilet til ansøgernes kontaktpersoner. 

 
Radio- og tv-nævnet tager forbehold for, at notifikationssagen kan medføre 
at udbuddet udskydes eller aflyses. Meddelelse herom vil blive givet på 
Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og, hvis beslutning om ud-
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skydelse eller aflysning træffes efter 28. februar 2011, til ansøgernes kon-
taktpersoner. 
 

3.3. Sprog  

Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen fo-
regå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, bankgaranti, øvri-
ge dokumenter samt spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog 
være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, 
at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på 
andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) og/eller engelsk. Svar på 

spørgsmål og al kommunikation fra Nævnet vil ligeledes være udformet på 
dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede vil der blive ud-
arbejdet en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmate-
rialet, som vil blive offentliggjort samtidig med udbudsmaterialet. 
 
Manglende overholdelse af kravet om, at ansøgningen som hovedregel skal 
være udformet på dansk, vil medføre, at ansøgningen afvises. 
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4. Ansøgning 

4.1. Ansøgningsprocedure  

Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. 
 
Ved ansøgning skal formularen ”Ansøgning”, jf. bilag 1, anvendes. Formu-
laren kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside 
www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/fm-4/udbud. Der må ikke 

foretages ændringer i den fortrykte tekst.  
 
Såfremt den fortrykte formular ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der 
er foretaget ændringer i den fortrykte tekst i formularen, vil ansøgningen 
blive afvist. 
 
Med indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger vilkårene for udbuddet, 
jf. § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen.  

 
I nærværende afsnit beskrives hvilke oplysninger og tilsagn, der stilles 
krav om, at ansøgningen indeholder, og hvilke oplysninger m.v., ansøger 
frit kan vælge at give. Nævnet vil afvise ansøgninger, der ikke indeholder 
de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene 
har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden be-
tydning for ansøgningens indhold. 
 

4.2. Indhold af ansøgning 

Ansøgningsformularen indeholder en række skemaer, der skal udfyldes: 
 

• 1.1. Oplysninger om ansøger  
• 1.2. Budget og redegørelse 
• 1.3. Oplysninger om ressourcer og kompetencer 

• 1.4. Tilskud 
• 1.5. Tilsagn om programmer m.v. 
 

En del af oplysningerne kan gives i form af bilag til besvarelser i skemaer-
ne. Der skal herudover indsendes relevant dokumentation for de i ansøg-
ningsformularen angivne oplysninger.  
 
Ansøgningen skal som minimum indeholde:  
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4.2.1. Oplysninger om ansøger 

4.2.1.1. Ansøgers navn, adresse og hjemsted  

Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske 
ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det 
navn, ansøger som radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal 
tillige gives. 

 
Ansøger skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at 
drive den fjerde FM-kanal. Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 3, kan tilladel-
sen ikke meddeles DR. DR må således ikke have kontrol over eller be-
stemmende indflydelse i enheden eller i virksomheder, der har kontrol over 
eller bestemmende indflydelse i enheden.  
  

4.2.1.2. Kontaktperson  

Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, telefonnum-
mer og e-mail-adresse skal gives i ansøgningen. Radio- og tv-nævnet vil 
rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen.  
 

4.2.1.3. Ejerforhold 

I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere - med angivelse af 
navn og hjemsted - af ansøger og deres respektive ejerandele i ansøger. 
Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så mange led til-

bage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet 
fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse på ansøgeren. Ejer-
andelene i de forskellige led skal angives i pct.  
 
Herudover skal der redegøres for, hvorledes den i henhold til bekendtgørel-
sens § 1, stk. 6, forudsatte adskillelse af den selvstændige juridiske enhed 
fra ejerkredsens andre selskaber og lignende er sikret.  
 

Eventuelle ejeraftaler for alle leddene skal vedlægges ansøgningen.  
 
Ansøgers vedtægter og udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) skal ved-
lægges, såfremt ansøger er registreret hos styrelsen (eller tilsvarende 
udenlandsk myndighed). 
 

4.2.1.4. Ledelsesforhold  

For så vidt angår ledelsesforhold skal der gives oplysninger om ansøgers 
ledelse i form af bestyrelsens og/eller den ansvarlige ledelses sammensæt-



 - 16 -  
  

ning (med angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør ansø-
gers ledelse). Der skal herunder afgives oplysninger om tegningsberettigel-
sen, ligesom dette skal dokumenteres. 

 

4.2.2. Plan for driften 

4.2.2.1. Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold  

Til brug for vurderingen af den økonomiske realisme af ansøgers plan for 
driften skal ansøger beskrive forventet kapitalbehov i forhold til opfyldelse 
af tilladelsens krav og forpligtelser.  
 

Ansøger skal endvidere dokumentere, hvordan det forventede kapitalbehov 
dækkes. Herudover skal ansøger dokumentere, hvordan eventuelt yderli-
gere kapitalbehov, forårsaget af uventet omkostningsudvikling eller andre 
risici, dækkes. 
 

4.2.2.2. Plan for driften 

Ansøgers plan for driften skal dække hele tilladelsesperioden på otte år. 
Oplysningerne heri vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit 5.2. 
 
Planen for driften skal, jf. bekendtgørelsens § 8, som minimum indeholde: 

• Budget 
• Redegørelse for kompetencer 

 
Planen for driften skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse 
med bilag 1.2. 
 

4.2.2.3. Den planlagte virksomhed 

Planen skal indeholde en redegørelse for strategiske og operationelle kun-

derettede funktioner samt generelle virksomhedsfunktioner. 
 
Det skal beskrives, hvordan ansøger etablerer, opretholder og udvikler de 
funktioner, som er nødvendige for, at ansøger kan opfylde minimumskrav 
og øvrige kriterier, herunder tilsagn om programmer m.v. 
  
Kunde-/lytterrettede funktioner 

Ved kunde-/lytterrettede funktioner og relationer tænkes primært på funk-

tioner rettet mod og relationer til lytterne, idet der dog kan være andre 
kunder, eksempelvis sponsorer. 
 
Strategiske funktioner 
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• Udvikling af markedsstrategi 
• Udvikling af indhold, platforme, funktioner og tjenester 
• Udvikling af ressourcer og faciliteter (studier, netværk, ekspertise) 

• Udvikling af supply chain (underleverandører, aftagere, partnere) 
 

Operationelle funktioner 

• Kunde-/lytterrelationer 
• Drift og leverance af tjenester 
• Drift af støttesystemer, ressourcer og faciliteter 
• Styring af supply chain-relationer 

 

Generelle virksomhedsfunktioner 

• Strategisk virksomhedsplanlægning 
• Finansiel planlægning og drift 
• Brand management, markeds-/lytterundersøgelser, markedsføring 
• Personaleledelse 
• Håndtering af eksterne relationer og interessenter 
• Forskning, udvikling og teknologi 
• Disaster recovery, sikkerhed 

• Kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring, organisationsudvik-
ling 

 
Planen skal være dækkende og fuldt afklarende i forhold til de minimums-
krav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen. 
 

4.2.2.4. Budget og redegørelse for den planlagte programvirksom-

hed 

Budgettet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, jf. bekendtgørelsens 
§ 1, stk. 6 og 7. Økonomiske forhold vedrørende aktiviteter omfattet af § 
1, stk. 7, skal specificeres særskilt.  
 
Budgettet skal være fuldt dækkende og afklarende i forhold til de mini-
mumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen; 

  
• Oplysninger om indtægter: 

- Tilskud 
- Øvrige specificerede indtægter 

• Oplysninger om omkostninger inklusive udvikling og produktion af 
programmer, distributionsformer, markedsføring, administration, 
rettighedsbetalinger etc. 

• Oplysninger om kapitalbehov 

• Oplysninger om afkast 
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Budgettet skal fremsendes i PDF-format og i Excel-format og struktureres i 
overensstemmelse med bilag 1.2. 

 
I forbindelse med budgettet skal der udarbejdes en risikovurdering samt 
en beskrivelse af, hvordan der etableres nødvendige sikkerhedsmarginer 
og reserver for at sikre, at ansøger kan overholde krav og øvrige kriterier 
inden for det variationsområde, risikovurderingen beskriver for indtægter 
og omkostninger. 
 
Endvidere skal det så detaljeret som muligt fremgå af budgettet, hvilke 

ressourcer og udgifter, der medgår til opfyldelse af minimumskravene, jf. 
bekendtgørelsens § 3, og de tilsagn, ansøger giver, jf. kriterierne i § 10. I 
det omfang, det er muligt, bør budgettet opdeles, således at de budgette-
rede omkostninger m.v. vedrørende de enkelte elementer i bekendtgørel-
sens §§ 3 og 10 fremgår. 
 

4.2.2.5. Oplysninger om kompetencer 

Ansøger skal i henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 4, redegøre for sine 
kompetencer i relation til programplanerne m.v. 
 
I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumen-
tation for kompetencer. 

 
Redegørelse for kompetencer: 

• Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed 
• Anden dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte 

programvirksomhed 
 
Dokumentationen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.3. Der 
kan foretages tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af 

den i bilaget anbefalede struktur. 
 
Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 7, kan 
basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer. Dette 
kan f.eks. være underleverandører eller andre enheder i koncernen. I givet 
fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressour-
cer og kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette 
kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumenta-

tion for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og 
kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden. I denne forbindelse 
henledes opmærksomheden på, at DR i henhold til bekendtgørelsens § 1, 
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stk. 3, ikke må levere programindhold til kanalen, eller indgå i en virksom-
hed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. 
 

For at dokumentere erfaring, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 4, skal ansøg-
ningen beskrive konkrete referencer og erfaringer med radiovirksomhed og  
hver reference skal indeholde følgende elementer: 
 

• Virksomhedens navn og CVR-nr. 
• Årsberetninger for virksomheden (vedlægges) 
• Beskrivelse af det tidsrum, hvor ansøger har været involveret i virk-

somheden 

• Beskrivelse af virksomhedens samlede markedsområde 
• Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i 

virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske 
fagområder 

 
For at dokumentere andre kompetencer i relation til den planlagte pro-
gramvirksomhed m.v. skal ansøgningen indeholde en opsummering af de 
analyser, som ansøger lægger til grund. Det skal også af opsummeringen 

fremgå, hvornår analyserne og baggrundsmaterialet for analyserne er pro-
duceret.  
 
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den samlede ledelse samt 
deres erfaring og kompetencer. 
 
Ansøgningen skal indeholde en organisationsbeskrivelse samt beskrivelse 
af nødvendige kompetencer og ressourcevolumen indenfor de enkelte dele 

af organisationen. 
 
Oplysninger om kompetencer skal være fuldt ud dækkende og afklarende i 
forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgø-
relsen, og skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse med bilag 
1.3. 
 
Udskiftning af ledelse, nøglemedarbejdere og/eller underleverandører angi-

vet i ansøgningen kan ske på samme vilkår og efter samme fremgangsmå-
de, som fremgår af afsnit 8.1.1.2 nedenfor. 
 

4.2.3. Bud på det samlede tilskud 

Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperio-

den. Buddet kan maksimalt udgøre 800 mio. kr. Ansøger skal i planen for 
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driften oplyse fordelingen af tilskuddet over tilladelsesperiodens otte år, 
idet der maksimalt kan udbetales 100 mio. kr. som tilskud i et enkelt år. 
 

Tilskuddet bliver ikke reguleret for inflation eller andre forhold, hvilket be-
tyder, at ansøger selv skal tage højde for den estimerede prisudvikling i 
hele tilladelsesperioden. 
 
Oversigt over buddet på det samlede tilskud skal struktureres i overens-
stemmelse med bilag 1.4. 
 

4.2.4. Beskrivelse af og tilsagn om programmer m.v. 

Ansøgningen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.5. Der kan 
ikke tages forbehold i skemaet, idet ansøgerne i konkurrence med hinan-
den vil blive vurderet af Radio- og tv-nævnet bl.a. i relation til det fremti-
dige programindhold m.v. Tilsagnene vil derfor indgå som krav i den tilla-
delse, som Nævnet udsteder til vinderen af konkurrencen. 

 

4.2.4.1. Struktur for minimumskrav og skønhedskriterier vedr. pro-
gramplaner m.v.  

I udbuddet skelnes mellem minimumskrav til programvirksomheden og de 
tilsagn om programindhold m.v., som ansøgerne giver i deres ansøgninger. 
 
Minimumskravene, der fremgår af bekendtgørelsens § 3, er grundlæggen-
de krav, som vil gælde, uanset hvem der får tilladelsen, og som ansøgere 
forpligter sig til at overholde blot ved indsendelse af ansøgningen. Det be-
tyder, at der ikke skal gives særlige tilsagn herom i ansøgningen, og at 

også minimumskravenes opfyldelsesmåde, der er beskrevet i § 5, skal føl-
ges af den kommende tilladelseshaver. Der kan derfor heller ikke ved 
Nævnets vurdering af ansøgninger opnås point for tilsagn om opfyldelse af 
minimumskravene til programvirksomheden, herunder i henhold til den 
beskrevne opfyldelsesmåde. 
 
Opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelsesmåden, skal dog ind-
gå i ansøgningen, idet de hermed forbundne kompetencer, ressourcer og 

udgifter skal fremgå af planen for driften. Minimumskravene vil således 
indgå ved Nævnets vurdering af planens kvalitet og realisme, jf. bekendt-
gørelsens § 12, stk. 1, nr. 1. 
 
De programplaner, som ansøgerne i henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 
6, skal redegøre for, fremgår af § 9 med en uddybning og præcisering af 
de nærmere krav til redegørelsen i § 10. Ansøgere kan således vælge, om 



 - 21 -  
  

der skal gives tilsagn om nogle af elementer i §§ 9 og 10, om dem alle el-
ler om slet ingen af dem. 
 

I det følgende er elementerne, der således kan indgå i ansøgningerne, be-
skrevet nærmere, idet der ved beskrivelsen er lagt vægt på de forhold, 
som vil indgå ved Nævnets vurdering af ansøgningerne på de pågældende 
områder, jf. afsnit 5.2.4. 
 

4.2.4.2. Nyheds- og aktualitetsredaktion 

Udover minimumskravet om en selvstændig nyheds- og aktualitetsredakti-
on, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, og § 5, stk. 1, nr. 6, kan ansøgerne i 
henhold til § 10, stk. 1, nr. 1, konkurrere på kvaliteten af ansøgers detalje-
rede planer for den selvstændige nyheds- og aktualitetsredaktion. 
 
Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.1, skal ansøger 

redegøre detaljeret for planerne for en selvstændig nyheds- og aktualitets-
redaktion. Herunder skal ansøger redegøre for og afgive tilsagn om organi-
satorisk og redaktionel kapacitet til at producere originale nyheder og ak-
tualitetsudsendelser fra hele Danmark, samt om organisatorisk og redakti-
onel kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser 
fra udlandet. 
 
Det følger yderligere af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, at sådan organisato-

risk og redaktionel kapacitet kan bestå i egne korrespondenter med jour-
nalistisk baggrund, egne interne, redaktionelle medarbejdere med journali-
stisk baggrund, leveranceaftaler med andres korrespondenter med journa-
listisk baggrund, free lance-korrespondenter (”stringers”) og øvrige redak-
tionelle free lance-medarbejdere. Leveranceaftaler med andres korrespon-
denter kan omfatte aftaler med medarbejdere ansat i koncernforbundne 
selskaber m.v. 
 

4.2.4.3.  Programmer med værter med holdninger/værdier 

Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.2, skal ansøger 
redegøre for og afgive tilsagn om eventuelle konkrete tiltag angående ud-
sendelse af et eller flere programmer (dog ikke nyhedsprogrammer) med 

værter, som har klart deklarerede holdninger/værdier. Herved forstås vær-
ter, der fremfører egne holdninger og værdier i modsætning til den klassisk 
neutrale journalistrolle.  
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4.2.4.4.  Nyhedsprogrammer udover minimumskravet 

Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.3, skal der gives 
tilsagn om nyhedsprogrammer, der tidsmæssigt går ud over det i henhold 

til minimumskravet i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, krævede. Ansøger 
skal redegøre for, hvorvidt og i hvilket omfang, der er planlagt nyhedspro-
grammer udover minimumskravet.  
 
Med yderligere nyhedsprogrammer menes egentlige nyheder, mens sports- 
og kulturnyheder i henhold til kravene i bekendtgørelsens § 3 ikke betrag-
tes som yderligere nyheder i denne forbindelse. 
  

4.2.4.5.  Innovation 

Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.4, skal det beskri-
ves, og der skal afgives tilsagn om, hvorledes ansøger vil arbejde systema-
tisk med programudvikling m.v. Til dokumentation heraf skal ansøger be-

skrive, hvorvidt og på hvilken måde kanalen er nyskabende i forhold til 
fortælleformer, journalistik, programformater, teknologi, lytterinddragelse 
og produktionssamarbejder. Endvidere skal ansøger redegøre for og afgive 
tilsagn om konkrete tiltag med henblik på indenfor de første år at blive 
etableret som såvel teknologisk som programmæssigt førende i forhold til 
innovationsniveau. De tiltag, der gives tilsagn om, skal som udgangspunkt 
gennemføres inden for de første 2-3 år af tilladelsesperioden.  
 

4.2.4.6.  Interaktion med lyttere 

Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.5, skal det beskri-
ves, og der skal afgives tilsagn om, hvorledes lytterne vil blive inddraget 
som en aktiv del af programfladen både i enkelte programmer og som idé-
generatorer. Ansøger skal redegøre for konkrete tiltag til sikring heraf. 

 

4.2.4.7.  Tilgængeliggørelse 

Udover at tilgængeliggørelse på relevante platforme er et minimumskrav, 
jf. beskrivelserne i bekendtgørelsens § 3, stk. 8, og § 5, stk. 1, nr. 10, kan 

ansøgerne i henhold til § 10, stk. 1, nr. 6, konkurrere på kvaliteten af an-
søgers detaljerede planer for tilgængeliggørelse. Hvis ansøger ønsker at 
opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.6, skal ansøger særligt redegøre for og 
afgive tilsagn om på hvilken måde, der vil blive udviklet en brugervenlig og 
dynamisk hjemmeside på internettet, og i den forbindelse give tilsagn om 
yderligere tjenester som f.eks. SMS-nyhedstjenester og lignende. 
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4.2.4.8. Talentudvikling 

Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.7, skal ansøger 
redegøre for og afgive tilsagn om sin medvirken til at understøtte og frem-

drive nye talenter indenfor programmedarbejdere. Ansøger skal beskrive 
og afgive tilsagn om konkrete tiltag til sikring heraf.  
 
Som eksempel kan nævnes beskrivelse af et koncept for et ”radioakade-
mi”, hvor radiotalenter på post-graduate-niveau hjælpes til at udforske 
radiomediet med henblik på at udvikle nye formidlingsformer og producere 
udsendelser i nye formater og genrer. Radioakademiet kan ud fra enkle 
modeller (ikke som egentlig uddannelsesinstitution) lave forskellige forløb 

på basis af f.eks. en særlig viden/et speciale eller lignende som en form for 
sidemandsoplæring eller ved at lade studerende fra uddannelsesinstitutio-
ner udvikle og producere et magasin m.v. 
 

4.2.4.9.  Formidling af kulturprogrammer 

Udover at kompetent formidling af kulturprogrammerne er et minimums-
krav, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, og § 5, stk. 1, nr. 7, kan ansøgerne i 
henhold til § 10, stk. 1, nr. 8, konkurrere på kvaliteten af ansøgers detalje-
rede planer herom. Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 
5.2.4.8, skal ansøger således redegøre detaljeret for planerne herfor og 
afgive tilsagn herom, herunder navnlig værternes formidlingsmæssige og 
faglige kompetencer i forhold til formidling af kultur på baggrund af deres 

uddannelse eller relevante erfaring med kulturformidling.  
 

4.2.4.10. Debatprogrammer 

Udover at der består et minimumskrav om debatprogrammer jf. bekendt-
gørelsens § 3, stk. 1, nr. 8, kan ansøgerne i henhold til § 10, stk. 1, nr. 9, 

konkurrere på kvaliteten af ansøgers detaljerede planer for og tilsagn om, 
hvorledes debatprogrammer af hensyn til forudsigelighed for lytterne tilret-
telægges ud fra fastlagte temaer for hver bestemt ugedag. Hvis ansøger 
ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.9, skal ansøger herunder be-
skrive en procedure, der giver mulighed for fleksibilitet i forhold til særlige 
aktuelle temaer og beskrive konkrete tiltag til sikring heraf.  
 

4.2.4.11. Formidling af musik 

Udover at kompetent formidling af musikprogrammerne er et minimums-
krav, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, og § 5, stk. 1, nr. 5, kan ansøgerne i 
henhold til § 10, stk. 1, nr. 10, konkurrere på kvaliteten af ansøgers detal-
jerede planer herom.  
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Hvis ansøger ønsker at opnå point herfor, jf. afsnit 5.2.4.10, skal ansøger 
redegøre detaljeret for planerne samt afgive tilsagn herom i forhold til re-
levant begrundet musik og om formidling af musik med historisk og faglig 

viden, herunder navnlig for værternes formidlingsmæssige og faglige kom-
petencer i forhold til formidling af musik på baggrund af deres uddannelse 
eller relevant erfaring med musikformidling.  
 

4.2.5. Bankgaranti 

Ansøger skal samtidig med indlevering af ansøgning over for den danske 
stat v/Radio- og tv-nævnet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Ander-
sens Boulevard 2, 1553 København V, stille en ubetinget og uigenkaldelig 
anfordringsgaranti på kr. 5 mio. Den originale garanti skal være vedlagt 
ansøgningen, dvs. der må ikke være tale om en fotokopi eller lignende.  
 
Beløbet skal i henhold til garantien udbetales på anfordring uden nogen 
prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse. Betalingsan-

modning fremsættes af Radio- og tv-nævnet v/Styrelsen for bibliotek og 
Medier. Garantien skal være udformet på dansk og være i overensstem-
melse med ordlyden i bilag 2.  
 
Ansøgningen anses først som modtaget, når garanti er stillet. 
 
Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab. 
Pengeinstituttet/forsikringsselskabets langsigtede gæld skal have en rating 

fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limi-
ted på mindst A2.  
 
Garantien skal mindst være gældende til og med fredag den 8. april 2011. 
 
Garantien vil for samtlige ansøgere – også den ansøger, der vinder konkur-
rencen – blive frigivet efter Radio- og tv-nævnets afgørelse om udstedelse 
af tilladelse til udøvelse af programvirksomhed på den fjerde FM-kanal, dog 

senest fredag den 8. april 2011. Hvis Radio- og tv-nævnet afviser en an-
søgning, frigives garantien samtidig med afvisningen.  
 
I tilfælde af at Radio- og tv-nævnet udsætter sin afgørelse, vil Nævnet 
kontakte ansøgernes kontaktpersoner med henblik på en forlængelse af 
garantien. Hvis garantien ikke forlænges i henhold til Nævnets afgørelse, 
vil ansøgningen blive afvist. 
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4.3. Ansøgningsform og -frist m.v.  

Ansøgning indsendes i 5 eksemplarer med bilag til Radio- og tv-nævnet, 
Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 Kø-
benhavn V, mrk. ”Udbud FM4”. Ansøgninger og eventuelle bilag skal være 
udformet på dansk og være modtaget i Styrelsen senest mandag den 28. 
februar 2011, kl. 12.00. 

 
Ansøgningen bedes endvidere indsendt på én cd-rom, der skal kunne kopi-
eres. 
 
Ved uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer har originalen 
(papirversionen) forrang. 
 
Ansøgningen kan ikke indsendes elektronisk, men det anbefales, at ske-

maerne udfyldes elektronisk, underskrives og indsendes med almindelig 
post. 
 
Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale kræ-
vede minimumsoplysninger m.v., vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Se 
afsnit 4.1 herom. 
 
Såfremt nogle dokumenter ved en fejl ikke er vedlagt papirudgaven af an-

søgningen, men alene er indeholdt på cd-rommen, vil dette dog ikke føre 
til afvisning af ansøgningen. 
 
Såfremt der i ansøgningen er oplysninger, som ansøger anser for at være 
fortrolige, jf. nedenfor under afsnit 6, skal ansøger indsende en version af 
ansøgningen, hvori de fortrolige oplysninger er udeladt. Denne version ind-
sendes i ét eksemplar med bilag samt på kopierbar cd-rom.  
 

Der vil blive udstedt kvittering for ansøgninger, der overbringes Styrelsen. 
For ansøgninger, der modtages med posten, vil der blive sendt en kvitte-
ring til kontaktpersonen.  
 
Indsendt materiale vil ikke blive returneret.  
 
Det påhviler ansøgere, der ikke modtager kvittering for modtagelse af an-
søgning, uden ugrundet ophold at gøre Radio- og tv-nævnet opmærksom 

herpå med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål om afleveringstidspunkt 
m.v. Ansøger er selv ansvarlig for fremsendelsen og dermed for, at ansøg-
ningen modtages rettidigt. Det anbefales derfor, at ansøgere, der sender 
ansøgning med posten, sender den som rekommanderet brev.   
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Der kan ikke dispenseres fra ansøgningsfristen. Ansøgninger, der indkom-
mer efter den angivne ansøgningsfrist, vil således ikke blive behandlet.  
 

4.4. Ændringer, udsættelse af frist for ansøgninger, ud-
sættelse af Nævnets afgørelse samt aflysning af 
udbuddet 

Radio- og tv-nævnet er i henhold til bekendtgørelsens § 7, stk. 1, beretti-
get til at aflyse udbuddet inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøg-
ninger. Endvidere er Nævnet jf.  § 7, stk. 2, berettiget til at aflyse udbud-
det, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. 
 
Radio- og tv-nævnet kan endvidere i henhold til § 7, stk. 3, foretage min-
dre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilla-
delsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig kan 
Nævnet til enhver tid, i henhold til § 7, stk. 4, foretage ændringer i de i 
udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens 
foranledning måtte blive meddelt. Hvis Nævnet foretager ændringer i hen-
hold til § 7, stk. 4, træffer Nævnet afgørelse om eventuel forlængelse af 
fristen for indgivelse af ansøgninger. 
 

Oplysninger om evt. aflysning, ændringer i udbudsmaterialet og udsættelse 
af tidsfristen for indgivelse af ansøgninger vil i givet fald blive offentliggjort 
på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside www.bibliotekogme-
dier.dk/medieomraadet/-radio/fm-4/udbud, ligesom der vil blive sendt 
meddelelse herom til ansøgernes kontaktperson, hvis ændringerne m.v. 
sker efter indgivelse af ansøgninger. 
 

4.5. Andet 

Ansøgernes omkostninger i forbindelse med udformning af udbuddet er 
Nævnet uvedkommende – der kan ikke ydes kompensation herfor, heller 
ikke hvis Nævnet aflyser udbuddet. 
 
De svar, der i udbudsprocessen gives af Radio- og tv-nævnet, og som of-
fentliggøres på hjemmesiden, indgår som en del af udbudsmaterialet. Det 

betyder, at eventuelle præciseringer og fortolkninger er omfattet af de vil-
kår m.v., som ansøgere accepterer ved indsendelse af deres ansøgning. 
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5. Behandling af ansøgningerne 

5.1. Modtagelse af ansøgningerne 

Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet en gen-
nemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede 
oplysninger m.v. 
 
Såfremt det anses nødvendigt, vil Nævnet herefter hurtigst muligt kontakte 

ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de af-
givne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være 
mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men Nævnet kan inden 
for rammerne af ligebehandlingsprincippet anmode om supplerende oplys-
ninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i an-
søgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller 
anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elemen-
ter i ansøgningen.  

 
I henhold til bekendtgørelsen kan Nævnet afvise unormalt lave bud efter 
en forudgående høring af den pågældende ansøger. Nævnet vil derfor ved 
sin vurdering af ansøgningerne bl.a. tage stilling til, om der eventuelt er 
bud på tilskudsbeløbet, der anses at være unormalt lave. Ansøgere, der 
anses at have afgivet et unormalt lavt bud, vil få mulighed for at udtale sig 
herom, forinden beslutning om eventuel afvisning træffes. Se afsnit 5.2.3. 
 

Radio- og tv-nævnets anmodning om præcisering af afgivne oplysninger 
skal besvares inden den af Nævnet angivne svarfrist. Radio- og tv-nævnet 
kan afvise en ansøger, der ikke fremkommer med de ønskede oplysninger 
inden for fristen.  
 
Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale kræ-
vede minimumsoplysninger, eller hvor der ikke er stillet den forudsatte 
garanti, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Se herom i afsnit 4.1. 

 

5.2. Vurdering af ansøgningerne 

På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger 
Nævnet vil udstede tilladelse til. 
 
Tilladelsen udstedes til den ansøger, som vurderes at være bedst egnet til 

at drive den fjerde jordbaserede FM-radiokanal ud fra en samlet bedøm-
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melse af ansøgningerne i forhold til følgende kriterier, jf. bekendtgørelsens 
§ 12: 
 

1) Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften forstået som  
 

a.  Planens kvalitet og realisme. Det lægges vægt på, at planen 
dokumenterer, at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvri-
ge kriterier. 

b.  Budgettets kvalitet og realisme. Det lægges vægt på, at bud-
gettet dokumenterer realistiske forventninger til omkostninger, 
og at alle omkostninger relateret til opfyldelse af minimums-

krav og øvrige kriterier om programvirksomheden er specifice-
ret. Videre lægges der vægt på, at ansøgers økonomiske soli-
ditet er tilstrækkelig i forhold til at opfylde minimumskrav og 
øvrige kriterier i hele tilladelsesperioden.  

c.  Ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og kom-
petencer. Det lægges vægt på, at ansøgers ledelse og medar-
bejdere har den nødvendige kompetence og kapacitet til at op-
fylde minimumskrav og øvrige kriterier i hele tilladelsesperio-

den.  
 
Dette kriterium vægter samlet 35 pct. 
 
2) Størrelsen på det samlede tilskud 
 
Det er det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som lægges til 
grund ved Nævnets vurdering. Det laveste, ikke unormalt lave bud opnår 

højeste point. Dette kriterium vægter 25 pct. 
 
3) Indholdet af de tilbudte programmer 
 
Skønhedskriterierne vedrørende programelementerne i henhold til ansø-
gers beskrivelse af de i bekendtgørelsens § 10 anførte skønhedskriterier 
vægter samlet 40 pct. Der gives point for beskrivelser og tilsagn om pro-
gramindhold og programrelaterede elementer på de konkrete områder, 

hvor ansøger kan gøre sig ”skønnere” ved at fremlægge detaljerede planer, 
der vil indgå i Nævnets vurdering og indgå som vilkår for tilladelsen. Dette 
kriterium vægter 40 pct. 
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5.2.1. Pointskala 

Bedømmelse af de tre overordnede kriterier sker ved tildeling af point fra 0 
til 20. For de kriterier, som er baseret på delkriterier, gives der point på 
hvert enkelt delkriterium. 

 
Karakteren 20 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes 
at opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 
gives til den ansøgning eller de ansøgninger, hvor bedømmelse ikke er mu-
lig i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgninger, der ikke tildeles 20 
point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 20 og 0 afhængig af, 
hvordan ansøgningen i relation til det pågældende kriterium vurderes at 
være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende overordnede 

definitioner: 
  
20 = Bedst opnåelige 
15 = Meget tilfredsstillende 
10 = Tilfredsstillende 
 5 = Ikke tilfredsstillende 
 0 = Bedømmelse ikke mulig 
 

Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste samlede pointantal, 
foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren. 
 

5.2.2. Plan for driften 

Radio- og tv-nævnet vil foretage følgende vurdering af de indkomne an-
søgninger i forhold til kriteriet, kvaliteten og realismen af ansøgers plan for 
driften, der tillægges en vægt med 35 pct. Dette kriterium består af tre 
delkriterier: 
 

a) Planens kvalitet og realisme. Der lægges vægt på, at planen doku-
menterer, at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier. 
Dette delkriterium vægter 30 pct. 

b) Budgettets kvalitet og realisme. Der lægges vægt på, at budgettet 
dokumenterer realistiske forventninger til omkostninger, og at alle 
omkostninger relateret til opfyldelse af minimumskrav og øvrige kri-
terier er specificeret. Videre lægges der vægt på, at ansøgers øko-
nomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til at opfylde minimums-
krav og øvrige kriterier i hele tilladelsesperioden. Dette delkriterium 
vægter 40 pct. 

c) Ledelsesmæssige og medarbejdermæssige kompetencer og res-

sourcer. Der lægges vægt på, at ansøgers ledelse og medarbejdere 
har den nødvendige kompetence og kapacitet til at opfylde mini-
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mumskrav og øvrige kriterier i hele tilladelsesperioden. Dette delkri-
terium vægter 30 pct.  

 

Ved bedømmelsen tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine 
egne finansielle og forretningsmæssige kompetencer. 
 
Alle oplysninger i planen for driften, herunder oplysninger om planer for 
programudbud m.v., indgår i bedømmelsen af planernes økonomiske rea-
lisme. 
 
Bedømmelsen tager udgangspunkt i planen, budgettet og kompetencebe-

skrivelsen, ansøger fremsender, jf. bilag 1.2 og 1.3.  
 

5.2.2.1. Delkriterium a) ”Planens kvalitet og realisme” 

Der lægges vægt på, at planen dokumenterer, at ansøger kan opfylde mi-

nimumskrav og øvrige kriterier. Dette delkriterium vægter 30 pct. 
 
Ved bedømmelse af planen lægges det vægt på, hvordan ansøger etable-
rer, opretholder og udvikler de funktioner, som er nødvendige for at ansø-
ger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier. 
 
Pointgivningen tager udgangspunkt i en samlet vurdering, og der vil blive 
foretaget reduktion for mangler vedrørende dokumentation, som giver an-

ledning til at betvivle ansøgers evne og mulighed for at opfylde minimums-
krav og øvrige kriterier. 
  

5.2.2.2. Delkriterium b) ”Budgettets kvalitet og realisme” 

Der lægges vægt på, at budgettet dokumenterer realistiske forventninger 
til omkostninger, og at alle omkostninger relateret til opfyldelse af mini-
mumskrav og øvrige kriterier er specificeret. Videre lægges der vægt på, at 
ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til at opfylde mini-
mumskrav og øvrige kriterier i hele tilladelsesperioden. Dette delkriterium 
vægter 40 pct. 
 
Ved bedømmelsen af dette delkriterium vurderes det, om ansøgningen in-

deholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger 
og øvrige dispositioner, som er nødvendige for at leve op til tilladelsens 
vilkår samt til at etablere og drive den planlagte radiovirksomhed i hele 
tilladelsesperioden. 
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Der lægges vægt på ansøgers økonomiske soliditet, herunder egenkapital, 
og at finansieringsplanen er dækkende for kapitalbehovet. Der lægges og-
så vægt på, om kapitalbehovet er realistisk beskrevet og underbygget. Der 

lægges vægt på, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget, og at 
dette er realistisk beskrevet og underbygget.  
 
Ved bedømmelsen af delkriteriet vurderes ansøgers dokumentation for in-
vesteringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner i forhold til at opfyl-
de krav og kriterier.  
 
Følgende vil indgå i Nævnets vurdering af delkriteriet: 

 

1. Kapital 

1.1. Kapitalkilder og kapitalomkostninger 
1.2. Startomkostninger (kapitalbehov) 
 

2. Finansiel plan 

2.1. Profit-/omkostningsprojektion pr. år (driftsomkostninger, herunder 
omkostninger til realisering af såvel de programmæssige minimums-

krav som de programelementer, som ansøger giver tilsagn om, om-
sætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, 
resultat før skat) 

2.2. Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) 
2.3. Afkast på investeret kapital 
2.4. Resultat før skat 
2.5. Detaljeret budget 
2.6. Underbyggende dokumentation 

 

3. Risikoanalyse 

3.1. Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger 
3.2. Risikoniveau vedrørende indtægter 
3.3. Risikoniveau vedrørende omkostninger 
 
Pointgivningen tager udgangspunkt i en samlet vurdering, og der vil blive 
foretaget reduktion for mangler vedrørende dokumentation, som giver an-

ledning til at betvivle ansøgers evne og mulighed for at opfylde minimums-
krav og øvrige kriterier. 
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5.2.2.3. Delkriterium c) ”Ledelsesmæssige og medarbejdermæssige 
ressourcer og kompetencer” 

Der lægges vægt på, at ansøgers ledelse og medarbejdere har den nød-
vendige kompetence og kapacitet til at opfylde minimumskrav og øvrige 
kriterier i hele tilladelsesperioden. Dette delkriterium vægter 30 pct. 
 
Ved bedømmelse af dette kriterium lægges vægt på følgende elementer: 
 

• Ansøgers dokumentation for erfaring med radiovirksomhed 
• Ansøgers dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte 

programvirksomhed, herunder for specifik kompetence indenfor de 
enkelte programtyper. 

• Ledelsens samlede kompetence og erfaring indenfor de relevante 
områder i forhold til at opfylde krav og kriterier 

• Nøglemedarbejderes kompetence og erfaring i forhold til at opfylde 
krav og kriterier. 

• Organisationens struktur og kapacitet i forhold til at opfylde krav og 
kriterier 

 
Ansøger kan som anført basere sin ansøgning på andres formåen. I det 
omfang ansøger baserer sin virksomhed på eksterne ressourcer og kompe-
tencer, skal disse identificeres entydigt. 
 
Pointgivningen tager udgangspunkt i en samlet vurdering, og der vil blive 

foretaget reduktion for mangler, som giver anledning til at betvivle ansø-
gers evne og mulighed for at opfylde minimumskrav og øvrige kriterier. 
 

5.2.3. Størrelsen på det samlede tilskud 

Størrelsen af det samlede tilskud er summen af tilskud for de enkelte år. 
Dette kriterium vægter 25 pct. 

 
Det laveste, ikke unormalt lave bud opnår 20 point. De øvrige ansøgere får 
under dette hovedkriterium point i henhold til nedenstående beregnings-
metode. 

 Score [Kandidat A]= 20*(MIN(Tilskud)/Tilskud [Kandidat A]). 

 

Ved unormalt lave bud forstås bud, hvor de budgetterede omkostninger er 
væsentligt lavere end de omkostninger, der er sædvanlige for markedet, 
og hvor ansøger ikke i tilstrækkelig grand har underbygget og dokumente-
ret, hvorledes disse væsentligt lavere omkostninger kan opnås. 
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5.2.4. Tilsagn om programplaner m.v. (skønhedskriterier) 

Dette kriterium vægter 40 pct. i den samlede evaluering. Kriteriet er opdelt 
i 10 underkategorier, som efter en samlet overordnet vurdering af kvalite-
ten og niveauet for de tilbudte programmer m.v. tillægges lige stor vægt, 
jf. nedenstående: 

 
Kun de nævnte kriterier indgår i vurderingen. Oplysninger om andre emner 

i ansøgningen er således uden betydning, ligesom kun bindende tilsagn 
uden forbehold indgår i vurderingen. 
 
Idet virksomheden i hele tilladelsesperioden skal udøves i overensstem-
melse med ansøgningen, er det kun tilsagn eller løfter, der er så detaljeret 
beskrevet, at opfyldelsen senere vil kunne kontrolleres af Radio- og tv-
nævnet, der lægges til grund for vurderingen. Oplysninger eller overvejel-
ser om mulige eller eventuelle tiltag er således uden betydning for vurde-

ringen. Det betyder også, at tilladelseshaver ikke senere vil kunne gøre 
mere eller mindre indirekte forbehold gældende, som måtte være kommet 
til udtryk i ansøgningen.  
 

5.2.4.1. Nyheds- og aktualitetsredaktion 

Udover minimumskravet om en selvstændig nyheds- og aktualitetsredakti-
on, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, og § 5, stk. 1, nr. 6, består der i hen-
hold til § 10, stk. 1, nr. 1, også et skønhedskriterium angående fremlæg-
gelse af detaljerede planer herom.  
 
Ved Nævnets evaluering tildeles der point for kvaliteten af ansøgers planer 
om en selvstændig nyheds- og aktualitetsreaktion. I evalueringen indgår 
ansøgeres redegørelse for og tilsagn om organisatorisk og redaktionel ka-

pacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra hele 
Danmark samt om organisatorisk og redaktionel kapacitet til at producere 
originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra udlandet.  

Kategorier, 
jf. bekendtgørelsens § 10 

Vægt,  
delkriterier 

1) Nyheds- og aktualitetsredaktion  0,1 
2) Programmer med værter med holdninger/værdier  0,1 
3) Nyhedsprogrammer udover minimumskravet 0,1 
4) Innovation 0,1 
5) Interaktion med lyttere 0,1 
6) Tilgængeliggørelse  0,1 
7) Talentudvikling 0,1 
8) Formidling af kulturprogrammer 0,1 
9) Debatprogrammer 0,1 
10) Formidling af musik 0,1 



 - 34 -  
  

 
Det følger af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, at en sådan organisatorisk og 
redaktionel kapacitet kan bestå i egne korrespondenter med journalistisk 

baggrund, egne interne, redaktionelle medarbejdere med journalistisk 
baggrund, leveranceaftaler med andres korrespondenter med journalistisk 
baggrund, free lance-korrespondenter (”stringers”) og øvrige redaktionelle 
free lance-medarbejdere. Leveranceaftaler med andres korrespondenter 
kan omfatte aftaler med medarbejdere ansat i koncernforbundne selskaber 
m.v. 
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 

fuldt ud at gennemføre de planer, der er redegjort for og givet tilsagn om.  
 

5.2.4.2.  Programmer med værter med holdninger/værdier 

Ved Nævnets evaluering tildeles der point for ansøgers redegørelse for og 

tilsagn om konkrete tiltag angående udsendelse af et eller flere program-
mer (dog ikke nyhedsprogrammer) med værter, som har klart deklarerede 
holdninger/værdier. Herved forstås værter, der fremfører egne holdninger 
og værdier i modsætning til den klassisk neutrale journalistrolle. 
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de tiltag, der er redegjort for og givet tilsagn om.  
 

5.2.4.3.  Nyhedsprogrammer udover minimumskravet 

Ved Nævnets evaluering tildeles der point for tilsagn om nyhedsprogram-
mer, der tidsmæssigt går ud over det efter minimumskravet i bekendtgø-
relsens § 3, stk. 1, nr. 1, krævede. 

 
Med yderligere nyhedsprogrammer menes egentlige nyheder, mens sports- 
og kulturnyheder i henhold til kravene i § 3 ikke betragtes som yderligere 
nyheder i denne forbindelse.  
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre sine tilsagn om ekstra nyhedsprogrammer. 
 

5.2.4.4.  Innovation 

Ved Nævnets vurdering tildeles der point for beskrivelsen af og tilsagn om 
systematisk arbejde med programudvikling m.v. I vurderingen indgår an-
søgers beskrivelse af, hvorvidt og på hvilken måde kanalen er nyskabende 
i forhold til fortælleformer, journalistik, programformater, teknologi, lytter-

inddragelse og produktionssamarbejder. Endvidere indgår ansøgers rede-
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gørelse for og tilsagn om konkrete tiltag med hensyn til indenfor de første 
år at blive etableret som såvel teknologisk som programmæssigt førende i 
forhold til innovationsniveau. I Nævnets vurdering indgår såvel elementet 

om det nyskabende som konkrete tiltag, der sikrer, at kanalen hurtigst 
muligt inden for de første to til tre år af tilladelsesperioden etableres tek-
nologisk som programmæssigt førende i forhold til innovationsniveau. 
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse vil blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de tilsagn om systematisk arbejde med program-
udvikling m.v., herunder også de konkrete tiltag med hensyn til indenfor 
de første år at blive etableret som såvel teknologisk som programmæssigt 

førende i forhold til innovationsniveau.  
 

5.2.4.5.  Interaktion med lyttere 

Ved Nævnets evaluering tildeles der point for ansøgers beskrivelse af og 

tilsagn om inddragelse af lyttere som en aktiv del af programfladen både i 
enkelte programmer og som idégeneratorer. Ved vurderingen indgår tillige 
ansøgers redegørelse for og tilsagn om konkrete tiltag til sikring heraf.  
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de beskrevne tiltag. 
  

5.2.4.6.  Tilgængeliggørelse 

Udover at tilgængeliggørelse på relevante platforme er et minimumskrav, 
jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 8, og § 5, stk. 1, nr. 10, tildeles der ved 
Nævnets evaluering point for kvaliteten af ansøgers detaljerede redegørel-
se for planerne herom. I evalueringen indgår ansøgers redegørelse for og 

tilsagn om, på hvilken måde det er planlagt at udvikle en brugervenlig og 
dynamisk hjemmeside på internettet og i den forbindelse at tilbyde yderli-
gere tjenester som f.eks. SMS-nyhedstjenester og lignende. 
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de planer, der er redegjort for og givet tilsagn om.   
 

5.2.4.7. Talentudvikling 

Ved Nævnets vurdering tildeles der point for ansøgers redegørelse for og 
tilsagn om sin medvirken til at understøtte og fremdrive nye talenter in-
denfor programmedarbejdere. I vurderingen indgår tillige ansøgers beskri-
velse af og tilsagn om konkrete tiltag til sikring heraf. 
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Som eksempel kan nævnes beskrivelse af et koncept for et ”radioakade-
mi”, hvor radiotalenter på post-graduate-niveau hjælpes til at udforske 
radiomediet med henblik på at udvikle nye formidlingsformer og producere 

udsendelser i nye formater og genrer. Radioakademiet kan ud fra enkle 
modeller (ikke som egentlig uddannelsesinstitution) lave forskellige forløb 
på basis af f.eks. en særlig viden/et speciale eller lignende som en form for 
sidemandsoplæring eller ved at lade studerende fra uddannelsesinstitutio-
ner udvikle og producere et magasin m.v. 
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de tiltag, der er redegjort for og givet tilsagn om.   

 

5.2.4.8.  Formidling af kulturprogrammer 

Udover at kompetent formidling af kulturprogrammerne er et minimums-
krav, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, og § 5, stk. 1, nr. 7, tildeles der ved 

Nævnets evaluering point for kvaliteten af ansøgers detaljerede redegørel-
se for planerne herom. I Nævnets evaluering indgår navnlig redegørelse for 
planer for og tilsagn om værternes formidlingsmæssige og faglige kompe-
tencer i forhold til formidling af kultur på baggrund af deres uddannelse 
eller relevant erfaring med kulturformidling.  
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de beskrevne planer.  

 

5.2.4.9. Debatprogrammer 

Udover at der består et minimumskrav om debatprogrammer jf. bekendt-
gørelsens § 3, stk. 1, nr. 8, tildeles der ved Nævnets evaluering point for 

kvaliteten af ansøgers detaljerede redegørelse for planerne om, hvorledes 
debatprogrammer af hensyn til forudsigelighed for lytterne tilrettelægges 
ud fra fastlagte temaer for hver bestemt ugedag. I evalueringen indgår 
beskrivelse af en procedure, der giver mulighed for fleksibilitet i forhold til 
særlige aktuelle temaer og konkrete tiltag til sikring heraf.  
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de beskrevne planer, herunder den beskrevne pro-

cedure og konkrete tiltag. 
  

5.2.4.10. Formidling af musik 

Udover at kompetent formidling af musikprogrammerne er et minimums-
krav, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, og § 5, stk. 1, nr. 5, tildeles der ved 

Nævnets evaluering point for kvaliteten af ansøgers detaljerede redegørel-
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se for planerne herom. I evalueringen indgår planerne for og tilsagn om 
værternes formidlingsmæssige og faglige kompetencer i forhold til formid-
ling af musik på baggrund af deres uddannelse eller relevante erfaring med 

musikformidling.  
 
Vinderen af konkurrencen vil i henhold til sin tilladelse blive forpligtet til 
fuldt ud at gennemføre de planer, der er beskrevet og givet tilsagn om. 
 

5.2.4.11. Bedømmelse 

Som beskrevet i afsnit 5.2.4. vægter kriteriet samlet 40 pct. Kriteriet er 
opdelt i 10 underkategorier, som efter en samlet overordnet vurdering af 
kvaliteten og niveauet for de tilbudte programmer m.v. tillægges lige stor 
vægt, dvs. at hver underkategori vægter 0,1 af dette kriteriets vægt på 40 
pct. Kommentar [u1]: Afsnittet 

er rettet den 24. januar 
2011. Der er fjernet en 
forkert angivelse vedr. 50 
% vægtning af en separat, 
overordnet vurdering af 
kvalitet og niveau af pro-
grammerne. Se nærmere 
vedr. vægtningen afsnit 
5.2.4, s. 33. 
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6. Offentlighed  
Opmærksomheden henledes på, at ansøgningerne vil være tilgængelige for 
offentligheden i medfør af lov om offentlighed i forvaltningen (offentlig-

hedsloven). Dette gælder dog ikke i det omfang, oplysninger i ansøgnin-
gerne er omfattet af én af undtagelserne i loven, eksempelvis oplysninger 
om drifts- og forretningsforhold eller lignende, for så vidt det efter et kon-
kret skøn er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplys-
ningen angår, at eventuelle begæringer om aktindsigt ikke imødekommes. 
Som udgangspunkt er alle ansøgninger med bilag således tilgængelige for 
offentligheden, medmindre de afgivne oplysninger er omfattet af én af 
undtagelserne i offentlighedsloven.   

 
Det skal i ansøgningen oplyses, hvis den indeholder oplysninger, som an-
søger anser for omfattet af ovennævnte undtagelser fra adgangen til akt-
indsigt. De relevante oplysninger skal tydeligt mærkes og holdes adskilt fra 
den øvrige ansøgning. Ansøger bedes – udover den originale ansøgning 
indeholdende alle oplysninger – tillige indlevere en ansøgning, hvor oplys-
ninger, som ansøger anser for at være fortrolige, er udeladt. Denne ansøg-
ning skal ligeledes indleveres i både en papir- og en elektronisk udgave i 

form af en kopierbar cd-rom. 
 
Det understreges, at det er Radio- og tv-nævnet, der træffer afgørelse om, 
hvilke oplysninger, der anses at være omfattet af offentlighedslovens und-
tagelsesbestemmelser. Radio- og tv-nævnet er således ikke bundet af an-
søgernes tilkendegivelser om, hvorvidt en oplysning bør undtages fra akt-
indsigt, men skal træffe afgørelse herom i overensstemmelse med offent-
lighedslovens regler. 

 
Radio- og tv-nævnet vil inden for en uge efter ansøgningsfristens udløb 
offentliggøre en liste over ansøgerne, ligesom det må forventes, at Nævnet 
senere vil offentliggøre de dele af de indkomne ansøgninger, der ikke an-
ses for at være undtaget fra aktindsigt. 
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7. Udstedelse af tilladelse og tilladelsesperiode  
Vinderen forventes offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers 
hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/fm-4/udbud  

fredag den 8. april 2011.  
 
Umiddelbart efter den 8. april 2011, vil tilladelse blive udstedt til vinderen 
med ikrafttrædelsesdato på udstedelsesdatoen og en tilladelsesperiode, der 
rækker frem til og med den 31. oktober 2019.   
 
Tilladelse kan ikke meddeles DR, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, og oven-
for i afsnit 4.2.1.1. 

 
Såfremt der – eksempelvis i henhold til beslutningen i tillægsaftale af 9. 
juni 2009 til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet 
m.v. om udarbejdelse af en langsigtet plan for digitaliseringen af radio i 
Danmark – træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i til-
ladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at 
FM-sendemuligheden bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive besluttet, 
og at tilladelsen herefter alene omfatter den i afsnit 8.6. nævnte DAB-

kapacitet.  
 
Tilladelseshaver må endvidere uden kompensation acceptere politiske be-
slutninger om andre ændringer i relation til sendemuligheder og signaler, 
herunder evt. overgang til DAB+ eller anden standard for digital radio. 
 
Hvis der slukkes for de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden, skal de af 
tilladelsen omfattede krav om programvirksomhed m.v. opfyldes ved ud-

sendelser på DAB eller anden sendemulighed, der erstatter FM-
sendemulighederne.   
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8. Tilladelsesvilkår 

8.1. Public service-redegørelse 

Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udføres i over-
ensstemmelse med bekendtgørelsens krav og de tilsagn o.l., som fremgår 
af ansøgningen. 
  
Tilladelseshaveren skal hvert år senest den 1. maj indsende en public ser-

vice-redegørelse og deri redegøre for og dokumentere det foregående års 
programvirksomhed og opfyldelse af de i tilladelsen stillede krav, samt for 
hvilke ressourcer, der er medgået til opfyldelse af forpligtelserne.  
 

Til opfyldelse af kravene til programindhold indgår alene programvirksom-
heden, der er udsendt på den fjerde FM-kanal, medmindre de analoge FM-
kanaler er slukket, jf. § 2, stk. 4. Hvis de analoge FM-kanaler er slukket, 
skal tilladelseshaver redegøre for opfyldelse af kravene til programindhold 

på de sendemuligheder, der erstatter FM-sendemulighederne. 
 
Redegørelsen skal indeholde en kvantitativ opgørelse og kvalitativ beskri-
velse af de udsendte programmer, herunder redegørelse for og dokumen-
tation af opfyldelse af såvel tilladelsens minimumskrav, som de krav, der 
følger af tilladelseshavers tilsagn om programindhold m.v. 
 
Herudover skal redegørelsen indeholde oplysninger om og dokumentation 

for fordelingen af de forskellige programtyper på sendefladen, hvordan 
disse er blevet anvendt af lytterne, og hvordan lytterne har vurderet pro-
grammerne. Tilladelseshaveren skal endvidere dokumentere befolkningens 
kendskab til og vurdering af kanalen, jf. nedenfor under afsnit 8.7. 
 
Uanset at der til opfyldelse af kravene til programindhold alene indgår  
programvirksomheden, der er udsendt på den fjerde FM-kanal, skal tilla-
delseshaver tillige særskilt i redegørelsen beskrive den eventuelle anden 

virksomhed, som tilladelseshaver har drevet i henhold til bekendtgørelsens 
§ 1, stk. 7. 
 

8.1.1. Ændringsmuligheder 

Radio- og tv-nævnet kan dog, jf. bekendtgørelsen §§ 15 og 16, efter for-

udgående ansøgning godkende ændringer i tilladelsesperioden.  
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Nævnet har således mulighed for i løbet af tilladelsesperioden at godkende 
ændringer efter forudgående forelæggelse, når der foreligger omstændig-
heder, som beskrevet i bekendtgørelsens §§ 15 og 16. Det kan ikke for-

ventes, at ændringer kan godkendes inden programstarten eller umiddel-
bart efter programstart.   
 

8.1.1.1. Ansøgning om ændring af den konkrete opfyldelsesmåde 

Radio- og tv-nævnet kan ifølge bekendtgørelsens § 15 godkende ændrin-
ger af den konkrete opfyldelsesmåde af de elementer, der fremgår af an-
søgningen, jf. §§ 9 og 10, samt af opfyldelsesmåden af et i § 3 anført mi-
nimumskrav. 
 
Nævnet lægger ved vurderingen af, om en ansøgning om ændring skal 
imødekommes vægt på følgende: 
 

1) om danskernes brug af den i ansøgningen beskrevne opfyldelsesmåde 
efterfølgende er aftaget væsentligt, 
2) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så 
udbredt blandt danske medievirksomheder, at den må anses som tidssva-
rende, 
3) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så 
almindeligt tilgængelig for befolkningen, at den må anses som tidssvaren-
de, og 

4) om formålet med den ønskede deltjeneste på anmodningstidspunktet 
kan anses som opfyldt mindst lige så godt ved den ændrede opfyldelses-
måde som ved den i ansøgningen beskrevne. 
 
I forbindelse med ansøgningen skal tilladelseshaveren redegøre for de 
økonomiske konsekvenser af en ansøgt ændring samt for konsekvenserne 
for lytterne. En eventuel besparelse skal bedømmes i relation til ansøgers 
tilbud om det samlede tilskud fordelt på de enkelte år, hvilket betyder, at 

Nævnet vil kunne kræve en eventuel besparelse tilbagebetalt.  
 

8.1.1.2. Andre ændringer 

Ifølge bekendtgørelsens § 16 kan Radio- og tv-nævnet ligeledes efter for-

udgående ansøgning godkende andre ændringer end nævnt under afsnit 
8.1.2.1. Nævnet kan i denne forbindelse godkende ændringer af mini-
mumskrav, der samlet ikke udgør mere end tidsmæssigt 25 pct. af hvert 
enkelt krav. 
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Ved afgørelse af, om ansøgninger om ændringer af minimumskrav kan 
imødekommes vil Nævnet lægge vægt på følgende: 
 

1) om danskernes brug af den i ansøgningen beskrevne opfyldelsesmåde 
efterfølgende er aftaget væsentligt, 
2) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så 
udbredt blandt danske medievirksomheder, at den må anses som tidssva-
rende, 
3) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så 
almindeligt tilgængelig for befolkningen, at den må anses som tidssvaren-
de, og 

4) om formålet med den ønskede deltjeneste på anmodningstidspunktet 
kan anses som opfyldt mindst lige så godt ved den ændrede opfyldelses-
måde som ved den i ansøgningen beskrevne. 
 
Ved ansøgninger om ændringer, der ikke angår minimumskrav, vil Nævnet 
ved sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på, om eventuelle ændringer 
kan anses som væsentlige og i væsentlig grad ændrer vilkårene i program-
tilladelsen og/eller vilkårene for udbuddet. Som væsentlige ændringer an-

ses eksempelvis ændringer, som, hvis de var fremgået af udbudsmateria-
let, ville have gjort det muligt for andre ansøgere end de oprindelige at 
deltage eller ville have gjort det muligt for Nævnet at udpege en anden 
vinder af udbuddet. Også ændringer, der i betydeligt omfang udvider tilla-
delsen til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindelig var fastsat heri, 
eller som ændrer den økonomiske balance til fordel for tilladelseshaveren 
på en måde der ikke oprindelig var fastsat i udbudsmaterialet, vil anses 
som væsentlige ændringer. 

 
I forbindelse med ansøgningen skal tilladelseshaveren redegøre for de 
økonomiske konsekvenser af en ansøgt ændring samt for konsekvenserne 
for lytterne. En eventuel besparelse skal bedømmes i relation til ansøgers 
tilbud om det samlede tilskud fordelt på de enkelte år, hvilket betyder, at 
Nævnet vil kunne kræve en eventuel besparelse tilbagebetalt.  
 

8.1.1.3. Nævnets påbud om ændringer 

Radio- og tv-nævnet har ligeledes mulighed for at pålægge en tilladelses-
haver at ændre en konkret opfyldelsesmåde i forhold til det i ansøgningen 
beskrevne. I denne forbindelse kan Nævnet anmode tilladelseshaver om at 
bidrage til belysning af, hvorvidt kriterierne er opfyldt, og til belysning af 

de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og konsekvenserne for 
lytterne.  
 



 - 43 -  
  

Nævnet kan ikke pålægge en tilladelseshaver en ændring, der samlet set 
over den resterende tilladelsesperiode vil medføre en væsentlig fordyrelse 
for tilladelseshaver. 

 
En eventuel besparelse skal bedømmes i relation til ansøgers tilbud om det 
samlede tilskud fordelt på de enkelte år, hvilket betyder, at Nævnet vil 
kunne kræve en eventuel besparelse tilbagebetalt.  
 

8.2. Økonomi, samarbejde m.v. 

Tilladelseshaver, der er en selvstændig juridisk enhed, må indgå samar-

bejde inden for rammerne af bekendtgørelsen med andre om produktion 
m.v. Samarbejde med tilladelseshavers ejerkreds skal ske på markedsvil-
kår.  
 
Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 1, stk. 3, at DR ikke må leve-
re programindhold til kanalen eller indgå i en virksomhed eller et konsorti-
um, der leverer indhold til kanalen. Det påhviler tilladelseshaver at sikre, 
at forbuddet mod leverancer fra DR eller virksomheder og konsortier, hvori 

DR indgår, overholdes. 
 

8.2.1. Anden virksomhed 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 7, at tilladelseshaver kan drive 
anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på 

udnyttelse af tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab, 
programarkiv m.v. 
 
Det forudsættes i den forbindelse i bekendtgørelsens §§ 20-24, at anden 
virksomhed skal holdes adskilt fra public service-virksomheden, ligesom 
der skal aflægges særskilt redegørelse for public service-virksomheden og 
for anden virksomhed. 
 

Som eksempler på anden virksomhed kan nævnes salg af programarkiv-
stof og af programformater, udlejning af lokaler, udlejning af sende- og 
optageudstyr, salg af merchandise samt medarbejderes ekspertise m.v.  
 

8.2.2. Public service-puljen 

Det fremgår af radio- og fjernsynslovens § 11 a, stk. 2, at der ikke kan 
ydes tilskud fra public service-puljen til programmer på den fjerde FM-
kanal.  
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8.3. Programindhold 

Bekendtgørelsens §§ 3 og 5 beskriver de minimumskrav, som alle ansøge-
re skal opfylde. Det forudsættes, at disse minimumskrav opfyldes uden 
yderligere tilsagn herom.   
 
Programvirksomheden skal i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 2, ud-

øves i henhold til radio- og fjernsynslovens § 10. Det følger bl.a. af § 10, 
at FM4 sammen med de øvrige public service-kanaler skal sikre den danske 
befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester. Der skal i virksom-
heden lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur, og program-
virksomheden skal afspejle bredden i produktion af kunst og kultur og give 
programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det 
danske samfund.  
 

På den baggrund er det Nævnets opfattelse, at programmerne alt overve-
jende skal sendes på dansk, hvilket dog ikke er til hinder for, at der sendes 
programmer på andre sprog. 
 
I det følgende uddybes de enkelte minimumskrav samt opfyldelsesmåder-
ne. 
  

8.3.1. Minimumkrav om programindhold m.v. 

8.3.1.1 Minimumskrav i henhold til § 3, stk. 1 

I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, skal programvirksomheden på  
den fjerde FM-kanal som minimum indeholde:  
 
1) 2 timers nyhedsudsendelser pr. døgn, der skal sendes hver time døgnet 

rundt i udsendelser af minimum 5 minutters varighed:  

Der skal sendes sammenhængende nyhedsudsendelser af minimum 5 mi-
nutters varighed hver klokketime i døgnet. Placeringen i løbet af klokketi-
merne er op til tilladelseshaver selv. Som det fremgår af bilag 2 til be-
kendtgørelsen, tæller kun nyhedsudsendelser i bulletinform med som ny-
heder i bekendtgørelsens forstand. Som indhold kan udover almindelige 
nyheder indgå trafikmeddelelser, vejrudsigter og sportsnyheder, se dog 
hertil under punkt 2). Nyhederne skal som hovedregel sendes live fra et 
studie.  

 
I afsnit 5.2.4.3. er beskrevet, hvorledes tilsagn om nyhedsudsendelser 
udover minimumskravet vil vægte positivt ved Radio- og tv-nævnets vur-
dering af ansøgningerne. Hvis der i ansøgningen er givet tilsagn, skal tilla-
delseshaver opfylde disse. 
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2) 70 minutters sportsnyheder pr. uge: 

Kravet om sportsnyheder gælder udover minimumskravet om nyhederne 

under punkt 1), dvs. der skal udover de 5 minutters nyheder pr. klokke-
time sendes i alt min. 70 minutters sportsnyheder pr. uge. Placering i for-
bindelse med andre nyheder er tilladt, men ikke en forudsætning. Sports-
nyheder forventes ikke at omfatte indkøbte sportstransmissionsrettigheder.  
 
3) 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der skal udsendes i tidsrum-

met kl. 06-18 mandag til fredag: 

Som det fremgår af beskrivelsen i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1, skal 

aktualitetsprogrammer beskæftige sig med perspektiv og baggrund. Aktua-
litetsprogrammer kan have forskellige formater som eksempelvis bulletin 
og magasin. Der skal være tale om samfundsmæssig information, og der 
skal indgå baggrundshistorier med bred appel, mens emner som fritid, 
hobby og livsstil ikke anses som aktualitet i denne sammenhæng.  
 
Der gøres opmærksom på, at aktualitetsprogrammer i debatform anses 
som debatprogrammer og vil tælle til opfyldelsen af minimumskravet her-

om, se under punkt 8).  
 
Der henvises til bekendtgørelsens bilag 2, hvor formater og indhold, der 
kan indgå som aktualitetsprogrammer, er angivet under kategorisering og 
definitioner.   
 
4) 24 aktualitetstemaer pr. år: 

Udover kravet om aktualitetsprogrammerne i henhold til punkt 2), skal der 

årligt sendes 24 aktualitetstemaer. Det vil sige, at der heri også ligger et 
tidsmæssigt yderligere krav. Som det fremgår af bekendtgørelsens § 5, 
stk. 1, nr. 1, skal aktualitetstemaerne i programmer over en 
uge/eftermiddag eller andet interval belyse et større emne af aktuel inte-
resse fra flere sider. Temaerne skal således afspejle en større dagsorden, 
der må formodes at optage lytteren.  
 
Kravet vil ikke kunne opfyldes ved fx et enkelt kortvarigt program, idet der 

ved ”temaer” i denne forbindelse som anført forstås eksempelvis udsendel-
se i løbet af en uge af en række kortere eller længere programmer, der 
behandler samme emne, eller udsendelse af programmer, der behandler 
samme emne, som dækker hele sendefladen en formiddag, en eftermiddag 
eller andet interval, kun afbrudt af nyhedsudsendelser og evt. suppleret 
med musik i henhold til reglerne herom.  
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5) 70 minutters kulturnyheder pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl. 

06-18: 

Kulturnyhederne skal formidles af værter med formidlingsmæssig og faglig 

kompetence, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5. Det fremgår af § 5, stk. 1, 
nr. 2, at kulturnyhederne skal dække kulturlivet bredt fortolket, dog kun 
sport, når sporten indgår i en større kulturel sammenhæng. Kulturnyhe-
derne skal sendes i bulletinformat og kan indholdsmæssigt omfatte kultu-
relle emner fra religion over kunst til teknologi. Der henvises til bekendtgø-
relsens bilag 2, hvor det er nærmere specificeret under definitioner, hvad 
der er omfattet heraf. 
 

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, forudsætter kravene til 
kulturprogrammerne, herunder kulturnyhederne, værter med relevant for-
midlingsmæssig og faglig uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig 
baggrund. Det vil sige, at de værter, der formidler programmerne, enten 
på baggrund af deres uddannelse eller relevante erfaring med kulturfor-
midling skal være i besiddelse af en særlig dokumenterbar kvalifikation til 
formidling af kultur.  
 

I afsnit 5.2.4.8. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer for formidling af 
kulturprogrammerne vil vægte positivt ved Radio- og tv-nævnets vurdering 
af ansøgningerne. Hvis der i ansøgningen er givet tilsagn, skal tilladelses-
haver opfylde disse. 
 
6) 25 minutters satire dagligt: 

Satireprogrammerne kan sendes som korte programmer eller indslag, her-
under musikalske indslag, i forbindelse med andre programmer og behøver 

således ikke blive sendt som ét samlet program. Det fremgår yderligere af 
bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 3, at satire skal fremstå som markant 
element indenfor tilladelseshavers programprofil. Det kan fx ske ved, at 
satiren er et særligt kendetegn for kanalen og/eller indgår i kanalens mar-
kedsføring/branding.  
 
7) 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge: 

Kravet i § 5, stk. 1, nr. 7, om 20 timers øvrige kulturprogrammer gælder 

udover minimumskravet om kulturnyheder i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 
nr. 5. Disse øvrige kulturprogrammer kan sendes i flere forskellige forma-
ter, som fx magasin, kommenteret begivenhed m.v.  
 
Der gælder ved de øvrige kulturprogrammer samme krav om formidling 
ved værter med relevant formidlingsmæssig og faglig uddannelsesmæssig 
og/eller erfaringsmæssig baggrund. Se herom og om vægtningen af detal-
jerede planer for kulturformidlingen som skønhedskriterium ovenfor under 
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punkt 5). Vedrørende formater og indhold henvises i øvrigt til kategorise-
ring og definitioner i bekendtgørelsens bilag 2.  
 

 
8) 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet 

kl. 09-18 mandag til lørdag: 

Debatprogrammer kan sendes i forskellige formater, herunder diskussion, 
interview og telefonprogrammer. Indholdsmæssigt betyder debat om sam-
fundsmæssig information således, at emner som fx fritid og hobby eller 
livsstil ikke vil være omfattet. Programmer i debatform om kulturelle em-
ner tæller med som kulturprogrammer og indgår derfor ikke til opfyldelse 

af kravet om debat.  
 
I afsnit 5.2.4.9. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer for, hvordan 
debatprogrammer af hensyn til forudsigelighed for lytterne tilrettelægges 
ud fra fastlagte temaer for hver bestemt ugedag, vil vægte positivt ved 
Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne. Hvis der i ansøgningen 
er givet tilsagn, skal tilladelseshaver opfylde disse. 
 

Vedrørende formater og indhold henvises i øvrigt til bekendtgørelsens bilag 
2.  
 
9) 4½ times udsendelser i reportage- eller montageform pr. uge, idet der 

minimum skal udsendes et reportageprogram dagligt:  

Kravet om et dagligt reportageprogram er fast og kan ikke opfyldes ved at 
sende montage i stedet for. Den øvrige fordeling mellem begge formater er 
op til tilladelseshaver. Der henvises i øvrigt til definitionerne af begge pro-

gramtyper i bekendtgørelsens bilag 2. 
 

8.3.1.2. Minimumskrav jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2-8 

I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 2-8, skal programvirksomheden på 

den fjerde FM-kanal herudover opfylde følgende minimumskrav:  
 
1) Kanalen skal have en bred musikprofil og må ikke domineres af enkelte 

genrer: 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4, at kravet om bred mu-
sikprofil indebærer, at de to mest spillede genrer højst må udgøre to tred-
jedele af musikindholdet i løbet af en måned. Formater for musikprogram-
merne samt genrerne er specificeret i bekendtgørelsens bilag 2.  

 
Minimum 30 procent af den udsendte musik skal være dansk i såvel tids-
rummet kl. 06-18 som tidsrummet kl. 18-24. Ved dansk musik forstås al 
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dansk komponeret musik, uanset af hvem og hvor den spilles, samt al mu-
sik spillet af danskere eller ensembler, hvor danske musikere indgår som 
bærende kraft.  

 
Der er angivet faste maksimumgrænser for andelen af musik i programfla-
den. I tidsrummet kl. 06-18 er grænsen 20 procent, mellem kl. 18-24 må 
der sendes op til 65 procent, og kl. 00-06 op til 55 procent. Der er således 
ikke noget minimumskrav om musikandelen i programfladen.  
 
Musik kan tælle som en andel af sendetiden til opfyldelse af de respektive 
programkategori-krav i følgende tilfælde:  

 
• Musikandelen udgør en relativt lille andel,  
• Musikken har direkte sammenhæng med programmets emne 

og/eller 
• Musikken indgår alene som fx baggrundselement.     
 

Der henvises til afsnittet herom i bekendtgørelsens bilag 2, idet det følger 
heraf, at musik, der jf. ovenstående kan tælle som en andel af sendetiden 

til opfyldelse af de respektive programkategorikrav tillige indgår i opgørel-
sen af den samlede musikprocent. 
 
2) Mellem kl. 06-18 må der kun udsendes relevant begrundet musik. Mel-

lem kl. 18-24 skal musikindholdet formidles med faglig viden: 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 5, at musik mellem kl. 06-
18 anses som relevant begrundet, når musikken er redaktionelt udvalgt og 
tillige indgår i en fortælleteknisk eller anden åbenbar sammenhæng med 

indholdet i programmerne. Der må således ikke udsendes rene musikpro-
grammer eller programmer med computerstyret musikudvælgelse.  
 
Formidling af musik mellem kl. 18-24 med faglig viden forudsætter værter 
og/eller programmedarbejdere med relevant uddannelsesmæssig og/eller 
erfaringsmæssig baggrund. Det vil sige, at de værter, der formidler pro-
grammerne, enten på baggrund af deres uddannelse eller deres relevante 
erfaring med musikformidling skal være i besiddelse af en særlig dokumen-

terbar kvalifikation til formidling af musik, jf. også afsnittet om stk. 1, nr. 
5) ovenfor om kompetent kulturformidling.   
 
I afsnit 5.2.4.10. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer om udsendelse 
af relevant begrundet musik og om formidling af musik vil vægte positivt 
ved Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne. Hvis der i ansøg-
ningen er givet tilsagn, skal tilladelseshaver opfylde disse. 
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3) Kanalen skal have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion:  

Der stilles krav om en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion, der 
skal drives på basis af saglighed, upartiskhed og alsidighed. Tilladelsesha-

ver skal således have kapacitet til at producere både originale nyheder, jf. 
bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6, og aktualitetsprogrammer, der dækker 
hele Danmark og udlandet. Kanalens ansvarshavende redaktør skal have 
effektiv kontrol over udvælgelse af programstof samt programmernes til-
rettelæggelse i programfladen inden for rammerne af tilladelsen. Kanalens 
ansvarshavende redaktør må ikke samtidig være beskæftiget ved andre 
medievirksomheder.  
 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 6, at der ved originale 
nyheder forstås nyheder til radiomediet, som baserer sig på egen research 
og eget kildenet, og som er selvstændigt formidlet, fx ved egne interviews 
og samtaler.  
  
Det er hensigten med kravet om en selvstændig nyheds- og aktualitetsre-
daktion, at kanalen selv skal have et nyheds- og produktionsapparat, og at 
der ikke blot skal være tale om en yderligere udnyttelse af et eksisterende 

nyheds- og produktionsapparat. Bestemmelsen betyder ikke, at der ikke 
kan etableres samarbejde eksempelvis om medarbejdere, således forstået, 
at en korrespondent eksempelvis kan arbejde for såvel (nogle af) ejerne 
som for FM4, ligesom kanalen vil kunne aftage indslag fra freelance-
korrespondenter. Det er imidlertid afgørende, at kanalen etablerer en re-
daktion bestående af egne medarbejdere.   
 
I afsnit 5.2.4.1. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer om den selv-

stændige nyheds- og aktualitetsredaktion vil vægte positivt ved Radio- og 
tv-nævnets vurdering af ansøgningerne. Hvis der i ansøgningen er givet 
tilsagn, skal tilladelseshaver opfylde disse. 
 
4) Kulturprogrammerne skal formidles af værter med formidlingsmæssig 

og faglig kompetence:  

I henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 7, forudsætter kravene til 
kulturprogrammerne værter med relevant formidlingsmæssig og faglig ud-

dannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund. Det vil sige, at de 
værter, der formidler programmerne, enten på baggrund af deres uddan-
nelse eller relevante erfaring med kulturformidling skal være i besiddelse af 
en særlig dokumenterbar kvalifikation til formidling af kultur.  
 

I afsnit 5.2.4.8. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer for formidling af 
kulturprogrammerne vil vægte positivt ved Radio- og tv-nævnets vurdering 
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af ansøgningerne.  Hvis der i ansøgningen er givet tilsagn, skal tilladelses-
haver opfylde disse. 
 

5) Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 procent af den samlede flade 

opgjort pr. uge, genudsendelser må kun udsendes i tidsrummet kl. 18-06: 

Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 8, at der som genudsen-
delser ikke medregnes enkeltindslag i nyhedsudsendelser. Endvidere med-
regnes ikke redigerede sammendrag, herunder programmer, der består af 
udsnit og/eller sammendrag af allerede udsendte programmer. Sammen-
drag og genudsendelser tæller dog ikke med ved opgørelsen af opfyldelse 
af (minimums)kravene. 

 
6) Tilladelseshaver er forpligtet til at afsætte mindst 20 procent af produk-

tionsbudgettet til programmer, der tilvejebringes ved entreprise og indkøb 

fra eksterne producenter:  
Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 9, at programmer til op-
fyldelse af kravet om udlægning af produktioner kan produceres som co-
produktioner mellem tilladelseshaver og de eksterne producenter. Co-
produktioner medregnes ved opgørelsen af opfyldelse af kravet proportio-
nalt med tilladelseshavers finansieringsandel, heri dog ikke indregnet ny-
hedsprogrammer.  
 
Kravet på 20 pct. af produktionsbudgettet gælder således den del af bud-
gettet, der ikke anvendes til nyhedsprogrammer.  
 
Ejerkredsen anses som eksterne i denne forbindelse, idet tilladelseshaver 
skal være en selvstændig juridisk enhed, hvorfor samarbejde mellem kana-
len og ejerkredsen forudsættes at ske på markedsvilkår, jf. ovenfor. 
 
Der er ikke krav om, at den eksterne produktion skal indkøbes i Danmark. 
Imidlertid skal virksomheden, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, udøves i 
overensstemmelse med radio- og fjernsynslovens § 10. Det følger bl.a. af 
§ 10, at FM4 sammen med de øvrige public service-kanaler skal sikre den 
danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester. Der skal i 
virksomheden lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur, og pro-
gramvirksomheden skal afspejle bredden i produktion af kunst og kultur og 
give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i 
det danske samfund. Der er ikke stillet specifikt krav om, at programmerne 
skal være dansksprogede, men det følger af det anførte, at programmerne 
alt overvejende skal være på dansk, idet det ikke er udelukket, at enkelte 
programmer på andre sprog kan indgå i programvirksomheden.  
 

7) Alle udsendelser skal gøres tilgængelige på relevante platforme: 
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Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 10, at tilgængeliggørelse 
forudsættes at ske ved:  

a) paralleludsendelse via egen hjemmeside på internettet af de på FM 

analogt udsendte programmer (simulcast som netradio),  
b) tilrådighedsstillelse on demand betalingsfrit i streaming-format 

(catch up radio), og  
c) tilrådighedsstillelse som podcast (on demand download af hele pro-

grammer i betalingsfri abonnementsform). 
  
Det specificeres yderligere i bekendtgørelsens § 5, stk. 2, at tilrådigheds-
stillelse, jf. § 5 stk. 1, nr. 10, litra b og c, skal ske umiddelbart efter før-

stegangsudsendelse for en periode på mindst to uger og kan ske efter 
bortredigering af musik, såfremt tilladelseshaver ikke har opnået ret til 
denne anvendelse af musik. 
 
I afsnit 5.2.4.6. er beskrevet, hvorledes detaljerede planer for tilgængelig-
gørelse på relevante platforme vil vægte positivt ved Radio- og tv-nævnets 
vurdering af ansøgningerne. Hvis der i ansøgningen er givet tilsagn, skal 
tilladelseshaver opfylde disse. 

 

8.3.2. Skønhedskriterierne, jf. bekendtgørelsens § 10 

Tilladelseshaver skal opfylde programelementet skønhedskriterier i henhold 
til ansøgningen. Det betyder, at tilladelseshaver skal udsende programmer 
i form og varighed samt opfylde andre programmæssige tiltag, som tilla-
delseshaver i sin ansøgning har givet tilsagn om, og som er indgået i Næv-
nets bedømmelse af ansøgningen. Se herom under afsnit 5.2. 
 

8.3.3. Reklame og sponsorering m.v. 

Der må ikke udsendes reklamer på den fjerde FM-kanal. Derimod må pro-
grammerne sponsoreres efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel 
11 og bekendtgørelse nr. 105 af 28. januar 2010 om reklamer og sponso-
rering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle 
medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. 
 
Eftersom tilladelseshaver er en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste 
formål er at drive den fjerde FM-kanal, der ikke må sende reklamer, vil der 
ikke kunne finde såkaldt krydspromovering sted. Kanalen må således sen-
de reklame for egne programmer m.v., såkaldt egenreklame, men ikke 
reklamer for ejerkredsens anden (medie-)virksomhed. Andre reklamer end 
kanalens egenreklamer vil være omfattet af forbuddet mod udsendelse af 
reklamer. 
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8.4. Beredskabsmeddelelser 
Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold 
til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af 
denne lov.  
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2005 om beredskabs-
meddelelser er der på nuværende tidspunkt kun fastsat sådanne forpligtel-
ser for hhv. DR, TV2/DANMARK A/S og de regionale TV2-virksomheder. 
Vilkåret vil således først være gældende for indehaveren af tilladelsen til 
den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, hvis kulturministeren fastsætter 
regler herom.  
 

8.5. Opdeling af sendefladen 
Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at et 
givet program skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområ-
de. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB. 
 

8.6. DAB 

8.6.1. Digital programvirksomhed 

Tilladelseshaveren får rådighed over 144 kbit/s i den landsdækkende DAB-
blok 2. 
 
Med rådighed over DAB-kapaciteten følger en forpligtelse til at sende pro-

grammer i digital form. Den digitale programvirksomhed skal bestå af pa-
ralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Evt. overskydende 
kapacitet kan anvendes af tilladelseshaver inden for rammerne af bekendt-
gørelsen. 
 

Den digitale programvirksomhed skal påbegyndes samtidig med påbegyn-
delse af programvirksomhed på FM, dvs. den 1. november 2011. 
 

8.6.2. Betaling for DAB-kapacitet 

De 144 kbit/s, der stilles til rådighed for tilladelseshaveren, udgør 12,5 pct. 
af den samlede kapacitet i blok 2, og tilladelseshaver må derfor påregne 
12,5 pct. af udgifterne til driften af blok 2, herunder evt. afskrivning af 

etableringsudgifter.  
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8.6.3. DAB-informationskampagne 

Det følger tillige af tillægsaftalen af 9. juni 2009 til medieaftalen for 2007-
2010 om udvikling af radiomarkedet m.v., at der skal satses offensivt på 
DAB. Af særlige initiativer med henblik på at fremme DAB skal der bl.a. 

iværksættes en informationskampagne, hvortil der afsættes i alt 11 mio. 
kr. af licensmidlerne. 
 
Tilladelseshaver er forpligtet til at samarbejde med Radio- og tv-nævnet/ 
Styrelsen for Bibliotek og Medier og andre relevante parter om ovennævn-
te informationskampagne, når denne måtte blive besluttet. 
 

8.7. Tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt 
overskud m.v. samt tilbagebetaling 

Den årlige public service-redegørelse skal bl.a. sikre, at Radio- og tv-
nævnet kan kontrollere, at tilladelseshaver overholder vilkår om program-
virksomhed m.v. Herudover skal public service-redegørelsen sammenholdt 
med det årlige regnskab tjene til sikring af, at tilladelseshaver ikke over-
kompenseres. 
 

8.7.1. Rimelig fortjeneste og produktudvikling   

I henhold til bekendtgørelsens bilag 4 kan tilladelseshaver oppebære et 
afkast på sin investerede kapital på 5 pct. Herudover har tilladelseshaver 
mulighed for at opnå øget afkast, ligeledes på 5. pct., på investeret kapital 
ved opfyldelse af et mål, såkaldte key performance indicatiors (KPI), for 

kvalitet af programvirksomheden, dvs. produktudvikling.  Det samlede af-
kast pr. år kan således maksimalt udgøre 10 pct. af den investerede kapi-
tal, dog maksimalt 10 pct. af den årlige omsætning. 
 
Kvaliteten af programvirksomheden måles ved årlige lytteranalyser, jf. be-
kendtgørelsens bilag 3. Skemaet i bilag 3 anvendes ved målingen, idet 
tilladelseshaver foretager den endelige udformning af spørgsmålene, som 
skal godkendes af Radio- og tv-nævnet. 

 
Tilladelseshaver skal bekoste og bestille analysen. Analysen skal foretages 
af et anerkendt, uafhængigt analyseinstitut, idet de nærmere betingelser 
er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 3. Det fremgår heraf bl.a., at analy-
seinstituttet skal være medlem af og overholde retningslinjerne fra 
ESOMAR. 
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8.7.1.1. Overførsel til følgende år 

Tilladelseshaver kan maksimalt overføre 10 pct. at de budgetterede udgif-
ter til det følgende år. 
 

8.7.1.2. Overskydende fortjeneste 

Overskydende fortjeneste, opgjort efter den tilladte fortjeneste på op til 10 

pct., jf. afsnit 8.7.1, og evt. overførsel til følgende år, jf. afsnit 8.7.2, anses 
for at være overkompensation, der skal tilbagebetales, såkaldt claw  back.  

 

8.7.2. Misligholdelse 

Hvis tilladelsehaver ikke opfylder tilladelsens krav om programvirksomhed 

m.v., er tilladelseshaver forpligtet til at tilbagebetale et beløb svarende til 
de beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4.  
 
Ifølge bilag 4 beregnes besparelserne som følger: 
 
Omkostninger pr. time (driftsomkostninger fraregnet faste udgifter / timer 
i rapporteringsperioden) * faktor for programtype + 15 pct. af resultatet 
 

Programtype faktor: 
 

Genre Multiplikationsfaktor 

Nyheder *4 

Satire *4 

Aktualitet *3 

Radiomontage og reportage *3 

Kultur *2 

Debat *1 

Musik *1 

Andre *1 

 
Se tillige afsnit 10.1.3. om sanktioner, hvoraf det bl.a. fremgår, at økono-
misk sanktion for manglende overholdelse af programvirksomheden kan 

ske samtidig med andre sanktioner. 
 
Eventuelle krav om tilbagebetaling vil blive modregnet enten i endnu ikke 
udbetalte tilskud eller i stationens i tilskud for det følgende følgende til-
skudsår. Er modregning ikke mulig, skal tilladelseshaver indbetale det skyl-
dige beløb. 
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8.8. Frister for programvirksomheden 

8.8.1. Påbegyndelse af programvirksomheden 

Tilladelseshaveren skal fra den 1. november 2011 udsende programmer 24 
timer i døgnet. Programvirksomheden skal påbegyndes samtidig på alle de 
sendemuligheder, som tilladelsen omfatter. Dette gælder programvirksom-
heden på både FM og DAB, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, og § 2, stk. 3. 
Programvirksomheden på DAB er omtalt i afsnit 8.6.1. 
 

Ibrugtagning af sendemulighederne kræver forudgående frekvenstilladelse 
fra IT- og Telestyrelsen, jf. nærmere nedenfor i afsnit 9.2. 
 

8.8.2. Indholdsmæssige frister for programvirksomheden  

Som udgangspunkt træder alle kravene i henhold til tilladelsen i kraft fra 
programvirksomhedens start, dvs. de skal være opfyldte fra den 1. no-
vember 2011. 
 
Der er dog undtagelser, idet det følger af bekendtgørelsens § 4, stk. 3-5, 
og § 11, stk. 2 og 3, at nogle minimumskrav og indhold af kriterier, der er 
givet tilsagn om, først skal være opfyldt fra 6 til 18 måneder efter pro-

gramvirksomhedens start.  
 
Uanset at en række krav til programindhold m.v. ikke forudsættes opfyldt 
fra programvirksomhedens start den 1. november 2011, vil tilladelseshaver 
skulle udfylde programfladen med udsendelser 24 timer i døgnet. Der er 
blot i en opstartsfase større frihed i relation til krav og kriterier, jf. neden-
for. 
 

8.8.2.1. Minimumskrav 

Følgende minimumskrav skal først være opfyldt fra den 1. maj 2012, dvs. 
6 måneder efter programstart:   
 
1) Kravet om udsendelse af 24 aktualitetstemaer pr. år, jf. bekendtgørel-

sens § 3, stk. 1, nr. 4. Der er i 2011 således intet krav om udsendelse af 
aktualitetstemaer, hvilket tilsvarende gør sig gældende de første 4 måne-
der af 2012. Der skal i 2012 kun udsendes i alt 16 aktualitetstemaer. Selv-
om kravet først gælder fra 1. maj 2012, vil eventuelle aktualitetstemaer 
udsendt tidligere i samme kalenderår kunne medregnes ved tilladelsesha-
vers opgørelse af årets 16 temaer i årets public service-redegørelse, jf. 
afsnit 10.1.2.  
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2) Samtlige krav til kulturprogrammerne, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 
nr. 5 og 7, samt stk. 5, dvs. både krav til omfang, indhold, placering samt 
krav til de formidlende værter. 

3) Samtlige krav til debatprogrammerne jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 
nr. 8, dvs. både krav til omfang og placering. 
4) Kravet om 25 minutters satire dagligt, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 
nr. 6,  
5) Den daglige andel af musik i programfladen, jf. bekendtgørelsens § 3, 
stk. 2, idet de procentvise angivelser må overskrides med halvdelen i de 
første 6 måneder, 
6) Kravet om maksimalt 10 pct. genudsendelser samt placeringen heraf, jf. 

bekendtgørelsens § 3, stk. 6, og 
7) Kravet om, at alle udsendelser skal gøres tilgængelige på relevante plat-
forme, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 8. 
 
Følgende minimumskrav skal først være opfyldt den 1. november 2012, 
dvs. 12 måneder efter programstart: 
 
1) Kravet om satireprogrammer som markant element i programprofilen, 

jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med § 5, stk. 1, nr. 3. 
2) Kravet om 4½ times reportage/montageprogrammer pr. uge samt om 
et dagligt reportageprogram, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 9. 
 
Endelig skal følgende minimumskrav først være opfyldt den 1. maj 2013, 
dvs. 1½ år efter programstart: 
 
1) Kravet om at der afsættes mindst 20 procent af produktionsbudgettet til 

programmer fra eksterne producenter, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 7. 
 

8.8.2.2. Skønhedskriterier/tilladelseshavers tilsagn 

Det følger af bekendtgørelsens § 11, at tilladelseshaver også fra program-

virksomhedens start skal leve op til sine afgivne tilsagn i forhold til kriteri-
erne i § 10, jf. nærmere afsnit 5.2.4.  
 
Der er dog i bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 3, åbnet mulighed for senere 
opfyldelse af en række skønhedskriterier.  
 
Følgende af tilladelseshavers tilsagn skal være opfyldt den 1. maj 2012, 
dvs. 6 måneder efter programstart:   

 
1) Tilsagn om nyhedsprogrammer udover minimumskravet, jf. bekendtgø-
relsens § 10, stk. 1, nr. 3. 
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2) Tilsagn ift. innovation, dvs. ansøgers beskrivelse af det systematiske 
arbejde med programudvikling m.v., om hvordan kanalen vil være nyska-
bende samt konkrete tiltag med henblik på etablering som teknologisk og 

programmæssigt førende i forhold til innovationsniveau, jf. bekendtgørel-
sens § 10, stk. 1, nr. 4. 
3) Tilsagn om interaktion med lyttere, dvs. hvordan tilladelseshaver vil 
inddrage lytterne som en aktiv del af programfladen i de enkelte program-
mer samt som idégeneratorer, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 5. 
4) Tilsagn i tilladelseshavers redegørelse for opfyldelse af minimumskravet 
om tilgængeliggørelse, herunder udviklingen af en brugervenlig og dyna-
misk hjemmeside samt yderligere tjenester, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 

1, nr. 6. 
5) Tilsagn i tilladelseshavers planer for kompetent formidling af kulturpro-
grammer, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 8.  
6) Tilsagn i tilladelseshavers planer for forudsigelighed og fleksibilitet ift. 
debatprogrammer, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 9, dvs. fastlagte 
temaer for bestemte ugedage med mulighed for fleksibilitet i forhold til 
særligt aktuelle temaer. 
 

Følgende tilsagn skal først være opfyldt den 1. november 2012, dvs. 12 
måneder efter programstart: 
 
1) Tilsagn i tilladelseshavers redegørelse for, hvorvidt der er planlagt kon-
krete tiltag angående udsendelse af et eller flere programmer (ikke ny-
hedsprogrammer) med værter, som har klart definerede holdnin-
ger/værdier, jf. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2. 
2) Tilsagn i tilladelseshavers beskrivelse af konkrete tiltag for at understøt-

te og fremdrive nye talenter indenfor programmedarbejdere, jf. bekendt-
gørelsens § 10, stk. 1, nr. 7. 
 

8.9. Overdragelse/salg af tilladelsen  

Tilladelsen kan overdrages helt eller delvist, hvis tilladelseshaver inden 
overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets forudgående godken-
delse heraf.  

 
Betingelsen om Nævnets forudgående godkendelse omfatter tillige indirek-
te overdragelser, herunder dispositioner, der medfører ændringer i, hvem 
der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i tilladelseshaver. 
 
Nævnet vil ved sin afgørelse af, om tilladelse til overdragelsen kan gives, 
lægge vægt på, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter 



 - 58 -  
  

overdragelsen, og om overdragelsen i øvrigt medfører væsentlige ændrin-
ger i forhold til det grundlag, som tilladelsen er udstedt på.  
 

Radio- og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som 
Nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for tilla-
delsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen. 
 
Frekvenstilladelsen, som IT- og Telestyrelsen efter ansøgning har udstedt i 
tilknytning til programtilladelsen, jf. afsnit 9.2.1, og som omfatter frekven-
ser, der i frekvensplanen er afsat til radio- og tv-formål, kan alene over-
drages sammen med programtilladelsen. 

 

8.10. Ophør af tilladelsen 

Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet 
forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt tilskud, det vil 
sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud, der 
dækker perioden fra tilbageleveringen. 
 

Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet er tilladelsesha-
veren tillige forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt til-
skud, det vil sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte 
tilskud, der dækker perioden fra inddragelsen. 
 
Public service-redegørelse, regnskab og opgørelse, jf. afsnit 8.1, skal ind-
sendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned 
efter tilbageleveringen eller inddragelsen. Indbetaling af skyldige beløb, 

skal ske senest samtidig med indsendelse af regnskabet. 
 

8.11. Ændring af sendemuligheder og signaler 

Hvis der træffes politisk beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i 
tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, 
at FM-sendemulighederne bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive be-

sluttet. Tilladelsen vil i givet fald herefter alene omfatte den DAB-kapacitet, 
der i henhold til tilladelsen er allokeret til den fjerde FM-kanal. 
 
Hvis der træffes politisk beslutning om andre ændringer end slukning af de 
analoge FM-signaler vedrørende sendemuligheder og signaler, herunder 
evt. overgang til DAB+ eller anden standard for digital radio, må tilladel-
seshaveren uden kompensation acceptere ændringer. 
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9. Senderettigheder, frekvenstilladelse m.v.    
  

9.1. Senderettigheder til FM4-sendenettet 

9.1.1. Beskrivelse af senderettighederne 

Tilladelseshaver får rådighed over senderettighederne, som beskrevet i 
bekendtgørelsens bilag 1. 
 
Senderettighederne kan anvendes fra de anførte positioner med de tekni-
ske data, som fremgår af bilag 3 til nærværende udbudsmateriale. Det er 
en forudsætning for at tage senderettighederne i brug, at tilladelseshave-
ren har en frekvenstilladelse. 
 

Frekvenstilladelsen giver ikke ret til at etablere senderen på den pågæl-
dende position. Etablering af sendere i de pågældende sendemaster forud-
sætter således en aftale med masteejeren herom. Tilladelseshaveren har 
desuden mulighed for at ansøge om at flytte senderettigheden til en anden 
position. Det vil kunne indebære ændringer i de anførte tekniske data. 
 
Ansøgning om ændrede senderplaceringer og andre ændringer i forhold til 
de tekniske vilkår, der fremgår af frekvenstilladelsen og programtilladel-

sen, sendes til Radio- og tv-nævnet. 
 
Ansøgningen videresendes til IT- og Telestyrelsen. Det forudsættes, at til-
ladelseshaveren forinden sikrer sig, at adgang til passende antennemaster 
kan tilvejebringes (eller at nye master kan etableres) på de pågældende 
lokaliteter. IT- og Telestyrelsen vil normalt skulle koordinere ønsker om 
ændringer med berørte nabolande, der normalt har en frist på 14 uger til 
besvarelse af en koordinationsanmodning. 

 
Ændringer i forhold til de tekniske vilkår, der fremgår af frekvenstilladel-
sen, kan i øvrigt kun gennemføres i det omfang, IT- og Telestyrelsens fre-
kvensplanlægning i forhold til indenlandsk frekvensanvendelse og koordi-
nering i forhold til udenlandsk frekvensanvendelse tillader det. 
 
Radio- og tv-nævnet træffer i forbindelse med behandlingen af ansøgnin-
gen afgørelse om, hvorvidt de ansøgte ændringer kan godkendes, eller om 

de vil udgøre en så væsentlig ændring af programtilladelsens indhold eller 
forudsætningerne for dens udstedelse, at ændringen ikke vil kunne god-
kendes. 
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Nævnet vil ved sin vurdering af ansøgningen lægge vægt på, om eventuel-
le ændringer kan anses som væsentlige og i væsentlig grad ændrer vilkå-

rene i programtilladelsen og/eller vilkårene for udbuddet. Som væsentlige 
ændringer anses eksempelvis ændringer, som, hvis de var fremgået af 
udbudsmaterialet, ville have gjort det muligt for andre ansøgere end de 
oprindelige at deltage eller ville have gjort det muligt for Nævnet at udpe-
ge en anden vinder af udbuddet. Også ændringer, der i betydeligt omfang 
udvider tilladelsen til at omfatte tjenesteydelser, der ikke oprindelig var 
fastsat heri, eller som ændrer den økonomiske balance til fordel for tilla-
delseshaveren på en måde, der ikke oprindelig var fastsat i udbudsmate-

rialet, vil anses som væsentlige ændringer. 
 
Hvis de ansøgte ændringer kan godkendes af Radio- og tv-nævnet, ændres 
sendetilladelsen i overensstemmelse hermed. Herefter udsteder IT- og Te-
lestyrelsen en ny frekvenstilladelse. 
 

9.1.2. Beskyttelse af senderettighederne  

Der sker til stadighed ændringer i anvendelsen af FM-båndet (87,5-108,0 
MHz) som følge af udstedelse af nye frekvenstilladelser, flytninger af eksi-
sterende sendepositioner og ændret frekvensanvendelse i udlandet. IT- og 
Telestyrelsen tager i sin frekvensplanlægning højde for eksisterende fre-
kvenstilladelser. Ved de ovenfor nævnte løbende ændringer sikrer IT- og 
Telestyrelsen således i videst mulige omfang beskyttelse af eksisterende 

tilladelseshavere, herunder indehaveren af frekvenstilladelsen til FM4-
sendenettet. 
 
I forhold til den udenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte sende-
rettigheder i FM4-sendenettet beskyttet som beskrevet i slutdokumentet 
fra FM-planlægningskonferencen i Geneve 1984 (GE84) eller andre rele-
vante internationale aftaler. GE84-aftalen bliver i gensidig forståelse med 
Danmarks nabolande forvaltet således, at den enkelte ændring (nye og 

ændrede frekvenstilladelser i Danmark eller i udlandet) maksimalt afsted-
kommer en forøgelse af forstyrrelsen (”usable field strength”) på 0,2 
dBµV/m. 
 
I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte sende-
rettigheder i FM4-sendenettet beskyttet i videst muligt omfang og som 
minimum i samme omfang som i forhold til den udenlandske frekvensan-
vendelse, jf. beskrivelsen ovenfor. 
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9.1.3. Database over senderettigheder til egne beregninger 

Interesserede, der ønsker at udføre teoretiske beregninger af den geografi-
ske eller den befolkningsmæssige dækning for de udbudte senderettighe-
der, kan ved henvendelse til IT- og Telestyrelsen få udleveret IT- og Tele-

styrelsens aktuelle database over senderettigheder. Der er ikke særlige 
systemkrav i forhold hertil, og databasen understøtter eksport af data i de 
fleste formater, der anvendes i den europæiske broadcastindustri.  
 
Teoretiske beregninger af dækningen med udgangspunkt i IT- og Telesty-
relsens database forudsætter adgang til et radioplanlægningsværktøj. IT- 
og Telestyrelsen giver ikke adgang til et sådant eller foretager beregninger 
for ansøgere. Ansøgere er således henvist til selv at foretage beregninger 

eller at anvende konsulenter hertil. 
 

9.2. Frekvenstilladelse 

9.2.1. Tilladelsen 

IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til anvendelse af frekvenser 
efter ansøgning herom. 
 
Tilladelseshaver skal snarest muligt efter udstedelse af programtilladelse 
indsende en ansøgning til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de øn-

skede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. IT- og 
Telestyrelsen vil derefter foretage en vurdering af muligheden for idriftsæt-
telse af den ønskede sender og nødvendigheden af koordinering med nabo-
landene, inden IT- og Telestyrelsen kan udstede en frekvenstilladelse. 
 
Af hensyn til eventuel koordinering af ønsker om sendepositioner opfordres 
tilladelseshaver til hurtigst muligt efter afslutning af udbuddet at kontakte 
IT- og Telestyrelsen. 

 
Frekvenstilladelser til radio- og tv-fomål er gyldige så længe, der foreligger 
en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed eller til at distribuere lyd- 
og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet. Fre-
kvenstilladelsen udstedes derfor uden varighed og bortfalder ved ophør af 
programtilladelsen. 
 

9.2.2. Tilbagekaldelse eller ændringer af frekvenstilladelsen 

Efter forhandling mellem videnskabsministeren og kulturministeren, kan 
IT- og Telestyrelsen i henhold til § 37, stk. 1, i lov om radiofrekvenser med 
et års varsel tilbagekalde tilladelser til radio- eller tv-formål med henblik på 
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at varetage mediepolitiske hensyn. Denne forhandling mellem kulturmini-
steren og videnskabsministeren skal bl.a. omfatte, efter hvilke retningslin-
jer tilbagekaldelsen skal gennemføres, herunder retningslinjer om kriteri-

erne for tilbagekaldelse. Et eksempel på, hvor omfordeling kan blive aktu-
el, er i forbindelse med en eventuel replanlægning af frekvensbånd afsat til 
radio- eller tv-formål. 
  
IT- og Telestyrelsen kan endvidere tilbagekalde en tilladelse for at sikre 
gennemførelsen af det internationale samarbejde, herunder i EU, på fre-
kvensområdet eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn. 
 

Derudover tilbagekalder IT- og Telestyrelsen en frekvenstilladelse, hvis 
tilladelseshaverne ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter, jf. afsnit 9.3, 
ligesom IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelses-
haveren groft overtræder frekvensloven eller de i medfør heraf fastsatte 
regler og vilkår for tilladelsen, se nærmere herom i afsnit 11.2.  
 
Endelig kan IT- og Telestyrelsen ændre vilkårene i frekvenstilladelser for at 
sikre gennemførelsen af internationale forpligtelser på frekvensområdet 

eller for at varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn. Vilkår i fre-
kvenstilladelser kan også ændres på baggrund af forstyrrelser, som ikke 
skyldes overtrædelser, men hvor det er nødvendigt at ændre vilkårene for 
at forhindre yderligere forstyrrelser. 
 
IT- og Telestyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse eller ændring af vilkår i 
frekvenstilladelser skal være objektive, gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og forholdsmæssigt afpassede. I den forbindelse skal op-

mærksomheden henledes på, at hvis tilladelsen tilbagekaldes eller ændres 
efter frekvenslovens regler, har tilladelseshaver ikke krav på kompensation 
i den anledning. 
 

9.3. Frekvensafgift 

Tilladelseshaver skal i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser be-
tale en årlig frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen. 

 
Størrelsen af frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven og be-
kendtgøres af IT- og Telestyrelsen på www.itst.dk. 
 
Den årlige frekvensafgift vil for 2011 udgøre 72.064 kr. Frekvensafgiften 
opkræves fra frekvenstilladelsens gyldighedsdato, og der skal for det første 
år derfor betales forholdsmæssigt for resten af kalenderåret. Herefter op-
kræves frekvensafgiften forud hvert år for det pågældende kalenderår. 
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9.4. Tekniske forhold i øvrigt 
Med programtilladelsen følger en ret til at udsende RDS (Radio Data Sy-
stem) ved brug af PI-kode, som tildeles af IT- og Telestyrelsen. Ved ophør 
af programtilladelsen bortfalder retten til at udsende RDS og anvende den 
tildelte PI-kode. 
 



 - 64 -  
  

 

 
 

10. Tilsyn og sanktioner 

10.1. Tilsyn med programvirksomheden m.v.  

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavers programvirksomhed 
m.v. i medfør af tilladelsen. Nævnet påtaler overtrædelser af den til enhver 
tid gældende radio- og fjernsynslov og de til enhver tid gældende bestem-
melser fastsat efter loven, se nedenfor under afsnit 10.1.3. 
 

10.1.1. Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger 

Det følger af bekendtgørelsens § 17, stk. 7, at tilladelseshaveren skal op-
bevare udsendelser og programoversigter, indtil Nævnet har godkendt 
public service-redegørelse og regnskab for det foregående år. Optagelsen 
og opbevaringen skal følge reglerne i bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 
2005 om optagelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynspro-
grammer. (bilag 7) 

 
Bekendtgørelsen, der gælder alle radio- og tv-stationer under dansk juris-
diktion, stiller dog kun krav om at programmerne skal opbevares i 3 må-
neder, idet det, hvis behandlingen af en sag gør det nødvendigt, kan på-
lægges foretagendet at opbevare optagelser i mere end 3 måneder. 
 
Der stilles således i bekendtgørelsen generelt krav om længere tids opbe-
varing af udsendelser på FM4 end i henhold til bekendtgørelsen om opta-

gelse, opbevaring og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer. 
 
Tilladelseshaver er endvidere forpligtet til at meddele Nævnet de oplysnin-
ger, udlevere de dokumenter m.v. og afgive de skriftlige udtalelser, som 
forlanges af Nævnet. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af så-
danne oplysninger m.v. 
 

10.1.2. Redegørelse, regnskab og opgørelse af tilskuds-
grundlag m.v. 

Tilladelseshaver skal til Radio- og tv-nævnet hvert år senest den 1. maj 
indsende såvel public service-redegørelse som et selvstændigt årsregnskab 
for kanalen med opgørelse af tilskudsgrundlaget. Såvel public service-

redegørelse som regnskab skal første gang indsendes den 1. maj 2012 for 
perioden 1. november til 31. december 2011. Eftersom der er tale om en 
kortere periode, hvor en række krav til programvirksomheden ikke er trådt 
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i kraft, vil indholdet af første public service-redegørelse og regnskab ikke 
være repræsentative for omfanget af fremtidige redegørelser og regnska-
ber, men skal dog indsendes. 

 
Tilskudsgrundlag, rimeligt overskud m.v. skal i regnskabet opgøres såle-
des, at: 
 
Alle beløb opgøres eksklusive moms.  
 
Regnskabet og opgørelsen af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af 
rimeligt overskud m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, skal opfylde de krav, 

der fremgår af bekendtgørelsens §§ 19-28: 
 
• Regnskabet skal udarbejdes og udformes i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser.  
• Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne 

kontroller, der sikrer, at alle indtægter og udgifter faktureres og med-
tages i opgørelsen, herunder opgørelse af rimeligt overskud m.v., jf. 
bekendtgørelsens bilag 4. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, 

at der sker en korrekt fordeling af indtægterne og udgifterne. 
• En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisor-

erklæring, hvori revisoren erklærer, at de nævnte principper for opgø-
relsen af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt overskud 
m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, er fulgt. Revisor skal endvidere er-
klære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede in-
terne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden. 

 

Egenkapitaldefinitionen skal være i overensstemmelse med danske regn-
skabspraksis og årsregnskabsloven. Det følger bl.a. af årsregnskabslovens 
§ 25, at: 
 

"Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder 

hensatte forpligtelser, og egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse 

aktiver og forpligtelser. Ved passiver forstås summen af egenkapital og 

indregnede forpligtelser.” 

 
Egenkapital beregnes dermed som forskellen mellem de samlede aktiver 
og fremmedkapital. 
 
Til opgørelse af rimelig forrentning anvendes den formel og metode for 
egenkapitalforrentning, der er følger af finansanalytikernes anbefalinger og 
nøgletal 2010:  

Periodens resultat ekskl. minoriteter_____ 
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Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoriteter 
 
 
 
Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage 
kontrol af opgørelsen af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt 
overskud m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, ved egen revisor. Tilladelses-
haver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, 

som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen. 
 
Ved tilbagelevering af tilladelsen, skal public service-redegørelse, regnskab 
samt opgørelse af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt over-
skud m.v. jf. bekendtgørelsens bilag 4, indsendes til Radio- og tv-nævnet 
senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller ind-
dragelsen.  
 

10.1.3. Sanktioner 

Radio- og tv-nævnet påtaler overtrædelser og kan inddrage tilladelsen 
midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren 
• overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en 

overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne, 
• tilsidesætter radio- og fjernsynslovens § 87 eller pålæg, der er med-

delt efter denne bestemmelse, 
• tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, 
• tilsidesætter pålæg meddelt efter radio- og fjernsynslovens § 88, 
• i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen 

har afgivet urigtige oplysninger, 
• gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt i overens-

stemmelse med bekendtgørelsens §§ 15 og 16, eller 
• ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af pro-

gramvirksomheden. 
 
 
Nævnet kan, som det fremgår af afsnit 8.7.2. og 10.1.2., ved manglende 
overholdelse af tilladelsens krav om programindhold m.v. stille krav om 
tilbagebetaling af beregnet besparelse tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens 
bilag 4.  
 

Påtale eller inddragelse af tilladelsen på grund af manglende overholdelse 
af krav om programindhold m.v. kan ske samtidig med en økonomisk 
sanktion eller uafhængigt heraf, afhængigt af karakteren af den overtræ-
delse, der sanktioneres. 
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10.2. Tilsyn med overholdelse af frekvenslovgivningen 

IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af vilkårene i frekvenstil-
ladelsen, frekvenslovens regler og bestemmelser fastsat i medfør af fre-
kvensloven. Hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer overtrædelser af fre-
kvenslovgivningen, vilkår i frekvenstilladelser, eller hvis frekvensanvendel-
sen medfører forstyrrelser, kan styrelsen give påbud om at afhjælpning 
foretages for egen regning, at brugen bringes i overensstemmelse med 
reglerne eller give påbud om standsning af driften af apparater. IT- og Te-
lestyrelsen har adgang til at monitere frekvensbånd og til at få adgang til 

offentlige og private ejendomme uden forudgående retskendelse i det om-
fang, det er nødvendigt for at standse forstyrrelser samt at undersøge og 
afbryde apparater. 
 
IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis tilladelses-
haveren ikke betaler de forfaldne frekvensafgifter eller groft overtræder 
loven eller de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår for tilladelsen. 
 

Oplysninger om reglerne på frekvensområdet fremgår af IT- og Telestyrel-
sens hjemmeside, www.itst.dk. 
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11. Regulatoriske forhold 

11.1. Gældende lovgivning  

Den væsentligste gældende lovgivning på området er:  
• Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 om radio- og fjernsynsvirk-

somhed (bilag 4), som ændret ved lov nr. 1360 af 8. december 2010 
(bilag 5). 

• Bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-

kanal (bilag 6) 
• Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring og 

aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer (bilag 7) 
• Bekendtgørelse nr. 105 af 28. januar 2010 om reklamer og sponsore-

ring m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle 
medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (bilag 8) 

• Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (bilag 9) 

• Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser (bilag 10) 
• Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fælles 

udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.(bilag 11) 
med senere ændringer (ikke vedlagt) 

 
Listen er ikke udtømmende. 
 

11.2. Oplysninger om forhold og tiltag, der kan have/få 
betydning for tilladelseshaver 

Såfremt der – eksempelvis i henhold til beslutningen i tillægsaftalen til me-
dieaftalen om udarbejdelse af en langsigtet plan for digitaliseringen af ra-
dio i Danmark – træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i 
tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, 
at FM-sendemuligheden bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive be-

sluttet, og at tilladelsen herefter alene omfatter den i afsnit 8.6. nævnte 
DAB-kapacitet. 
 
Det kan oplyses, at det bl.a. indgår i medieaftalen for 2011-2014, at:  
 
Udbygningen af DAB-blok 3 påbegyndes snarest muligt med henblik på 
udsendelse af DR’s regionalradioer samt kommercielle lokale og regionale 
radioer.  
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Der skal endvidere udarbejdes en langsigtet plan for digitaliseringen af 
radio i Danmark, som blandt andet omfatter overgang fra DAB- til DAB+-
standarden. 

 
For at fremme udviklingen af DAB og sikre de kommercielle radioer en 
bedre konkurrencesituation gennemføres en præcisering i public service-
kontrakten af rammerne for DRs programvirksomhed på DAB. Målet er at 
skabe grundlaget for et bredere programudbud og sikre, at der kommer 
flere udbydere på markedet. 
 
For så vidt angår den fremtidige lokalradioordning er de eksisterende tilla-

delser, der udløb den 31. december 2010 blevet forlænget til 31. december 
2015, idet der forventes en revision af lokalradio-området.   
 
Indholdet af dette afsnit er ikke udtømmende. Radio- og tv-nævnet tager 
forbehold for, at der udover det herved nævnte kan blive truffet beslutnin-
ger, der vil kunne påvirke tilladelseshavers programvirksomhed og plan for 
driften. 
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12. Spørgsmål og supplerende information  

12.1. Spørgsmål til udbudsmaterialet  

Potentielle ansøgere kan fra offentliggørelsen af udbudsmaterialet til og 
med mandag den 14. februar 2011 kl. 12.00 stille uddybende spørgsmål 
vedrørende udbuddet.  
 
Spørgsmål sendes til Radio- og tv-nævnet på rtv@bibliotekogmedier.dk 

eller med almindelig post til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Ander-
sens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. ”Spørgsmål, udbud FM4”. 
 
Spørgsmålene og svarene herpå vil alene blive offentliggjort på Styrelsens 
hjemmeside www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio/fm-4/udbud. 
Spørgsmålene vil blive offentliggjort i anonymiseret form. Radio- og tv-
nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at besvare de stillede 
spørgsmål inden for en uge. Det forventes, at de spørgsmål, der er stillet 

den 14. februar 2011, senest er besvaret mandag den 21. februar 2011. 
Spørgsmål stillet efter den 14. februar 2011 vil ikke blive besvaret.   
 
Der kan ikke stilles spørgsmål om udbuddet til Kulturministeriet eller til IT- 
og Telestyrelsen. 
 
Svarene på spørgsmålene betragtes som en del af udbudsmaterialet, som 
ansøgere accepterer ved indlevering af ansøgningen. 

 

12.2. Ændringer og supplerende information   

Kommunikation fra Radio- og tv-nævnet om udbuddet, herunder eventuel 
aflysning af udbuddet samt ændringer af udbudsmaterialet og evt. afgørel-
se om udskydelse af fristen for indgivelse af ansøgninger, vil udelukkende 
blive offentliggjort på Styrelsens hjemmeside www.bibliotekogmedi-

er.dk/medieomraadet/radio/fm-4/udbud. Hjemmesiden vil således være 
det sted, hvor alle interesserede kan følge med i udbudsprocessen.  
 
Sådanne ændringer betragtes som en del af udbudsmaterialet, som ansø-
gere accepterer ved indlevering af deres ansøgning.  
 
Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel aflysning, ændring af vilkår 
samt evt. udskydelse af dato for Nævnets afgørelse eller lignede tillige bli-

ve meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. 
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Uddybende spørgsmål til ansøgere med henblik på præcisering af de afgiv-
ne oplysninger i ansøgningerne m.v. vil også blive rettet til pågældende 
ansøgers kontaktperson. 
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13. Andet  

13.1. Tilladelsens udløb 

Tilladelseshaveren kan ikke forvente, at tilladelsen bliver forlænget efter 
den 31. oktober 2019. Det forventes, at der træffes afgørelse om udnyttel-
se af sendemulighederne efter 31. oktober 2019, herunder om evt. nyt 
udbud af FM4, i så god tid, at tilladelseshaver har mulighed for at forbere-
de sig på evt. ikke at kunne fortsætte virksomheden. 
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14. Bilag  
Bilag 1: Ansøgningsformular, inkl. diverse skemaer: 

• 1.1. Oplysninger om ansøger  

• 1.2. Budget og redegørelse  
• 1.3. Oplysninger om ressourcer og kompetencer 
• 1.4. Tilskud 
• 1.5. Tilsagn om programmer m.v. 

Bilag 2: Ordlyd for bankgaranti 
Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse med bilag 1 ”Senderettigheder til FM4-
sendenettet” 
Bilag 4: Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010 om radio- og fjernsyns-

virksomhed  
Bilag 5: Lov nr. 1360 af 8. december 2010 om ændring af lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed  
Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde 
FM-kanal med bilag 

1. Senderettigheder til FM 4-sendenettet 
2. Programkategorier 
3. Metode til vurdering af opfyldelse af krav om programkva-

litet 
4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af 
     tilladelsen og claw back ved overkompensation 
 

Bilag 7: Bekendtgørelse nr. 607 af 20. juni 2005 om optagelse, opbevaring 
og aflevering af radio- og fjernsynsprogrammer 
Bilag 8: Bekendtgørelse nr. 105 af 28. januar 2010 om reklamer og spon-
sorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle 

medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 
Bilag 9: Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administra-
tive forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet 
Bilag 10: Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser  
Bilag 11: Lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004 om etablering og fæl-
les udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 


