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Høring over udkast til bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-
radiokanal  
 
Den gældende programtilladelse til at anvende den sjette jordbaserede FM-radiokanal 
udløber den 8. juli 2018, hvorfor der skal tages stilling til, om sendemuligheden skal 
genudbydes. På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om den sjette 
jordbaserede FM-radiokanal (FM 6) i offentlig høring. Det bemærkes, at der endnu ikke 
er truffet beslutning om at udbyde FM 6 på ny.  
 
Der lægges i bekendtgørelsesudkastet op til, at programtilladelse til FM 6 kan tildeles 
af Radio- og tv-nævnet efter en skønhedskonkurrence. Det fremgår heraf, hvilke 
kriterier Radio- og tv-nævnet vil skulle lægge vægt på ved vurderingen: Ansøgers 
økonomi (30 %), ansøgers erfaring (30 %), ansøgers sikring af digital tilgængeliggørelse 
(30 %) og ansøgers bidrag til mangfoldighed på radiomarkedet og nytænkning af 
radiomediet (10 %).  
 
Der lægges i bekendtgørelsesudkastet op til, at tilladelseshaver forpligtes til at deltage i 
informationsindsatsen i forbindelse med fremme af digital radiolytning og sluk for FM-
radio. Der stilles krav om, at programvirksomheden ikke på nogen måde må tilskynde 
til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans og ikke på 
nogen måde må fremme terrorisme. Den nuværende ejerskabsbegrænsning videreføres 
ikke, således at tilladelseshaverne til FM 5 og FM 4 også får mulighed for at opnå 
programtilladelse til FM 6. Programtilladelse kan fortsat ikke tildeles DR.  
 
Der er lagt op til en tilladelsesperiode på otte år, hvor programtilladelsen dog kan 
inddrages med to års varsel, såfremt det måtte blive relevant, f.eks. hvis der træffes 
beslutning om et FM-sluk.   
 
Slots- og Kulturstyrelsen vil særligt henlede opmærksomheden på de to nye kriterier i 
forhold til tidligere udbud af kanalen om henholdsvis sikring af digital 
tilgængeliggørelse samt om mangfoldighed på radiomarkedet og nytænkning af 
radiomediet.  



 

Side 2 

 
Slots- og Kulturstyrelsen skal bede om høringssvar vedrørende vedlagte udkast til 
bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal.  
 
Høringssvar bedes sendt til Slots- og Kulturstyrelsen pr. e-mail til medi@slks.dk, mrk. 
”Høring – bekendtgørelse om FM 6”, senest torsdag den 27. april 2017, kl. 12.00.  
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