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Modeller for henholdsvis opbygning/drift af sendenet og udøvelse 

af programvirksomhed for så vidt angår DAB-blok 3 

 

Baggrund  

Det fremgår af Medieaftalen for 2012-2014, at sendemulighederne i DAB-

blok 3 skal udbydes på rent kommercielle vilkår.  

 

Udbuddet af sendemulighederne i DAB-blok 3 omfatter både programvirk-

somheden og den tekniske etablering og drift af sendenettet, og der kan 

opstilles en række modeller herfor. Høringen opstiller således tre modeller 

for udbuddet: 

 

 Operatør-model 

 Gatekeeper-model 

 Sendesamvirke-model 

 

Der er efter beskrivelsen af hver model opregnet en række spørgsmål, som 

ønskes besvaret. Der ønskes desuden en generel stillingtagen til, hvilken 

model, herunder forudsætninger for modellen i form af eventuelle mini-

mumskrav, kriterier mv., der foretrækkes. 

 

DAB-blok 1 

Som det fremgår af høringsbrevet, er der ikke taget politisk stilling til, hvil-

ken model der skal anvendes for DAB-blok 1. Efter blokbyttet erstatter 

DAB-blok 1 DAB-blok 2. Et udkast til bekendtgørelse om udbud af den ledi-

ge kapacitet i DAB-blok 2 var i høring i foråret 2013. Efter bekendtgørel-

sesudkastet udbydes sendemulighederne i DAB-blok 2 (fremtidig DAB-blok 

1) ved en skønhedskonkurrence, hvor Radio og tv-nævnet skal lægge vægt 

på følgende kriterier: 
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 samlet alsidighed i DAB-blok 2, 

 kvaliteten af ansøgers forretningsplan, 

 ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden me-

dievirksomhed, 

 ansøgers brug af programledere (studieværter), og 

 ”stand alone” DAB-programvirksomhed (programvirksomhed der ik-

ke består af udsendelse af samtidig eller tidligere programvirksom-

hed i FMsendenettet). 

 

De fem kriterier vægtes med 50 pct. for alsidighed, 20 pct. for kvaliteten af 

forretningsplanen og 10 pct. for de resterende kriterier. 

 

 

Tre modeller for DAB-blok 3 

 

1. Operatør-modellen 

 

Opbygning og drift i operatørmodellen 

Opbygning og drift af sendenettet udbydes enten samlet for hele landet 

eller i hvert enkelt af de 13 områder.  

 

Vinderen/vinderne er forpligtet til at etablere og drive sendenettet, men 

har ikke ansvaret for programvirksomheden og -indholdet, idet det er Ra-

dio- og tv-nævnet, der udsteder tilladelser til programvirksomhed i DAB-

blok 3.  

 

Operatøren kan være en virksomhed, der som teknisk distrutionsvirksom-

hed selv kan stå for driften, eller en anden virksomhed, herunder en radio 

eller en sammenslutning af radioer, der indgår aftale med en teknisk di-

stributørvirksomhed. 

 

Operatøren aftaler tekniske og økonomiske vilkår for distributionen med 

tilladelseshaverne, evt. med sendesamvirker. Operatøren kan ikke afvise at 

distribuere tilladelseshavernes programmer, men eventuelle tvister om 

vilkår herfor, herunder økonomiske vilkår, kan forelægges Radio- og tv-

nævnet.  

 

Opbygning og drift af sendenettet kan udbydes ved auktion eller ved skøn-

hedskonkurrence. En auktion, hvor højstbydende får tilladelsen, vil alt an-

det lige forøge udgifterne for radioerne, idet det må forventes, at udbyde-

ren skal have dækket udgiften til auktionen ind.  

 

Der kan stilles såvel minimumskrav, som alle bydere skal opfylde for at 

deltage i udbuddet, som opstilles skønhedskriterier, hvor byderne selv af-
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gør, om og i hvilket omfang de vil byde ind og dermed gøre sig ”skønnere” 

i konkurrence med andre bydere.  

 

Minimumskravene kan være krav vedrørende økonomi og teknisk kunnen, 

herunder evt. krav om garantistillelse for deltagelse i udbuddet.  Skøn-

hedskravene kan vedrøre hastighed for opbygning, ”oppetid” og dækning, 

samt eventuelt vilkår, herunder økonomiske, for tilladelseshaveres adgang 

til distribution i nettet. Byderne vil være bundet af eventuelle tilsagn, som 

er indgået i nævnets vurdering ved udbuddet. 

 

Programvirksomhed i operatørmodellen 

Radio- og tv-nævnet udsteder tilladelser til programvirksomhed i DAB-blok 

3 på grundlag af ansøgninger. Eftersom blokken skal udbydes på rent 

kommercielle vilkår, stilles der kun få minimumskrav, evt. om stationernes 

etablering og organisation. Byderne kan ”gøre sig skønnere” ved i deres 

ansøgning, fx at love at sende bestemte programmer, idet sådanne løfter 

vil være bindende. Hvis der er flere ansøgere, end der er plads til, kunne 

en model være at give radio- og tv-nævnet mulighed for at sammensætte 

en samlet set alsidig programvirksomhed med henblik på at tiltrække lytte-

re. Radio- og tv-nævnet vil, i områder hvor der ikke er konkurrence om 

kapaciteten, kunne udstede tilladelse til alle ansøgere, der blot opfylder 

minimumskravene.  

 

Der kan, som anført, stilles krav om, at tilladelseshavere i de enkelte regi-

oner indgår i et sendesamvirke, som indbyrdes aftaler vilkårene for samar-

bejdet og i fællesskab træffer aftaler om distribution med operatøren. Lige-

som eventuelle tvister mellem tilladelseshavere/sendesamvirker og opera-

tør kan indbringes for Radio- og tv-nævnet, vil også tvister i sendesamvir-

ker kunne forelægges. I øvrigt kan der for så vidt angår programvirksom-

heden under operatørmodellen opstå udfordringer afhængigt af, om tilla-

delser udstedes til enkelte regioner og/eller landsdækkende, jf. også ne-

denfor under afsnittet om sendesamvirkemodellen. 

 

 

Spørgsmål vedr. udbud af etablering og drift af sendenettet til en 

operatør: 

1. Hvilken udbudsform skal vælges? Auktion eller ”skønhedskonkurrence”? 

2. Skal etablering/drift af blokken udbydes før, efter eller samtidig med 

udbud af programtilladelser? 

3. Skal hele blokken udbydes samlet, eller opdelt i regioner? 

4. Skal der gives plads til ikkekommercielle radioer? 

5. Hvilke minimumskrav – om nogen – skal stilles ved udbuddet? 

6. Hvilke skønhedskriterier skal opstilles – hvis ”skønhedskonkurrence”, og 

hvordan skal de prioriteres? 
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7. Skal den fjerde, femte og sjette FM-radiokanal kunne vælge at sende 

deres pligtige DAB-programmer i Blok 3? 

8. Skal der gives plads til særlige radioer- fx trafikradio? 

9. Hvilke fordele og ulemper er der ved operatør-modellen? 

10. Hvornår skal udbud af hhv. opbygning/drift og programtilladelser være 

gennemført i forhold til formatskiftet og blokbyttet, og er der andre tids-

mæssige hensyn i relation til udbuddet?    

11. Andet? 

 

2. Gatekeeper-modellen 

Sendenettet udbydes samlet til en gatekeeper, der udover at etablere og 

drive sendenettet, også får ansvaret for sammensætningen af kanaler i 

blokken, idet gatekeeperen indgår aftale med radiostationerne om adgan-

gen til at sende i DAB-blok 3. Det betyder, at det ikke er Radio- og tv-

nævnet, der udsteder tilladelse til interesserede radioer, idet gatekeeper – 

evt. efter retningslinjer, der er fastsat ved udbuddet af sendenettet – giver 

radioerne adgang til nettet, herunder foretager en udvælgelse mellem inte-

resserede radioer, hvis der opstår mangel på sendekapacitet. Gatekeeper 

vil kunne afvise at distribuere en radio, hvis gatekeeper og radioen ikke 

kan blive enige om vilkårene, herunder særligt de økonomiske vilkår, for 

distributionen.  

 

Radio- og tv-nævnet vil i lighed med, hvad der gælder for æterbårne digi-

tale tv-stationer, blot registrere radioer, der vil sende DAB. Mens registre-

ringen giver radioerne ret til at udøve programvirksomhed, er der i mod-

sætning til under sendesamvirkemodellens tilladelser ikke en ret til (som 

en del af et sendesamvirke) at råde over frekvenser – og dermed sikker-

hed for at kunne sende. En registreret radios adgang til at sende vil bero 

på en aftale mellem den pågældende radio og gatekeeperen. 

 

Gatekeeper er ikke ansvarlig for indholdet på de enkelte radioer. I relation 

til radio- og fjernsynsloven vil den ansvarlige således være det registrerede 

foretagende. 

 

Som ved operatørmodellen gælder, at sendenettet til gatekeeper kan ud-

bydes som auktion eller skønhedskonkurrence. 

 

Også spørgsmålene om minimumskrav og/eller eventuelle skønhedskriteri-

er er de samme. Det skal dog tillige overvejes, om der skal stilles krav eller 

opstilles kriterier, der omhandler den samlede programvirksomhed i blok-

ken, fx alsidighed eller et minimumsindhold af bestemte programtyper eller 

lignende. 

 

Spørgsmål vedr. udbud af etablering og drift af sendenettet til en 

gatekeeper: 
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1. Skal blokken udbydes samlet eller kan man forestille sig flere gatekee-

pere med tilladelse til en eller flere (men ikke alle) regioner? 

2. Hvilke minimumskrav – om nogen – skal der stilles ved udbuddet? 

3. Hvilke skønhedskriterier skal opstilles - hvis ”skønhedskonkurrence”, og 

hvordan skal de prioriteres? 

4. Skal der stilles krav om fx alsidighed i det samlede programindhold i 

DAB-blok 3? 

5. Kan der stilles krav om mere alsidighed i regioner, hvor der er eller op-

står kapacitetsmangel? 

6. Skal gatekeeper give adgang til ikkekommercielle radioer? 

7. Skal gatekeeper give adgang til særlige radioer- fx trafikradio? 

8. Hvilke fordele og ulemper er der ved gatekeeper-modellen? 

9. Hvornår skal udbud af hhv. opbygning/drift og programtilladelser være 

gennemført i forhold til formatskiftet og blokbyttet, og er der andre tids-

mæssige hensyn i relation til udbuddet? 

10. Andet? 

 

3. Sendesamvirke-modellen 

I den ”rene” sendesamvirke-model har indehavere af tilladelser udstedt af 

Radio- og tv-nævnet til samme DAB-blok eller region i fællesskab ansvar 

for etablering og drift af sendenettet. Sendesamvirker kan indgå aftale 

med et selskab om den tekniske etablering og drift, men det vil fortsat væ-

re stationerne i sendesamvirket, der i fællesskab har ansvaret for driften 

og distributionen. Sendesamvirket består af alle radioer, der har tilladelse i 

regionen (stationer, der måtte få landsdækkende tilladelser, vil således 

indgå i 13 sendesamvirker, idet alle tilladelseshavere vil være forpligtede 

til at indgå i sendesamvirket). Også evt. senere tilkomne tilladelseshavere i 

regionen/DAB-blokken skal indgå i samvirket.  Eventuelle tvister om sam-

arbejdet forelægges Radio- og tv-nævnet. 

 

Der vil kunne opstå en særlig udfordring i at etablere sendesamvirker, hvis 

nogle radioer har tilladelse til eet område, mens andre har til to, flere eller  

evt. til at sende landsdækkende.  

 

Eftersom blokken skal udbydes på rent kommercielle vilkår, stilles der kun 

få minimumskrav, evt. om stationernes etablering og organisation. Byder-

ne kan ”gøre sig skønnere” ved i deres ansøgning at love at sende bestem-

te programmer, idet sådanne løfter vil være bindende.  

Radio- og tv-nævnet vil, i områder hvor der ikke er konkurrence om kapa-

citeten, kunne udstede tilladelse til alle ansøgere, der blot opfylder mini-

mumskravene.  Hvis der er konkurrence om kapaciteten vil nævnet kunne 

gives mulighed for at sammensætte en samlet set alsidig programvirksom-

hed.  
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Spørgsmål vedr. udbud af programtilladelser, hvor tilladelsesha-

verne etablerer og driver sendenettet 

1. Skal blokken reserveres til regional programvirksomhed?  

2. Skal samme ansøger kunne få flere (regionale) tilladelser? 

3. Skal nævnet udstede tilladelse til blok 3 til både kommercielle og ikke-

kommercielle stationer?  

4. Hvad skal evt. gælde for ikkekommercielle stationer? 

5. Hvilke minimumskrav – om nogen – skal der stilles ved udbuddet 

6. Hvilke skønhedskriterier skal opstilles, og hvordan skal de prioriteres? 

7. Hvilke fordele og ulemper er der ved sendesamvirkemodellen? 

8 Hvornår skal udbud af hhv. opbygning/drift og programtilladelser være 

gennemført i forhold til formatskiftet og blokbyttet, og er der andre tids-

mæssige hensyn i relation til udbuddet?   

9. Andet? 
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BILAG 1 

 

Tekniske forudsætninger 

 

DAB blok 3 er inddelt i 13 regioner, der overordnet set flugter med den 

gamle amtsstruktur og dermed med TV 2’s regioner. 

 

 Figur 1 Illustration af DAB blok 3’s regionalisering og frekvensanvendelse 

 

Hvis DAB blok 3 skulle anvendes til lokal radio, ville det overordnet betyde, 

at man inden for hver af de 13 DAB-regioner lokalt ville kunne implemen-

tere DAB-sendenettet uafhængigt af de øvrige regioner.  

 

I hver af de 13 regioner vil der være plads til at sende 8 kanaler i DAB eller 

16 kanaler i DAB+.  

 

Rent teknisk vil det udsendte signal i de enkelte regioner indeholder alle 

regionens kanaler, idet det ikke er muligt at opdele sendeaktiviteten i en 

given region på en sådan måde, at de enkelte kanaler har hver deres an-

tenner og dermed sendeområder inden for regionen.  
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BILAG 2 

 

Økonomiske forudsætninger 

 

Etableringsomkostninger 

De samlede etableringsomkostninger ved et DAB-blok 3-sendenet udbyg-

get efter 75 pct. udendørs dækning vurderes at ville ligge på omkring 50 

mio. kr., og ved 95 pct. udendørs dækning vil omkostningerne være om-

kring 155 mio. kr. 

 

Det skal tilføjes, at udgifterne til etablering af sendenet for de 13 regioner 

vil være ret forskellige. 

 

Forudsætningerne for vurderingen beskrives i de følgende afsnit. 

 

Forudsætninger 

Før de endelige frekvenstilladelser er fastlagt og netplanlægningen er fore-

taget, vil det være usikkert, om der er behov for at etablere nye sendema-

ster mv. I ovenstående er det forudsat, at der ikke er behov for dette. 

Omkostningsvurderingerne er udtryk for et kvalificeret estimat. Samtidig er 

prisfastsættelsen sket med udgangspunkt i 2011-tal. 

 

 

Det er i de følgende beregninger forudsat, at sendemaster mv. fra DAB-

blok 1- og 2-nettene til en vis grad kan genanvendes, men samtidig må 

det forventes, at der i praksis vil skulle etableres nye sendepositioner til 

DAB-blok 3. Beregningerne kan således ikke belyse en situation, hvor aktø-

rerne i DAB-blok 3 fravælger de eksisterende sendemaster og vælger ny 

opsætning. 

 

Det er desuden forudsat, at der skal etableres regionale headends (en form 

for kontrolcenter for udsendelsen regionalt), men at konfiguration og over-

vågning kan foregå centralt. 

 

Estimatet forudsætter endvidere, at der kun er én landsdækkende leveran-

dør/operatør, da de indarbejdede forudsætninger for stordriftsfordele eller 

ressourceudjævning ellers ikke vil være til stede. 

 

I det følgende er det forudsat, at de samlede udgifter fordeles ligeligt mel-

lem de deltagende radioer. 

 

Driftsomkostninger 
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Udendørs dækning på 95 pct. 

Eksempel på skønnede driftsomkostninger ved etablering på 150 mio. kr. 

inkl. finansielle udgifter. 

 

Forudsætninger: 

 Rente på 5 pct. 

 Afskrivningsperiode 15 år 

 

Årlige udgifter: 

 Driftsudgifter 20 mio. kr. 

 Finansiering og afskrivning 14,5 mio. kr. 

 

I alt årlig udgift: 34,5 mio. kr. 

 

Det betyder, at de årlige driftsudgifter for hver enkel region i gennemsnit 

vil være ca. 2,7 mio. kr.  Under forudsætning af fuldt udnyttet kapacitet, 

dvs. 8 kanaler i DAB eller 16 kanaler i DAB+, vil det give en betaling per 

kanal ved 16 kanaler på ca. 170.000 kr. 

 

Udendørs dækning på 75 pct. 

De skønsmæssige omkostninger ved etablering af blok 3 med udgangs-

punkt i et dækningskrav på 75 pct. udendørs dækning vil være mellem 40-

50 mio. kr., fordi dækningen vil kunne opnås med et begrænset antal høj-

effektsendere. 

 

Eksempel på skønnede omkostninger ved etablering på 50 mio. kr. inkl. 

finansielle udgifter. 

 

Forudsætninger: 

 Rente på 5 pct. 

 Afskrivningsperiode 15 år 

 

Årlige udgifter: 

 Driftsudgifter 17 mio. kr. 

 Finansiering og afskrivning 4,8 mio. kr. 

 

I alt årlig udgift: 21,8 mio. kr. 

 

Det betyder, at de årlige driftsudgifter for hver enkel region i gennemsnit 

vil være ca. 1,7 mio. kr.  Under forudsætning af fuldt udnyttet kapacitet, 

dvs. 8 kanaler i DAB eller 16 kanaler i DAB+, vil det give en betaling per 

kanal ved 16 kanaler på ca. 100.000 kr. 
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Det skal tages i betragtning, som allerede anført, at etableringsudgifterne i 

hver af de 13 regioner vil være ret forskellige, og at udgiften per kanal vil 

afhænge af antal deltagende radioer i regionen. 

 

Case: Anlægsudgifter i forbindelse med opbygning af Region Østjylland 

De skønsmæssige anlægsomkostninger ved opbygning af regionen med 

headend og 7 sites med omkring 95 pct. dækning fremgår af nedenstående 

tabel. I tallene er der ikke taget højde for, at der, hvis brugerne skal have 

den dækning, de kender i dag, vil være behov for hjælpesendere m.v.  

Estimat over anlægsbudget DAB-blok 3 Østjylland 2011 

Radiostation Pris 

Headend 1.050.000 

TX1 Århus 357.000 

TX2 Hadsten 435.000 

TX3 Himmerland 419.000 

Tx4 Ebeltoft 339.000 

TX5 Silkeborg 309.000 

TX6 Grenaa 309.000 

Tx7 Randers 340.000 

Anlægsbudgetoverslag 3.558.000 

 

Kilde: Radioerne, 2011 
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BILAG 3 

 

Opsummering efter idé-møde om DAB-blok 3 den 30. 

maj 2013 i Kulturstyrelsen  

 

På baggrund af beslutningerne i medieaftalen for 2012-2014 vedr. digital 

radio m.v., har Kulturstyrelsen fået til opgave indledningsvist at overveje 

mulighederne for et udbud af DAB-blok 3. Det fremgår af medieaftalen, at 

udbuddet skal ske på rent kommercielle vilkår snarest muligt efter gen-

nemførelse af en teknisk undersøgelse om et evt. blokbytte i forhold til 

DAB-blok 1 og 2.  

 

DAB-blok 3 er i modsætning til DAB-blok 1 og 2 ikke etableret endnu. I 

overvejelserne vedr. udbuddet af denne blok indgår derfor også spørgsmål 

om realisering og finansiering af opbygning og drift af sendenettet.  

  

I den anledning har Kulturstyrelsen den 30. maj 2013 holdt et uformelt 

idé-møde med Danske Medier og SBS for at indhente input om branchens 

overordnede overvejelser og forslag i relation til etablering og udbud af 

DAB-blok 3.  

 

Mødet har resulteret i følgende overordnede tilkendegivelser fra branchen:  

 

 For at kunne vurdere deres evt. interesse i udnyttelsen af DAB-blok 

3 er det for aktørerne væsentligt, at forudsætningerne for den sam-

lede DAB-kapacitet i Danmark bliver afklaret forinden. Omkostnin-

gerne ved at drive DAB er p.t. høje, og det er derfor væsentligt for 

aktørerne at kende de fremtidige omkostninger på denne platform – 

i særdeleshed for så vidt angår de bestående DAB-blokke 1 og 2.  

 

 Inden et evt. udbud af DAB-blok 3 sættes i gang, anser aktørerne 

det derfor for væsentligt, at følgende spørgsmål, som tillige er om-

fattet af de i medieaftalen besluttede undersøgelser/tiltag, bliver af-

klaret hurtigst muligt:  

 

o Hvornår og på hvilke vilkår en evt. ombytning af DR’s og de 

kommercielle kanalers kapacitet i DAB-blok 1 og 2 skal fore-

gå 

o Hvornår og til hvilken pris et evt. salg af DAB-blok 1 (eller 

DAB-blok 2) skal foregå 

 

 Aktørerne har tilkendegivet, at såfremt omkostningerne for at ud-

sende DAB i hhv. DAB-blok 1 og 2 ikke nedbringes væsentligt, vil 

der fremover ikke bestå interesse fra de kommercielle radioer til at 

sende i disse blokke. Dette gælder for både de p.t. ledige kapacite-
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ter i DAB-blok 2 samt tilladelserne til at sende FM5 og FM6, når dis-

se udløber i hhv. november 2014 og juli 2018, fordi forpligtelsen til 

at sende i de to nævnte blokke på de nuværende vilkår ikke er øko-

nomisk holdbar for aktørerne.  Aktørerne peger på, at det vil være 

attraktivt at sende i DAB-blok 1 eller 2, hvis der enten er mulighed 

for at opbygge et nyt, prisbilligere sendenet som alternativ til det 

eksisterende, eller hvis blokken sælges og bliver drevet af en anden 

gatekeeper end DR på markedsvilkår.  I øvrigt ønskede SBS et ud-

bud af FM5-sendemuligheden (p-t. Nova FM) uden DAB-forpligtelse. 

 

 Et udbud af DAB-blok 3 bør efter aktørernes opfattelse ske på vil-

kår, der tillader at radioerne selv står for opbygning af sendenettet, 

og i henhold til de kommende tilladelseshaveres behov. Opbygning 

og drift af nettet bør organiseres i et samarbejde af tilladelsesha-

verne i sendesamvirker i de forskellige regionale områder. Herved 

kan der efter aktørernes vurdering sikres følgende:  

 

o Sendenettet kan opbygges efterhånden og i en kvalitet, som 

radioerne selv vurderer for nødvendigt og kommercielt reali-

stisk  

o Omkostningerne begrænses til det nødvendige  

o Omkostningerne forhøjes ikke ved at indføre et fordyrende 

mellemled som fx en gatekeeper 

o Der kan evt. reserveres gratis/billige sendemuligheder til ik-

ke-kommercielle radioer  

o Såfremt sendenettet udbydes regionalt, ville evt. krav om 

regionalt/lokalt indhold kunne medvirke til, at DAB-blok 3 

udnyttes fortrinsvist af de regionale kommercielle radiostati-

oner, mens DAB-blok 1/2 bruges af de større landsdækkende 

aktører   

 

 Det er aktørernes vurdering, at de skitserede grundlæggende 

spørgsmål vedr. digital radio bør afklares meget hurtigt. Med hen-

blik på at sikre aktørernes planlægning af deres aktiviteter på denne 

platform, foreslår aktørerne tillige følgende rækkefølge i de kom-

mende tiltag vedr. digital radio: Udbud af FM5, salg af og udbud af 

ledig kapacitet i blok 2 eller blok 1 efter evt. blokbytte og herefter 

udbud af blok 3. I modsat tilfælde vil der være risiko for, at navnlig 

de landsdækkende aktører vælger at satse på internetradio i fremti-

den. 

 

 Aktørerne var i øvrigt af den opfattelse, at det vil fremme opbyg-

ningen af DAB-blok 3, hvis de eksisterende FM-tilladelser til de loka-

le/regionale kommercielle radioer forlænges i overgangsperioden fra 

1. januar 2016 og til FM-slukket på betingelse af, at de etablerer sig 

i DAB-blok 3, samtidig med at dette automatisk giver ret til at over-

gå til DAB ved en lukning af FM-båndet. 
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 Aktørerne gav endelig udtryk for, at der efter deres mening herefter 

vil være plads til alle, der ønsker at lave radio, da man ved afslut-

ningen af arbejdet overalt i landet via DAB+ vil kunne modtage: 16 

nationale kommercielle radiostationer på DAB-blok 1, 16 DR radio-

stationer på DAB-blok 2, 15 lokale/regionale kommercielle radiosta-

tioner samt 1 græsrodskanal på DAB-blok 3. Derved vurderes mar-

kedet ikke længere at være begrænset af antallet af mulige sende-

tilladelser, men af andre faktorer (driftsomkostninger, markedsfø-

ringsomkostninger, gennemslagskraft overfor lytterne, omsæt-

ningsmuligheder etc.) 
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BILAG 4 

 

Opsummering efter idé-møde om DAB-blok 3 den 3. juni 

2013 i Kulturstyrelsen  

 

På baggrund af beslutningerne i medieaftalen for 2012-2014 vedr. digital 

radio m.v., har Kulturstyrelsen fået til opgave indledningsvist at overveje 

mulighederne for et udbud af DAB-blok 3. Det fremgår af medieaftalen, at 

udbuddet skal ske på rent kommercielle vilkår snarest muligt efter gen-

nemførelse af en teknisk undersøgelse om et evt. blokbytte i forhold til 

DAB-blok 1 og 2.  

 

DAB-blok 3 er i modsætning til DAB-blok 1 og 2 ikke etableret endnu. I 

overvejelserne vedr. udbuddet af denne blok indgår derfor også spørgsmål 

om realisering og finansiering af opbygning og drift af sendenettet.  

  

I den anledning har en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Kul-

turministeriets departement og Kulturstyrelsen holdt en række uformelle 

møder med forskellige aktører for at skabe klarhed over branchens ønsker 

og holdninger til den forestående etablering og udbud af DAB-blok 3.  

 

Den 3. juni 2013 holdt Kulturstyrelsen et sådant møde med Kenneth Wen-

zel, Open Channel ApS. Fra projektgruppen deltog: Christian Edelvold 

Berg, Jette Fievé og Rasmus Pleidrup. 

 

Mødet resulterede i følgende overordnede tilkendegivelser fra Kenneth 

Wenzel:  

 

 Udbuddet af DAB-blok 3 bør man overveje at kombinere med et 

samtidigt udbud af VHF MUX 8, hvormed der i givet fald gives mu-

lighed for at halvere omkostning i forhold til masteleje m.v. VHF er 

egnet til mobilbrug modsat UHF, hvor Danmark bør søge at få et 

yderligere VHF-bånd, bl.a. pga. 700 MHz-sagen. 

 

 Som fremtidig teknologi for digital radio bør der satses på DVB-

T2/DVB-T2-Lite, idet denne teknologi rummer en række fordele, 

som man ikke kan opnå med DAB+:  

 

o Mulighed for at kryptere signalet, så radio kan sælges i pro-

grampakker (svarende til kabel-tv) 

o Mulighed for at splitte samme datastrøm op i flere typer 

dækningsgrad 

o Mulighed for selv at vælge audio codec, hvorimod DAB+ har 

et på forhånd defineret audio codec 

o Mulighed for at bruge nettet til at sende digitalt tv. 
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o Enten tredobling af kapaciteten ved samme sendeforhold el-

ler stor besparelse ved opbygning af sendenet med tilsva-

rende kapacitet 

o Fremtidssikring, idet DAB+ vil være udkonkurreret i løbet af 

5 år 

 

 Endelig beslutning om valg af fremtidig teknologi for digital radio 

bør udskydes i 2 år, hvorefter det formentlig vil være åbenbart, at 

DAB+ ikke er en fornuftig standard at satse på.  

 

 Udbuddet af DAB-blok 3 bør ske som en skønhedskonkurrence efter 

en gatekeeper-model, hvor der ikke fastsættes krav til dæknings-

graden. Det er eksempelvis mere afgørende med indendørs dæk-

ning i byerne end med dækning i hele landet. Der bør ske udbud af 

alle 13 områder enkeltvis. Det kan overvejes, om gatekeeperen evt. 

skal stille fx én eller flere kanaler til rådighed for andre aktører, 

herunder ikkekommercielle aktører.  

 

 Man bør overveje at udbyde en T-DAB-sendemulighed i København 

med DVB-T2 | T2 Lite standarden– til forsøg med bl.a. betalingsra-

dio – samtidig med gennemførelsen af udbuddet af DAB-blok 3.  

 

 Politikerne bør gøre DVB-T2-standarden lovpligtig efter en given da-

to i de relevante elektroniske apparater.   
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BILAG 5 

 

Notat med opsummering efter idé-møde om DAB-blok 3 

den 7. juni 2013 i Kulturstyrelsen  

 

På baggrund af beslutningerne i medieaftalen for 2012-2014 vedr. digital 

radio m.v., har Kulturstyrelsen fået til opgave indledningsvist at overveje 

mulighederne for et udbud af DAB-blok 3. Det fremgår af medieaftalen, at 

udbuddet skal ske på rent kommercielle vilkår snarest muligt efter gen-

nemførelse af en teknisk undersøgelse om et evt. blokbytte i forhold til 

DAB-blok 1 og 2.  

 

DAB-blok 3 er i modsætning til DAB-blok 1 og 2 ikke etableret endnu. I 

overvejelserne vedr. udbuddet af denne blok indgår derfor også spørgsmål 

om realisering og finansiering af opbygning og drift af sendenettet.  

  

I den anledning har en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Kul-

turministeriets departement og Kulturstyrelsen holdt en række uformelle 

møder med forskellige aktører for at skabe klarhed over branchens ønsker 

og holdninger til den forestående etablering og udbud af DAB-blok 3.  

 

Den 7. juni 2013 holdt projektgruppen et sådant møde med Teracom og 

Erhvervsstyrelsen. I mødet deltog: Lars Kierkegaard, Søren Yde og Ole 

Mølgaard fra Teracom, samt Kasper Nyrup Madsen og Jeppe Tanderup Kri-

stensen fra Erhvervsstyrelsen. Fra projektgruppen deltog: Christian 

Edelvold Berg, Ulrike Clade Christensen, Katja Just Maarbjerg og Jette Fie-

vé. 

 

Teracom har efter mødet indsendt talepapir, der vedhæftes dette notat. 

Indledningsvist repeterede Ole Mølgaard Teracoms høringssvar vedrørende 

bekendtgørelsen om udbud af DAB-blok 2, der kan sammenfattes således, 

at det er for dyrt og for usikkert at byde på DAB-blok 2, før spørgsmål om 

eventuel blokbytning, overgang til DAB+ og forholdene omkring DAB-blok 

3 er afklaret.  

 

Det er Teracoms opfattelse, at det danske radiomarked er underudviklet i 

forhold til andre landes. Der mangler formater, der findes andre steder, 

men der er ikke plads i FM, hvad der vil være i DAB og især i DAB+. Der vil 

være interesse i at sende også fra andre end traditionelle broadcastere, 

herunder både kommercielle og kulturbårne virksomheder. 

 

Interessen er til stede både landsdækkende og regionalt, hvilket vil med-

virke til at øge mangfoldigheden.  
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DAB-blok 3 

Teracom mener, at en gatekeeper vil kunne tilbyde radioerne samme pris 

som ved transmission i FM-båndet. Teracom understregede, at det er afgø-

rende, at der ikke kommer dækningskrav som er større end den kommer-

cielle interesse blandt broadcasterne, i første omgang forventedes dette at 

være ca. 40 pct. - svarende til Hovedstadsområdet, Trekantsområdet, Øst-

jylland, Midtjylland, Nordjylland, Fyn - med en gradvis opbygning. Udbyg-

ning kan ske løbende, når der opstår kommerciel interesse herfor. 

 

DAB+ fremfor DAB gør såvel anlæg som drift billigere.  

 

Der kan stilles krav, fx om alsidighed og nye formater, men ikke fra star-

ten, idet det tager tid at opbygge. DAB-blok 3 er ikke en fuldstændig co-

py/paste af DAB-blok 1 og 2, men nogle positioner kan genbruges. Tilladel-

sen til en gatekeeper bør være minimum otte år.  

 

De ikke kommercielle radiostationer kan få plads i DAB-blok 3, men fore-

slås samlet på et par kanaler pr. region. Udgifterne hertil skal betales af 

staten eller radioerne selv.  

 

Efter Teracoms opfattelse vil det være en fordel med en gatekeeper, der vil 

være interesseret i at give plads til mange broadcastere og øge mangfol-

digheden, mens sendesamvirker, der er radioer i konkurrence med andre 

radioer, kan have en interesse i at holde andre ude. 

 

DAB-blok 2 (DAB-blok 1 efter blokbytte) 

Teracom gav udtryk for følgende: 

 Der skal fortsat være forpligtelse for FM 4-6 til at sende digital radio 

i blokken 

 Nuværende kostpris er for høj  

 Ved salg til markedspris kan driftsomkostningerne nedsættes 

 Der bør ikke være krav om så strenge krav til dækning og oppetid 

som til DR – det er for dyrt 

 Forslår evt. krav om 60-65 pct. dækning 

 Kan sælges ved auktion til markedspris – ikke for høj pris 

 Jo flere krav, jo lavere pris 

 

Internetradio 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt internetradio snarere er fremti-

den end digital broadcast, pointerede Teracom, at det er afgørende, at be-

slutningerne og iværksættelse af planerne for digital radio sker i den rigti-

ge rækkefølge og hurtigt, dvs. senest i løbet af 2014, for ikke at blive 

overhalet af internetradio. Nettet har den ulempe, at det giver censurerede 

bindeled, at det ikke er optimalt som beredskab, eksempelvis vil mobilnet-

tet begrundet i opklaringsarbejdet kunne lukkes. Hertil kommer, at der er 

pladsproblemer på nettet, hvilket Erhvervsstyrelsen dog tilkendegav vil 

løses i løbet af få år med LTE (Long Term Evolution.) 
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BILAG 6 

 

Teracom, talepapir. Møde med Kulturstyrelsen, 7.6.2013 

 

Baggrund: 

 

I forlængelse af beslutningerne fra medieforliget 2012 har Kulturstyrelsen nedsat en 

række arbejdsgrupper (med deltagelse fra styrelsen selv, Erhvervsstyrelsen og Kul-

turministeriet). Arbejdsgrupperne skal afklare en række tekniske og økonomiske for-

hold omkring den fortsatte digitalisering af Radiomediet på DAB/DAB+ 

 

De vigtigste emner er: 

 

- Afklaring af de tekniske muligheder ved det såkaldte ”ombytningsscenarie” 
(mellem MUX 1 og 2) Dette skal sikre at DRs P4 kan blive udsendt digitalt. 
Teracoms holdning er her at dette næppe volder de store tekniske van-
skeligheder. Skiftet kan foretages hurtigt. 

- Generel overgang til DAB+ (som vil skabe plads til flere kanaler og give nye 
aktører mulighed for at komme ind på markedet). Teracom støtter dette, og 
mener ikke at det vil give tekniske vanskeligheder. Det er vigtigt for den 
type overgang at DR også er med til at drive projektet. 

- Et salg af MUX 1 til en gatekeeper eller et sendesamvirke, som vil sikre at de 
overskydende kanalpladser hurtigt kan udbydes til markedspris. Teracom har 
meget tidligt i processen meddelt at man som udgangspunkt er interes-
seret i at blive gatekeeper. 

- Etablering af en regional MUX 3 med en begrænset geografisk dækning.  
 

Det er etableringen af den regionale 3. MUX som er genstand for drøftelsen fredag. 

 

Teracoms synspunkter vedr. DAB MUX 3 er: 

Overordnet standpunkt: 

Teracom er interesserede i at investere i udviklingen af det danske radiomarked. Vi 

mener at der er behov – og potentiale for – øget mangfoldighed i æteren.  

Vi har lavet en markedsundersøgelse, som peger på at der er nye aktører som gerne 

vil ind på radiomarkedet såfremt der var plads til flere kanaler. Og de kunne modtage 

støtte og supervisering fra fx en gatekeeper. 

 

Teracom vil gerne investere i, opbygge og drifte en Mux 3, hvis de samlede vilkår 

herfor er de rette. De rette vilkår er som udgangspunkt: 

 

- Det skal være muligt for Teracom at leje kanalpladser ud til alle som måtte 
være interesserede. Primært lokale stationer, men hvis der er ledig plads skal 
det også være muligt at leje ud til delvist landsdækkende stationer. Stationer 
skal som udgangspunkt have mulighed for at sende i flere sendeområder. 
 

- Kommerciel radio skal kunne leje plads til en pris der er sammenlignelig med 
de driftsomkostninger som de i dag har på FM. 
 

- Græsrodsradio stationer kan sende via platformen på lige vilkår som andre 
kommercielle radiostationer, men det er afgørende at Staten (hvis ikke statio-
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nerne selv) dækker driftsomkostningerne. 
 

- Dækningskravet kan som udgangspunkt være på 40 % af befolkningen, sva-
rende til Hovedstadsområdet, Trekantsområdet, Østjylland, Ålborg, Odense 
og opland. Hvis der er kommerciel og/eller økonomisk interesse for en yderli-
gere dækning vil dette løbende kunne etableres. 
 
Vi foreslår at dækningskravet øges gradvist over en given periode. Således at 
der muliggøres udbygning efter forretningsmæssig interesse 
 

- Det er afgørende at etableringen af en MUX 3 knyttes til en overgang til DAB+ 
(for at sikre nok kanalplads), samt til et salg til en gatekeeper af MUX 1. Tera-
com vil, såfremt MUX 1 bliver sat til salg, gerne indgå i dialog herom. Om Te-
racom vil købe den afhænger selvsagt dels af hvad markedsprisen vurderes 
at være, samt af hvilke forpligtigelser/muligheder vi vil have som kommende 
gatekeeper 

 

Teracom kan ikke støtte at enkelte broadcastere får afgørende indflydelse på udbud-

det i nogle af MUX’er. Sporene fra FM skræmmer: 

 

- Et sendesamvirke vil ikke virke befordrende for at få nye aktører ind i marke-
det. Sendesamvirket vil typisk blive etableret og drevet af eksisterende bro-
adcastere og disse vil hverken have et økonomisk eller et kulturelt incitament 
for at invitere nye aktører ind på nettet. 

 

- Der er risiko for ”hamstring” af kanalpladser.  
 

- Dette er ikke muligt på samme måde som med FM, da der alle programmer 
sendes fra alle positioner 

 

- Det samme som punkt 1. 
 

- Nettet bliver ustabilt. Hvilket er særlig kritisk for et digitalt net hvor interferens 
vil betyde udfald. 

 

- Det vil give en uøkonomisk og ineffektiv udnyttelse af frekvensressourcerne. 
 

- En central gatekeeper vil kunne sikre fordelagtige aftaler for broadcasterne 
med rettighedshaverne. 

 

- En gate keeper vil kunne opnå nogle stordrifts fordele ved at drive fere MUX 
og have økonomisk interesse i at opnå en høj belægningsprocent , og derved 
holde holde omkostningen ned for en enkelt kanal plads 

 

Vi vil derfor klart anbefale en gatekeeper.   

 

Udbuddet bør foregå efter gældende lovgivning, og må antages at have en størrelse 

så det er underlagt EU's lovgivning. Hvis Staten er interesseret vil Teracom gerne 

etablere MUX 3 som en OPP, men det er ikke et krav. Teracom vil kunne etablere en 

3. Mux i løbet af få måneder fra beslutningen træffes. 

 

*** 


