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Kommissionen skal hermed meddele Kongeriget Danmark, at den efter gennemgang af de 
danske myndigheders oplysninger om ovennævnte foranstaltning, som blev anmeldt for sent 
efter artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter 
benævnt "TEUF"), har besluttet ikke at rejse indsigelse.  
 

1. SAGSFORLØB  

1. Den 29. september 2011 anmeldte Danmark mulige elementer af statsstøtte i 
forbindelse med kommercielle radiooperatørers betaling for 
distributionsomkostningerne ved Digital Audio Broadcasting-nettet ("DAB"-
sendenettet) og udbud af den tilbageværende sendekapacitet reserveret til 
kommercielle operatører på DAB-blok 2 (se punkt 37 og 38). Efter 
oplysningsanmodninger af 20. oktober 2011, 12. december 2011 og 4. april 2012 
fremsendte Danmark yderligere oplysninger den 4. november 2011, den 27. januar 
2012 og den 4. juli 2012. Foranstaltningen blev først anmeldt i 2011, selv om de 
danske myndigheder har bekræftet, at ordningen har været i kraft siden 2005. 

2. De danske myndigheder mener ikke, at foranstaltningen udgør statsstøtte, og har 
derfor indgivet anmeldelsen af hensyn til den retlige sikkerhed. 
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2. BAGGRUND 

3. Foranstaltningen består i, at kommercielle radiooperatører, der sender DAB-radio, 
fritages for at betale de fulde omkostninger ved etablering og drift af DAB-sendenettet 
i årene fra 2005 til 20171. Ifølge de danske myndigheder beregnes de enkelte 
kommercielle radiooperatørers bidrag efter FDC-metoden (fuld 
omkostningsfordeling). Denne vurdering omfatter også perioden fra 2018 og derefter, 
hvor de fulde omkostninger vil blive afholdt af de kommercielle radiooperatører. 
Inden den nærmere beskrivelse af foranstaltningen gives i det følgende en kort 
gennemgang af DAB i almindelighed samt FM-båndet og DAB i Danmark.  

2.1. Digital Audio Broadcasting 

4. DAB er radiotransmission med digital teknologi, mens FM er baseret på analog 
teknologi. DAB er resultatet af et europæisk forskningsprojekt, Eureka 147, og 
standardiseret af ETSI1. 

5. Mens hver FM-kanal er nødt til at have sit eget sendenet og egen frekvens, sendes 
DAB i såkaldte blokke (MUX/Multiplex), som kan rumme et skiftende antal 
radiokanaler, afhængigt af kanalens art (musik eller tale). Der behøver derfor kun at 
være ét sendenet i hver DAB-blok, og alle kanaler, der sender i nettet, benytter samme 
frekvens. Teknisk set er DAB-teknologien baseret på transmission af flere 
radiokanaler på samme frekvens (DAB-blok). Denne teknik kaldes enkeltfrekvensnet 
(SFN - Single Frequency Network). I modsætning til FM- og AM-radio, der kun kan 
sende én kanal på hver frekvens, åbner DAB således mulighed for at samle, pakke, 
kryptere, komprimere og sende flere kanaler på samme frekvens. Denne udnyttelse af 
frekvensspektret har stor betydning, eftersom der er knaphed på frekvenser.  

6. En DAB-blok har en disponibel bithastighed på 1 152 kbit/s. Som udgangspunkt har 
en DAB-blok kapacitet til omkring ni kanaler med 128 kbit/s, men det nærmere antal 
afhænger af, hvordan bithastigheden udnyttes. En del af kapaciteten i DAB-blokken 
kan imidlertid blive brugt til teknisk information og digital programinformation, 
således at den realistisk set kun vil kunne rumme otte kanaler (med hver 144 kbit/s), 
når kapaciteten deles af flere tilladelseshavere. Hvor mange radiokanaler, der kan 
sendes i én DAB-blok, afhænger af hver af kanalernes bithastighed. Eksempel: en 
kanal med klassisk musik kræver en bithastighed på 192 kbit/s for at lyde godt, mens 
en kanal, hvor der kun tales, kan nøjes med 64 kbit/s for at nå op på en rimelig 
lydkvalitet. En operatør, der har fået tildelt en bestemt kapacitet på DAB, kan derfor 
vælge at reducere kanalens bithastighed med den deraf følgende ringere lydkvalitet for 
at få tilstrækkelig kapacitet til at sende en anden kanal inden for rammerne af den 
samme kapacitet. Jo større kapacitet en operatør råder over, desto større muligheder 
har han for at sende flere kanaler. En operatør med en kapacitet på 128 kbit/s kan 
f.eks. vælge at sende 2 kanaler med 64 kbit/s eller en kanal med 128 kbit/s. 

2.2. Lovgivningsrammerne om udvikling af digitalradio i Danmark 

7. Der er knaphed på frekvenser. Frekvenser bevæger sig som lyset – de kan ikke 
standses, når de først er sendt af sted. De rækker ud over nationale grænser, og netop 
derfor er det nødvendigt at indgå frekvensaftaler med andre lande. Sådanne aftaler 
indgås inden for rammerne af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU).  

                                                 
1 Med hensyn til sondringen mellem perioden 2005-2012 og perioden 2013-2017 henvises til punkt 51.  



 3

8. I den ITU-aftale, der blev indgået i Wiesbaden i 1995, fik Danmark tildelt 1 DAB-
blok til landsdækkende DAB-radio (blok 1) og 1 DAB-blok til regional DAB-radio 
(blok 2) i den europæiske DAB-frekvensplan. Derefter blev der i ITU's Maastricht-
traktat fra 2002 indgået en aftale om frekvenser til endnu en blok (L-båndet), og 
desuden fik Danmark i forbindelse med ITU's Genève-aftale fra 2006 tildelt yderligere 
en regional DAB-blok (blok 3). Ifølge de internationale frekvensaftaler har Danmark 
således 1 DAB-blok til hele landet (blok 1), 2 DAB-blokke til regionalradio (blok 2 og 
3) og L-båndet. 

9. Digitalradio blev indført i Danmark med den politiske aftale2 af 20. januar 1995 om 
styrkelse af dansk public service-tv, der gav public service-radioforetagendet DR3 
mulighed for at påbegynde DAB-testning. I denne politiske aftale, der blev indgået 
mellem den danske regering (som dengang bestod af Socialdemokraterne, De 
Radikale og Centrumdemokraterne) og Socialistisk Folkeparti, blev det besluttet at 
begynde med at teste DAB-teknikken i et begrænset geografisk område frem til 
1. januar 1998. 

10. I september 1995 startede DR som en af de første radiostationer i Europa forsøg med 
DAB-teknologien for at teste teknikken og lytternes interesse for den. 

11. I den mediepolitiske aftale af 10. maj 1996 for årene 1997-2000 mellem den danske 
regering (som dengang bestod af Socialdemokraterne, De Radikale og 
Centrumdemokraterne) og Konservativt Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti, blev det besluttet at udvide DAB-testningen 
til et større geografisk område. 

12. I tillægsaftale nr. 1 af 15. december 1998 til den mediepolitiske aftale for 1997-2000 
blev det besluttet at forlænge testperioden til den 31. marts 1999.  

13. I tillægsaftale nr. 3 af 17. marts 2000 til den mediepolitiske aftale for 1997-2000 blev 
det besluttet snarest muligt at begynde at sende DAB-radio på et permanent grundlag 
og at lade DR starte med landsdækkende DAB-udsendelser i de DAB-blokke, som 
Danmark havde fået tildelt i de internationale aftaler4. Det blev også besluttet, at de 
landsdækkende og de regionale sendenet (blok 1 og 2) skulle opgraderes til 
landsdækkende udendørsmodtagelse. Endvidere besluttede man, at udnyttelsen af 
blokkene skulle ske gradvist, efter følgende model: Blok 1 og 2 skulle bruges til 
landsdækkende radio, og blok 3 – som skulle indføres senere – skulle bruges til lokal 
og regional radio. Det forventedes, at DR og de kommende kommercielle 

                                                 
2 De langsigtede rammer om danske medier er traditionelt blevet fastlagt ved en bred politisk konsensus mellem 
den siddende regering og oppositionen i fireårige mediepolitiske aftaler.  Disse medieaftaler justeres med jævne 
mellemrum via tillæg til den oprindelige aftale. Medieaftalerne samt tillæg er politiske aftaler, der indgås mellem 
den siddende regering og et eller flere af partierne i folketinget. Disse politiske aftaler opstiller retningslinjerne 
for den fremtidige udvikling af de danske medier. De er ikke juridisk bindende og skaber hverken rettigheder 
eller forpligtelser for private juridiske eller fysiske personer. Men de er politisk bindende for de partier, der har 
indgået dem. Intentionerne i medieaftalerne føres derefter ud i livet i forskellige former for lovgivning (love, 
lovændringer og bekendtgørelser udstedt af kulturministeren). De politiske aftaler må altså ikke forveksles med 
aftalerne mellem tilladelseshaverne og DR om betaling af distributionsomkostningerne. Nærmere oplysninger 
herom findes på: http://www.kum.dk/Kulturpolitik/Medier/Medieaftaler/. De politiske aftaler må heller ikke 
forveksles med udbudsbekendtgørelserne (se fodnote 8) og tilladelserne (se fodnote 10). 
3 DR (Danmarks Radio) er Danmarks ældste og største virksomhed i den elektroniske mediesektor. Selskabet 
blev oprettet i 1925 som et public service-foretagende. DR er en uafhængig licensfinansieret offentlig institution. 
DR Radio er den del af DR, der sender radioprogrammer. 
4 Beslutningen om at udvide DAB-modtagelsen til tæt ved 100 % indendørs modtagelse overalt i landet og om, 
at DR - som led i DR's public service-opgave – skulle have ansvaret for denne udvidelse, blev truffet af 
kulturministeren. 

http://www.kum.dk/Kulturpolitik/Medier/Medieaftaler/
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radiostationer bag FM5- og FM6-kanalerne ville sende DAB-radio og dele 
omkostningerne til finansiering og drift af DAB-distributionsnettet.  

14. Ved tillægsaftale nr. 3 af 17. marts 2000 fik DR til opgave at etablere og drive det 
danske DAB-sendenet som led i sine public service-opgaver og public service-
kontrakter5. Den generelle hjemmel for DR's public service-forpligtelser, herunder 
forpligtelsen til at etablere og drive DAB-nettet, findes i radio- og fjernsynslovens 
§ 126.  

15. I den mediepolitiske aftale for 2007-2010 af 6. juni 2006 mellem regeringen (Venstre 
og Konservativt Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Radikale og 
Socialistisk Folkeparti blev det besluttet at samle DR's DAB-kanaler i blok 1, flytte 
DAB-versionen af den kommercielle FM6-kanal til blok 2 og udlicitere den resterende 
DAB-kapacitet i blok 2 (med plads til op til tre kanaler) til kommercielle operatører7. I 
henhold til denne aftale skulle de kommercielle operatører på DAB-blok 2 finansiere 
både kanalernes programmer (indholdet) og etableringen og driften af sendenettet. 

16. Det danske kulturministerium ("ministeriet") sendte DAB-blok 2 i udbud i 2007, men 
udbudsrunden blev suspenderet på grund af den vanskelige økonomiske situation på 
det danske kommercielle radiomarked generelt8. På den baggrund blev det af 
kulturministeren besluttet, at DR midlertidigt skulle udnytte den ledige DAB-kapacitet 
i blok 29.  

17. I tillægsaftalen til medieaftalen for 2007-2010 af 9. juni 2009 blev det præciseret, at 
DAB-blok 2 – ligesom DAB-blok 1 – skulle udvikles til indendørs modtagelse. 

18. Efter den endelige politiske beslutning om ikke at gennemføre en omlægning af FM-
båndet i 2009 arbejdede ministeriet på at udbyde de ledige DAB-sendemuligheder i 
blok 2 med en midlertidig nedsættelse af distributionsomkostningerne for 
tilladelseshaverne i blok 2. Før udbuddet kunne iværksættes, måtte der derfor vedtages 
en ny udbudsbekendtgørelse10. Når den nye udbudsbekendtgørelse er vedtaget, 
kommer den til at erstatte udbudsbekendtgørelsen fra 2007. 

                                                 
5 Før 2000 sendte DR kun DAB-radio på forsøgsbasis. Som led i DR’s public service-opgaver – i lighed med 
DR's forpligtelse til at drive FM-nettet i forbindelse med DR's FM-kanaler – blev omkostningerne finansieret 
med licensmidler. Der findes nærmere oplysninger om DR's investeringer i DAB og omkostningerne ved at 
etablere og drive DAB-sendenettet i afsnit 3.2. 
6 Lov nr. 1052 af 17. december 2002 med senere ændringer. Loven og de senere ændringer er nu konsolideret i 
lov nr. 988 af 6. oktober 2011. 
7 Med hensyn til den oprindelige kanalfordeling henvises til punkt 21 nedenfor. I 2006 begyndte man at udbyde 
den resterende kapacitet i DAB-blok 2. Men i 2006 var der politisk konsensus om at udskyde udbudsrunden, 
indtil der var truffet en endelig politisk beslutning om en eventuel omlægning af FM-båndet, hvilket ventedes at 
ville ske i 2007, fordi man frygtede, at fortsat usikkerhed omkring omlægningen ville mindske den kommercielle 
interesse for DAB. 
8 I 2007 blev der indledt en enkelt udbudsrunde for tre ledige sendemuligheder (to på 256 kbit/s og en på 
128 kbit/s) på DAB-blok 2, jf. udbudsbekendtgørelse af 28. marts 2007 om udbud af ledige sendemuligheder i 
DAB-blok 2: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12055. Men senere i 2007 blev den 
endelige politiske beslutning om den eventuelle omlægning af FM-båndet på ny udskudt, og udbudsrunden blev 
derfor aldrig gennemført. 
9 Blok 1 blev dog ikke opgivet. For indtil det blev besluttet at samle alle DR's DAB-kanaler i blok 1 og samle de 
kommercielle kanaler i blok 2, sendte DR i blok 1 og i den ledige kapacitet i blok 2. 
10 En del af det landsdækkende FM-bånd (FM5, FM6 og siden FM4) har siden 2003 været udliciteret til private 
kommercielle radiostationer, med eller uden public service-forpligtelser, via udbudsbekendtgørelser udsendt af 
kulturministeriet. Der blev ikke givet nogen tilladelser efter det udbud, der blev iværksat med 
udbudsbekendtgørelsen om den ledige kapacitet i DAB-blok 2. 
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19. Der er endnu ikke sat nogen dato på overgangen fra analog radio til DAB i Danmark. 
Afgørelsen om den endelige overgang og datoen herfor træffes ved en politisk 
beslutning, som ventes truffet i 2012 umiddelbart efter sommerferien. Beslutningen 
ventes at komme til at indeholde en helhedsstrategi for digitalradio i Danmark i 
fremtiden. I den forbindelse regner regeringen med at sætte tidspunktet for overgangen 
fra analog radio til DAB til 2019 med mulighed for at fremrykke lukningen af det 
analoge signal til 2017, hvis det i 2015 konstateres, at 50 % af al radiolytning eller 
derover foregår på en digital platform.  

2.3. DAB-blokke og –kanaler i Danmark 

20. Danmark har i de internationale aftaler fået tildelt følgende DAB-frekvenser:  
- Blok 1: DR startede i 1995 forsøg i DAB-blok 1. Men det var først i 2002, at en mere 
omfattende udbygning af blok 1-sendenettet blev påbegyndt. Blok 1 blev sat i fuld 
drift i 2003 med 18 sendere (i 2005 øget til ca. 30 sendere). DR har i dag hele blok 1. 
 
- Blok 2: Etableringen af blok 2-sendenettet blev påbegyndt i 2003, og det blev sat i 
drift i 2004, men transmissionen af kommerciel radio startede først den 1. september 
2005. Blok 2 er i dag tildelt kommercielle/private radioselskaber, og den er opdelt i 
4 separate sendekanaler.  
 
- Blok 3: DAB-blok 3 er afsat til lokal og regional radio. Udbygningen af den 
regionale blok er imidlertid endnu ikke påbegyndt, da man afventer en politisk 
beslutning.  
 
- L-båndet udnyttes ikke, da der er sat spørgsmålstegn ved, om det skal bruges til 
græsrodsradio.  
 

21. I oktober 2000 startede DR med at sende til hele landet i DAB-blok 1. DR sendte otte 
radiokanaler, som kun kunne modtages digitalt af lyttere med DAB-modtager. 
Allerede i 2001 begyndte DR dog at sende sine FM-kanaler samtidigt på både FM og 
DAB.  

22. DR har fået tildelt hele DAB-blok 1 til landsdækkende DAB-radio. DR sender i dag: 
P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, DR Ramasjang og DR MAMA11. 

23. Seks af disse kanaler (P5, P6, P7 og P8, DR Ramasjang og DR MAMA) sendes kun 
digitalt. Efter tabet af FM4 i 2011 samsendes P1 og P2 på en FM-frekvens, men hver 
for sig på DAB. Eftersom DR råder over hele blokken, er DR i stand til at optimere de 
disponible sendemuligheder og bestemme, hvor stor en kapacitet der skal afsættes til 
hvert radioprogram. DR er således i stand til at sende ni radiokanaler i én blok.  

24. DAB-blok 2 er bestemt til kommerciel/privat radio. Det er i dag FM4 (Radio24syv), 
FM5 (NOVA fm) og FM6 (Pop FM), der sender i blok 2. I alt 688 kbit/s af hele 
blokkens kapacitet på 1 152 kbit/s er reserveret til disse tre tilladelseshavere.  

                                                 
11 Se linket: http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/A8F76B3B-3DC4-4893-82BF1A356429D07E/3186996/ 
DR's_radiokanaler.pdf. 
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25. Tilladelseshaveren12 for NOVA fm er SBS Radio, som også ejer radiokanalen The 
Voice. I 2009 besluttede SBS Radio at reducere NOVA fm's bithastighed til 128 kbit/s 
for at give plads til endnu en kanal inden for rammerne af de resterende DAB-
sendemuligheder i SBS' tilladelse, hvilket satte SBS i stand til at sende The Voice i 
DAB-blok 213. Alle blok 2-tilladelseshavere råder over FM-frekvenser, og de sender 
alle sammen deres kanaler parallelt på både FM og i DAB-blokken. Der findes derfor i 
dag ikke en eneste kommerciel DAB-kanal i Danmark, der ikke samtidig sendes på 
FM-båndet.  

2.4  Det danske radiomarked  

26. Det har været yderst vanskeligt at få etableret et kommercielt attraktivt landsdækkende 
radiomarked i Danmark, og markedet er endnu ikke blevet fuldt rentabelt.  

27. Det danske radiomarked var et monopolmarked frem til 2003, hvor de første 
landsdækkende kommercielle kanaler begyndte at sende og dermed bragte DR's monopol 
til ophør. I det følgende gives en kort beskrivelse af udviklingen og aktørerne på det 
landsdækkende danske radiomarked.  

28. I 2003 blev de første kommercielle sendetilladelser til FM5 og FM6 udbudt i auktion - for 
en otteårig periode. Den første auktion på FM5 blev vundet af Sky Radio for 
54 mio. DKK om året, og auktionen på FM6 blev vundet af Talpa for 22,5 mio. DKK 
årligt. Begge tilladelser omfattede DAB-kapacitet og en forpligtelse til at parallelsende 
FM-kanalen på DAB.  

29. Sky Radio begyndte at sende på FM5 i november 2003. På grund af økonomiske 
problemer måtte Sky Radio trods sine bestræbelser standse udsendelserne i november 
2005.  

30. FM5 blev udbudt i ny auktion i 2006. Denne gang var det TV2/Danmark, der vandt 
auktionen for 23 mio. DKK årligt. TV2/Danmark (TV2 Radio) startede med at sende i 
2007. Heller ikke denne gange lykkedes det imidlertid at nå op på et tilstrækkeligt lyttertal 
til at gøre kanalen rentabel. Derfor indstillede også TV2/Denmark driften kort tid efter at 
være begyndt at sende.  

31. TV2 Radio blev derefter afhændet til SBS Broadcasting, men TV2/Danmark beholdt en 
andel på 20 %. Desuden forpligtede TV2/Danmark sig til at betale den årlige 
koncessionsafgift på 23 mio. DKK, mens SBS Broadcasting overtog den almindelige 
drift. SBS Broadcasting begyndte at sende Nova FM på FM5 i november 2009. 

32. I 2009 indgav FM6-tilladelseshaveren, Talpa, konkursbegæring efter et tab på 
300 mio. DKK, siden Talpa begyndte at sende i 2003. Til trods for konkursen gjorde en 
udskillelse af de sunde dele det muligt for de nye ejere at fortsætte med at sende på FM6 
på lokale sendetilladelser, eftersom de ikke var i stand til at overtage rettighederne i den 
landsdækkende FM6-tilladelse (og den dertil knyttede DAB-kapacitet). I 2010, efter 

                                                 
12 Tilladelserne til landsdækkende FM- og DAB-radiokanaler udstedes af Radio- og tv-nævnet (se fodnote 33) 
efter udbud. I alle de tilladelser til at sende på en landsdækkende FM-frekvens, der er udstedt siden 2003, har der 
været krav om at sende landsdækkende DAB-radio og deltage i DAB-distributionsomkostningerne. Ifølge 
udbudsbekendtgørelserne – og de udstedte tilladelser – skulle de beløb,  tilladelseshaverne (de kommercielle 
radioselskaber) skulle betale, fastsættes i de aftaler, der derefter skulle indgås mellem tilladelseshaverne og DR.  
13 Indtil for nylig blev alle stationer sendt på FM-båndet, mens det kun var NOVA fm og Pop FM, der også blev 
sendt i DAB-blok 2. Men med tilladelsen til FM5 (NOVA fm) fik SBS Radio sendemuligheder på 256 kbit/s i 
DAB-blok 2, som åbnede mulighed for at sende mindst to radiokanaler. I maj 2010 besluttede SBS Radio derfor 
at sende The Voice på DAB og på FM-båndet efter at have reduceret NOVA fm's bithastighed til 128 kbit/s. I 
dag parallelsendes (simulcast) alle de tre SBS-kanaler på DAB og på FM-båndet. 
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Talpas konkurs, blev FM6 endnu engang udbudt i auktion. I erkendelse af det danske 
radiomarkeds skrøbelighed og mangel på kontinuitet var auktionen denne gang baseret på 
en skønhedskonkurrence med en optionel variabel koncessionsafgift (på samme måde 
som auktionen af FM5). Auktionen på FM6 blev vundet af et konsortium bestående af 
Berlingske Media (60 %) og SBS Radio (40 %). Den nye kanal POP FM blev lanceret i 
hele landet i oktober 2010. 

33. Den skrøbelighed og mangel på kontinuitet, der kendetegner det kommercielle 
radiomarked, gør sig også gældende for udviklingen af det landsdækkende DAB-
radiomarked, hvilket hænger sammen med den tætte sammenknytning mellem FM og 
DAB (i alle de tilladelser til at sende på en landsdækkende FM-frekvens, der er givet 
siden 2003, har der været krav om at sende landsdækkende DAB-radio og deltagelse i 
DAB-distributionsomkostningerne). 

34. De første kommercielle operatører på DAB (tilladelserne til FM5 og FM6) begyndte først 
at sende på DAB i 2005 (to år efter at have opnået tilladelsen), eftersom DAB-blok 2 
nettet først var fuldt etableret i 2005. Sky Radio sendte kun meget kort tid på DAB og 
tilbageleverede derefter sin tilladelse, for Sky Radio lukkede helt i november 2005 på 
grund af økonomiske problemer. TV2/Danmarks efterfølgende mislykkede forsøg og 
Talpas konkurs med FM6 gjorde det kommercielle radiomarked endnu mere skrøbeligt og 
ustabilt.  

35. Efter at den nye public service-kanal på FM4 (Radio24syv) blev indført fra 
1. november 2011, består det danske marked for landsdækkende radioudsendelser nu 
af følgende aktører14. 

36. Det analoge FM-bånd består af 3 public service-kanaler (FM1-3) ejet af det offentlige 
public service radio- og tv-selskab DR og 3 kommercielt drevne radiokanaler: 
Radio24syv (FM4), som er en public service-kanal ejet af Berlingske People A/S, der 
tilhører Berlingske Media A/S og People Group A/S, NOVA fm (FM5), ejet af Radio2 
A/S, der tilhører SBS Broadcasting og TV2 A/S, og PopFM (FM6), ejet af FM6 A/S, 
der tilhører Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. 

37. DAB-sendenettet har siden 1. november 201115 bestået af:  

• Blok 1, som indeholder 9 DAB-kanaler ejet af DR (landsdækkende radio) - 7 "nye" 
DAB-kanaler og 2 af DR's 3 FM-kanaler, som parallelsendes på DAB16.  

• Blok 2, som indeholder 4 kommercielle DAB-kanaler: Radio24syv (FM4), NOVA fm 
(FM5), PopFM (FM6) og the Voice. 

• Blok 3, som endnu ikke udnyttes, men som ventes indført senere til lokal og regional 
radio. 

38. Den resterende kapacitet på DAB-blok 2, som forventes at blive sendt i udbud til 
kommercielle radiostationer, giver mulighed for op til tre yderligere kommercielle DAB-
kanaler. 

                                                 
14 For nærmere oplysninger om radiomarkedet i Danmark henvises til afsnit 2.1 i Kommissionens beslutning af 
23. marts 2011 i sag SA.32019, Den danske radiokanal FM4. 
15 Med hensyn til tilladelseshaverne til kanalerne henvises til afsnit 3.3 nedenfor. Indtil den 31. oktober 2011 
bestod DAB-nettet af 13 DAB-kanaler ejet af DR, herunder parallelsending af tre af DR's FM-kanaler, og der var 
tre kommercielle DAB-kanaler (PopFM, NOVA fm og The Voice) ejet af SBS Radio. 
16 Ved parallelsending (også benævnt simulcast for "simultaneous broadcast") er der tale om, at programmer 
eller begivenheder sendes samtidigt både analogt og digitalt. 
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39. Mangelen på kontinuitet har haft negative indvirkninger på udviklingen af et kommercielt 
attraktivt radiomarked, og udviklingen henimod et bæredygtigt marked er en proces, som 
endnu ikke er tilendebragt. 

40. Der henvises generelt til tabel 1, der giver en detaljeret oversigt over omsætningen på det 
danske radiomarked.  

Tabel 1: Annonceomsætningen fordelt på medier og år (mio. DKK løbende priser) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dagblade  3.334 3.355 2.983 2.697 2.647 2.854 3.139 3.493 3.229 2.735 2.065 1.946 

Lokale og regionale 
ugeaviser  

2.137 2.225 2.255 2.097 2.061 2.159 2.323 2.467 2.704 2.554 2.143 2.033 

Magasiner/ 
Fagblade/ 
Tidsskrifter 

1.769 1.801 1.800 1.537 1.434 1.505 1.616 1.804 1.840 1.818 1.336 1.298 

Årlige publikationer 1.242 1.361 1.321 1.305 1.181 1.176 945 911 873 829 624 597 

Plakat og trafik/ 
Outdoor 

271 338 343 336 345 359 383 405 473 516 491 499 

TV 1.801 1.823 1.747 1.675 1.927 2.125 2.254 2.471 2.516 2.431 2.059 2.256 

Radio 188 213 234 222 216 211 280 279 285 250 217 232 

Biograf 48 46 50 70 55 51 57 55 56 60 53 59 

Internet .. 316 310 418 486 582 742 1.794 2.502 2.926 3.030 3.484 

Annonceomsætning  
i alt  

10.79 
0 

11.47 
8 

11.04 
3 

10.35
7 

10.35
2 

11.02
2 

11.73
9 

13.67
9 

14.47 
8 

14.11 
9 

12.01 
8 

12.40 
4 

 
Kilde: Dansk Oplagskontrol, Reklameforbrugsundersøgelsen i Danmark 

 

2.5.  Det danske radioreklamemarked 

41. TNS Gallup foretager en årlig "Trends"-analyse blandt de største danske annoncører. I 
undersøgelsen "Trends 2006" blev de største danske annoncører spurgt om brugen af 
radio som reklameplatform. Interviewene fandt sted i perioden fra medio november til 
medio december 2005 (altså omkring det tidspunkt, hvor Sky Radio tilbageleverede 
sin tilladelse). 

42. De annoncører, som ikke havde benyttet radioen i 2005 (50 %) eller ikke ville gøre det 
i 2006 (50 %) blev spurgt hvorfor. Svarene tydede på, at annoncørerne i stigende grad 
begyndte at se radioen som et effektivt medie til at nå ud til deres målgrupper. Det 
fremgår bl.a. af, at antallet af svar i kategorien "kontraktprisen er for høj/ Får ikke nok 
for pengene" faldt fra 21 % til 5 %.  

2.6. DAB-nettets dækning  

43. Lige fra begyndelsen har frekvensknapheden generelt lagt hindringer i vejen for en 
øget indendørs dækning – især i byområder, hvor der ikke var nogen dækning, indtil 
Danmark fik de frekvensrettigheder, der var nødvendige for at kunne videreudvikle 
indendørsmodtagelsen af DAB-radio.  

44. Samtidig blev nettet videreudviklet til udendørs modtagelse, men der var ikke DAB-
radiomodtagere i nye biler, og ejere af ældre biler måtte købe enten en ny 
radiomodtager eller ekstraudstyr til DAB-modtagelse. Det var der dog ikke noget 
større incitament til at gøre, da programindholdet på DAB var en reduceret version af 
eller et supplement til FM og ikke en erstatning herfor. Desuden var de kanaler, der 
udelukkende sendte på DAB, rene "jukeboks"-kanaler (i modsætning til kanalerne på 
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FM, der havde studieværter), og vakte derfor ikke større interesse hos lytterne. Det 
bevirkede alt sammen, at DAB ikke havde nogen større kommerciel interesse.  

45. Med hensyn til radiomodtagere solgt i Danmark til privat mobil brug har det siden 
2002 været muligt at lytte til DAB-radio. Radiomodtagere til privat mobil brug har 
således været på markedet i stort set samme tidsrum. Men FM-båndet tegner sig i dag 
stadigvæk for ca. 90 % af radiolytningen.  

46. Med hensyn til radiomodtagere til brug i motorkøretøjer solgt i Danmark indgår DAB-
platformen i dag ikke i det almindelige standardudstyr i biler solgt i Danmark.  

47. Der er et par bilproducenter (Opel og Ford), der tilbyder DAB-platformen som en 
integrerende del af deres forskellige radio- og navigationspakker.  

48. Der er imidlertid ingen tegn på, at bilproducenterne vil indføre DAB-platformen som 
standard i nogen nær fremtid, bl.a. fordi det danske marked fortsat er baseret på både 
DAB-radio og FM-radio – og som nævnt ovenfor, tegner FM-båndet sig stadigvæk for 
90 % af radiolytterne.  

49. Det bemærkes desuden, at det er yderst usikkert, om bilproducenterne overhovedet vil 
begynde at sælge biler med DAB-kompatible radiomodtagere som standardudstyr 
alene på grundlag af en politisk beslutning i Danmark om at slukke for FM. En sådan 
ændring vil kræve et større marked.  

50. Et mere realistisk scenarie vil være, at forbrugerne (lytterne) vil blive nødt til at købe 
en set-top-boks til DAB-radio som ekstraudstyr til den modtager, bilen er født med, 
eller opgradere til en audio-/navigationspakke, der åbner mulighed for at modtage 
både DAB- og FM-kanaler. Det vil også give dem mulighed for at lytte til FM-radio, 
når de kører i udlandet.  

3. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 

51. I øjeblikket er indtjeningen fra radioreklamer ikke tilstrækkelig til ud over 
omkostningerne til radioprogrammer også at dække omkostningerne ved etablering og 
drift af DAB-sendenettet i Danmark, navnlig som følge af den forpligtelse til 
landsdækkende distribution, som Radio- og tv-nævnet har pålagt de kommercielle 
operatører. Disse omkostninger finansieres i øjeblikket primært af nettets operatør og 
ejer, den offentlige radiostation DR17 som led i dennes public service-opgave18, og for 
en mindre dels vedkommende af de kommercielle radiostationer19. I årene fra 2005 til 
2012 har de kommercielle operatører betalt et bidrag baseret på DAB-udbredelsen20. 
For årene 2013-2017 (indfasningsperioden) skal de betale et større bidrag som en 
overgang til en omkostningsmodel baseret på FDC-metoden, som indføres i 2018. 

52. Formålet med foranstaltningen er således at etablere en digital platform21 for public 
service-radioprogrammer og kommercielle radioprogrammer og samtidig undgå at 
skade udviklingen af det kommercielle DAB-radiomarked i Danmark. De danske 
myndigheder anser en fuldstændig landsdækning for at være nødvendig, for at DAB 

                                                 
17 Med hensyn til de af DR dækkede omkostninger henvises til kolonne 9 (Støttebeløb) i tabel 10 nedenfor. 
18 Med hensyn til retsgrundlaget for DR's public service-opgave henvises til punkt 14. 
19 Med hensyn til de af kommercielle operatører dækkede omkostninger henvises til kolonne 2 (Samlede 
betalinger fra kommercielle operatører) i tabel 10 nedenfor. 
20 Der er ingen kommerciel operatør, der har sendt DAB før 2005, da nettet ikke var tilstrækkeligt etableret. Kun 
DR sendte DAB. 
21 Med hensyn til omkostningerne ved DAB henvises til afsnit 3.2. 
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skal kunne blive et realistisk alternativ til det analoge FM-bånd, med udnyttelse af 
teknologiens fulde potentiale, og for at sikre alle brugere lige adgang til DAB, som 
med tiden skal blive den primære måde at sende radio på. Foranstaltningen tager med 
andre ord sigte på at lette overgangen fra analog til digital radio. Men eftersom 
brugerne ikke var interesseret i DAB, og der kun var ganske få DAB-kanaler, var der 
for de kommercielle operatører ingen økonomi i at sende landsdækkende digitale 
kanaler. Da markedet ikke kunne udvikle sig selv, blev det derfor fundet nødvendigt at 
yde kompensation for forpligtelsen til at sende landsdækkende for at rette op på dette 
markedssvigt. 

53. Støttemodtagerne er de radiostationer, der i øjeblikket sender via det digitale net, og 
de radiostationer, der i fremtiden udvælges gennem åbne udbud. Foranstaltningens 
varighed er fra 1. januar 2005 til 31. december 2017. Det samlede støttebudget anslås 
at beløbe sig til ca. 90 mio. DKK (12,1 mio. EUR22), men det årlige budget ændres 
dog hvert år, som det fremgår af tabel 10 nedenfor. Støtteintensiteten ligger på mellem 
3 % og 100 %. 

3.1. Etablering og udbygning af DAB-sendenettet i Danmark 

54. Danmark har fremlagt en rapport fra maj 1998 ("DAB, Fremtidens radio?"), som er 
resultatet af et udredningsarbejde i en arbejdsgruppe vedrørende digital radio og TV 
nedsat af kulturministeriet. Historisk har radio hovedsagelig været sendt via 
jordbaseret distribution. Med udviklingen af satellitdistribution i 60'erne og 70'erne 
blev det imidlertid for første gang muligt at sende og modtage radio via satellit. På 
grund af disse nye muligheder åbnede Danmark gradvis op for både satellit- og 
kabeldistribution af radio og tv23. I 1995 startede DR forsøg med digital jordbaseret 
distribution af DAB-radio for at teste den nye teknik og lytternes interesse for digital 
radio. I december 1997 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udrede de 
tekniske, samfundsøkonomiske og konkurrencemæssige aspekter ved indførelse af 
digital jordbaseret radio i Danmark i forhold til digitalradio via satellit, kabel og andre 
distributionsformer. Arbejdsgruppen aflagde sin rapport i maj 1998, og den var det 
tekniske grundlag for den politiske beslutning24 om at udbygge det digitale 
jordbaserede sendenet i Danmark i 199825. 

55. Som nævnt i punkt 14 er det blevet besluttet, at DR som led i sin public service-
opgave skal etablere og drive det danske DAB-sendenet26. DR har lige fra 
begyndelsen haft ansvaret herfor. DR ejer i dag DAB-sendenettet og har det direkte 
ansvar for etableringen og driften af nettet. 

                                                 
22 ECB-kurs pr. 10. juli 2012: 1 EUR = 7,4380 DKK. 
23 I Danmark blev der gradvis åbnet op for kabel- og satellitdistribution i midten af 80'erne. For tv-markedets 
vedkommende skete åbningen i 1985, og den første satellitkanal, TV3, blev indført af Viasat (MTG) i 1986. Før 
da var der kun meget begrænsede alternativer til DR's radio- og tv-kanaler. Selv om den teknologiske udvikling 
åbnede mulighed for kabel- og satellitdistribution allerede fra 60'erne-70'erne, blev der først efter en vis tid 
adgang hertil, da de nødvendige infrastrukturer og lovgivningsrammer ikke var på plads endnu. I praksis havde 
DR monopol på det danske marked for jordbaseret radiodistribution indil 1983, hvor der blev indført lokalradio. 
Lokalradio og -tv startede på forsøgsbasis i 1983 og blev i 1986 indføjet i den danske radio- og fjernsynslov. I 
2000 blev det besluttet at indføre landsdækkende kommerciel radio og pålægge operatørerne pligt til at sende 
DAB-radio. Inden for landsdækkende radio havde DR altså et monopol indtil 2003, hvor de første kommercielle 
landsdækkende radioer begyndte at sende (FM5 og FM6). 
24 Med hensyn til den politiske aftale som en form for politisk beslutning henvises til fodnote 2. 
25 Se punkt 12.  
26 Med hensyn til retsgrundlaget for DR's public service-opgave henvises til punkt 14. 



 11

56. Der er således blevet sendt DAB-radio i Danmark siden 1995. I 2002 begyndte DR at 
etablere og regelmæssigt sende fra DAB-blok 127. Den første fase af etableringen af 
distributionsnettet blev afsluttet i 2004. I 2002 begyndte DR også at etablere DAB-
blok 2, hvis første etableringsfase blev afsluttet i 2005. Efterfølgende blev det af 
kulturministeren besluttet, at DR skulle have ansvaret for udvidelsen af DAB-blok 1, 
så den fik tæt ved 100 % indendørs dækning i hele landet28. I dag er der fuld 
udendørsdækning i DAB-blok 1 og 2. Men man arbejder stadigvæk på at forbedre 
indendørsdækningen. 

57. Eftersom sendenettene til både blok 1 og 2 i dag ejes og drives af DR, var det også 
DR, der måtte indgå de nødvendige aftaler med de kommercielle operatører af FM5 og 
FM6 angående de forpligtelser til at sende DAB-radio, der var indeholdt i deres 
tilladelser. Udbudsbekendtgørelserne for FM5 og FM6 indeholdt bestemmelse om 
indgåelse af disse aftaler29.  

58. I 2003 blev selve opgaven med at etablere og drive nettet overdraget til Broadcast 
Service Danmark A/S ("BSD"), et selskab, der ejes i fællesskab af DR og TV2 
DANMARK A/S og er etableret som intern serviceudbyder for sendenettet. BSD blev 
købt af Teracom A/S den 1. oktober 2010. 

59. DR godtgør Teracom A/S (og før det BSD) omkostningerne ved etablering og drift af 
nettet. DR har indgået flere aftaler med BSD, der er blevet godkendt af de danske 
konkurrencemyndigheder. DR har således bl.a. indgået en aftale om de tjenester, der 
leveres af BSD, og omkostningerne herved og en aftale om konstruktion, drift og 
vedligeholdelse af nettet30. 

3.2.  DR's investeringer i DAB-sendenettet og driftsomkostninger 
3.2.1 Investeringer i DAB-sendenettet  

60. Omkostningerne ved etableringen af sendenettet og finansieringen af dem afholdes af 
DR.  

61. DR anslår i øjeblikket, at de samlede investeringer i forbindelse med en fuld 
udbredelse af DAB-sendenettet (blok 1 og 2 med indendørsdækning) vil beløbe sig til 
159,1 mio. DKK.  

62. Danmark har fremlagt følgende opgørelse over DR's investeringer i DAB-sendenettet: 

                                                 
27 Før 2002 blev DAB radio ikke sendt regelmæssigt, se punkt 21. 
28 Beslutningen om at udvide DAB-modtagelsen til tæt ved 100 % indendørs modtagelse overalt i landet og om, 
at DR - som led i DR's public service-opgave – skulle have ansvaret for denne udvidelse, blev truffet af 
kulturministeren. I tillægsaftale nr. 3 af 17. marts 2000 til medieaftalen 1997-2000 blev det besluttet at lade DR 
påbegynde landsdækkende DAB-transmission i de DAB-blokke, som Danmark havde fået tildelt i de 
internationale aftaler. Det blev også besluttet, at det landsdækkende sendenet (blok 1) og det regionale sendenet 
(blok 2) skulle udvikles til landsdækkende udendørs modtagelse. 
29 Der henvises til udbudsbekendtgørelsen, hvori det hedder, at tilladelseshaver skal indgå aftale med DR om 
dækning af omkostningerne ved udvikling, finansiering og drift af DAB-sendenettet. Med hensyn til 
udbudsrundens udfald henvises til afsnit 3.3. 
30 Aftalen mellem DR og Broadcast Service Denmark A/S (nu Teracom A/S) om etablering og drift af DAB-
blok 1 blev indgået den 13. marts 2003, og aftalen om DAB-blok 2 blev indgået den 19. december 2003. 
Etableringen af DAB-blok 1 foregik dog gradvist. I begyndelsen foregik det på forsøgsbasis. I 2002 påbegyndtes 
en mere udbredt etablering af blok 1-nettet. Etableringen af DAB-blok 2 startede i 2003. 
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Tabel 2: DR's investeringer i DAB (løbende priser) 
Mio. DKK Omkostninger i alt 
DAB-blok 1, udendørs dækning 69,5 
DAB-blok 1, indendørs dækning (baseret på skøn) 25,0 
DAB-blok 2, udendørs dækning 31,6 
DAB-blok 2, indendørs dækning 33,0 
DR's samlede investeringer i DAB-radio 159,1 

3.2.2 Finansieringen af investeringerne i DAB-sendenettet 
63. Etablering og drift af DAB-nettet indgår i DR's public service-opgave. DR har af den 

danske stat fået en permanent licensforhøjelse og desuden modtaget et fast beløb fra 
det overskydende licensprovenu til finansiering af DAB-nettet – begge dele er angivet 
nedenfor i tabel 3 og 4. Den permanente forhøjelse af licensafgifterne til DR er blevet 
brugt til finansiering af driftsomkostninger. 

64. Investeringerne i DAB-sendenettet er finansieret således: 
 

• DR har i 2004 og 2005 indgået to leasingaftaler om etablering af DAB-blok 1 og 
DAB-blok 2 for et beløb på i alt 65,5 mio. DKK. 

 
• DR har i 2005 modtaget 10,5 mio. DKK som et engangsbeløb fra det overskydende 

licensprovenu. Til dækning af de resterende investeringer har DR fået et lån fra 
Nationalbanken ("statslige genudlån"). Lånet indgår i en større lånepakke til sendenet, 
der også omfatter DTT-nettene. 

Tabel 3: Finansiering af DR's samlede investeringer i DAB 
Finansiering Mio. DKK 
Samlede investeringer i DAB (tabel 2) ca. 159,0 
Engangsbeløb fra overskydende licensprovenu  10,5 
Leasingaftale 2004 34,0 
Leasingaftale 2005 31,5 
I alt 76,0 
Lån* ca. 83,0 

 

* Lånet er en del af en større lånepakke på i alt ca. 151 mio. DKK omfattende både DTT og DAB. 

3.2.3 DR's driftsomkostninger  

65. Med investeringerne i DAB-sendenettet forventer DR, at de årlige driftsomkostninger 
efter fuld etablering kommer til at udgøre ca. 41,4 mio. DKK efter forbedring af 
indendørsdækningen for DAB-blok 2 (hvilket ventes at ske ved midten af 2012). Dette 
beløb omfatter driftsomkostninger, renter og afskrivninger. Det må understreges, at der 
kun er tale om et skøn, eftersom nettet endnu ikke er fuldt færdigetableret.  

66. DR betaler årlige driftsomkostninger for DAB-sendenettet til Teracom A/S.  

67. DR har modtaget følgende beløb til dækning af driftsomkostningerne: en årlig 
licensforhøjelse (15 mio. DKK) og indtægter fra radiostationerne i DAB-blok 2 på ca. 
1,4 mio. DKK i 2011. 
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68. Med de ovennævnte 1,4 mio. DKK fra radiostationerne i DAB-blok 2 vil DR's årlige 
omkostninger i forbindelse med DAB-blok 1 og DAB-blok 2 komme til at ligge på ca. 
22 mio. DKK i 2011. Dette beløb finansieres med DR's licensindtægter. 

Tabel 4: Overslag over DR's årlige driftsomkostninger i forbindelse med DAB-nettet i 2011 
(blok 1 og blok 2) 

Mio. DKK Årlige 
omkostninger 
2011 

Årlig betaling for drift af DAB-net (rate)* 22,5 
Head Ends 2,1 
Samlede driftsomkostninger (overslag) 24,6 
Leasingafgifter på to leasingaftaler (overslag)** 5,8 
Renter og afskrivninger (overslag)*** 8,0 
Samlede omkostninger inkl. renter, afskrivninger og 
leasingafgifter (overslag) 

38,4 

Årlig licensforhøjelse til DR 15,0 
Indtægter fra radiostationer (overslag)**** 1,4 
DR-finansiering ca. 22,0 

 
* Driftsomkostningerne bliver større, når der er etableret fuld indendørsdækning for DAB-blok 2 (ventes at ske medio 2012). 
** For leasingomkostningerne har DR baseret sig på et gennemsnitsestimat for de seneste 5 år. 
*** Baseret på en rente på 5 % og afskrivning over 15 år. Renten er p.t. lavere end 5 % på grund af den historisk 
lave rente. 
**** I 2011 ventes de samlede indtægter fra radiostationer at udgøre 1,4 mio. DKK (Nova FM 0,55 mio. DKK, 
Pop FM 0,55 mio. DKK og FM4 0,3 mio. DKK). I 2012 ventes der at komme 3 andre stationer til, som hver vil 
betale 0,37 mio. DKK. 
 
3.3.  De kommercielle radiostationers bidrag til DAB-omkostningerne 
 
3.3.1 Tidligere og nuværende aftaler – den udbredelsesbaserede betalingsmodel  

69. I juli 2003 fik to kommercielle radiostationer de første kommercielle tilladelser til at 
sende på det nationale FM-bånd, nemlig FM5 (Sky Radio) og FM6 (Radio 100 FM 
(Talpa Radio)). Sammen med FM-tilladelserne fik operatørerne en tilsvarende DAB-
sendemulighed, så de hver kunne sende op til to DAB-kanaler. 

70. En udtrykkelig betingelse for tildelingen af tilladelsen var, at tilladelseshaver skulle 
sende landsdækkende DAB-radio, og at tilladelseshaver skulle "deltage i etablering, 
finansiering og drift af det relevante DAB-distributionsnet". Vilkårene for denne 
deltagelse skulle efterfølgende aftales med DR, og vilkårene skulle fastlægges31 af 
Radio- og tv-nævnet32, hvis man ikke kunne nå til enighed.  

                                                 
31 Radio- og tv-nævnet har aldrig pålagt vilkår, eftersom det hidtil er lykkedes DR og de kommercielle 
radiostationer at nå til enighed, om end undertiden med vanskeligheder. 
32 Radio- og tv-nævnet er den uafhængige myndighed, der har ansvaret for tilsyn med implementeringen af den 
danske radio- og tv-lovgivning. Det har følgende opgaver: 1/ At udstede tilladelser til private landsdækkende og 
lokale radiostationer, 2/ At føre tilsyn med, om private og offentlige radiostationer opfylder deres lovmæssige 
forpligtelser, 3/ At forvalte tilskud til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer. Nævnet har otte 
medlemmer, der tilsammen repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og 
mediemæssig/kulturel sagkundskab. De udpeges af kulturministeren for fire år ad gangen. Det er muligt at blive 
udpeget for en ny periode. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for ministeriet. Se:  
http://www.bibliotekogmedier.dk/english/radio-and-tv/radio-and-television-board/. Retsgrundlaget for nævnet er 
kapitel 7 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 
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71. Det skal bemærkes, at DR siden 2005 har gjort sit bedste for at gennemføre den 
udbredelsesbaserede betalingsmodel. Resultatet af disse bestræbelser var, at alle 
aftalerne med de kommercielle operatører (dvs. undtagen TV2Radio og Radio24syv) 
var baseret på den udbredelsesbaserede betalingsmodel, og alle de kommercielle 
operatører har betalt den samme pris for den samme kapacitet i forhold til, hvor længe 
de har sendt (f.eks. ¼ år = ¼ pris). Men eftersom TV2 ejes 100 % af den danske stat, 
og Radio24syv er en public service-kanal, har DR lige fra begyndelsen forlangt, at 
TV2 Radio og Radio24syv betaler deres fulde andel af distributionsomkostningerne33. 

72. Den udbredelsesbaserede betalingsmodel34 bygger på antallet af DAB-modtagere i 
Danmark ved udgangen af det foregående kalenderår ifølge tilgængelige tal fra 
brancheorganisationerne. De kommercielle operatører har dog altid været uenige om 
antallet af DAB-modtagere. Det skyldes til dels, at der aldrig har foreligget en officiel 
statistik fra brancheorganisationerne, og til dels, at de kommercielle operatører havde 
økonomiske vanskeligheder. Tallene for antallet af DAB-modtagere er derfor blevet 
kritiseret for at stamme fra undersøgelser, der i overvejende grad er gennemført af DR 
eller organisationer med forbindelse til digitalradio i Danmark.  

73. Det bemærkes imidlertid, at betalingen på grund af denne statsstøttesag er blevet 
fastfrosset til det beløb, NOVA fm betalte i 2009, som blev beregnet på basis af den 
udbredelsesbaserede model. 

74. I to særlige tilfælde (Sky Radio i 2005 og Talpa i 2009) blev det beløb, der skulle 
betales, ikke betalt på grund af disse operatørers økonomiske problemer og konkurs. 
Ifølge de danske myndigheder ændrer dette dog intet ved, at det beløb, operatørerne 
skulle have betalt, blev beregnet på grundlag af den udbredelsesbaserede model, og 
derfor ikke er udtryk for en fravigelse eller opgivelse af den ensartede betalingsmodel. 
Denne afgørelse omfatter ikke de beløb, der ikke blev betalt i disse to ekstraordinære 
tilfælde. 

Aftalerne med Sky Radio (FM5) og Talpa Radio (FM6) fra 2005 

75. De to kommercielle operatører sendte regelmæssigt DAB-radio fra 2005. I starten var 
de meget modvillige mod at deltage i DAB-distributionen, da der kun var få lyttere, 
som havde DAB-modtagere, og fordi de samlede distributionsomkostninger i denne 
startfase var høje, og de kommercielle udsigter for distributionen derfor var 
forholdsvis ringe. 

76. I 2005 indgik DR og de to tilladelseshavere en aftale om en betalingsmodel, hvor 
betalingen blev beregnet i forhold til udbredelse efter følgende model: (DAB-
udbredelse35 x samlede årlige omkostninger36) / 5 millioner modtagere. 

                                                                                                                                                         
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138757#Kap7 , og bekendtgørelsen om dets 
forretningsorden: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136148. 
33 Radio24syvs (FM4) og TV2 Radios fulde andel af distributionsomkostningerne er angivet i tabel 10. For 
Radio24syv (FM4) gælder, at kanalen er underlagt public service-forpligtelse og (næsten) helt licensfinansieret, 
jf. punkt 85. Det blev derfor besluttet, at denne station skulle betale sin fulde andel af omkostningerne lige fra 
starten, hvilket var et krav, der også var indeholdt i udbudsbekendtgørelsen. For TV2's vedkommende bemærkes, 
at TV2 ejes 100 % af den danske stat. Det er baggrunden for, at TV2 blev afkrævet sin fulde andel af 
omkostningerne lige fra begyndelsen. Bortset fra disse to undtagelser er alle kommercielle operatører blevet 
behandlet på lige fod og vil også blive det fremover. 
34 Se punkt 76-78. 
35 "DAB-udbredelse" = antallet af DAB-modtagere i Danmark ved udgangen af det forrige kalenderår baseret på 
de tilgængelige tal fra brancheorganisationerne. 
36 Samlede årlige omkostninger omfatter afskrivning, renter og variable omkostninger, og i 2005 blev de anslået 
til ca. 10 mio. DKK. 
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77. Indtil antallet af DAB-modtagere nåede op på 5 millioner, ville operatøren derfor få en 
tilsvarende rabat på sin andel af distributionsomkostningerne, fordi det ikke var 
rentabelt at opfylde forpligtelsen til at sende landsdækkende. 

78. Betalingsmodellen medførte således, at de kommercielle operatører skulle betale deres 
andel i forhold til markedsværdien af DAB-radio, indtil markedet for DAB-radio blev 
rentabelt. 

79. Som nævnt ovenfor har denne betalingsmodel siden været gældende for alle kommercielle 
DAB-radiooperatører med undtagelse af TV2 Radio og Radio24syv (FM4). 

Aftalen med TV2 (FM5) fra 2007 

80. Kort efter indgåelsen af aftalerne i 2005 returnerede Sky Radio (FM5) sin tilladelse. 
Efterfølgende vandt TV2 tilladelsen i en udbudsrunde i 2006 og begyndte at sende i 
februar 2007. I den forbindelse indgik TV2 en aftale med DR om at betale sin fulde 
andel af de samlede omkostninger til DAB-distribution fra begyndelsen. 

Aftalerne med SBS Radio (FM5) fra 2008 og 2009 

81. I 2008 opgav TV2 sine radioaktiviteter på grund af økonomiske problemer og overlod 
tilladelsen til SBS Radio, som i dag sender NOVA fm på FM5-båndet. SBS Radio 
overtog ligeledes aftalen med DR om betaling for DAB-distributionen. Da aftalen 
udløb, indgik DR og SBS Radio aftale om, at SBS fra 2009 skulle betale den samme 
udbredelsesbaserede sats for DAB-distribution som Talpa Radio. DR accepterede 
dette for at undgå at forskelsbehandle de to kommercielle operatører. 

Aftalen med FM6 A/S (FM6) fra 2010 

82. Talpa Radio returnerede sin tilladelse til FM6 og den tilknyttede DAB-sendemulighed 
i november 2009. Ministeriet tildelte efterfølgende tilladelsen til FM6-kanalen og den 
tilknyttede DAB-sendemulighed til en ny tilladelseshaver, FM6 A/S. 

83. DR har ikke indgået nogen formel aftale om betaling med den nye tilladelseshaver 
FM6 A/S. I forbindelse med denne anmeldelse og for at undgå forskelsbehandling 
mellem de kommercielle operatører på daværende tidspunkt indgik DR og FM6 A/S 
(Pop FM) en betalingsaftale baseret på udbredelsesmodellen. Betalingen blev fastlagt 
på niveau med betalingen fra NOVA fm. 

84. Det fremgår af udbudsmaterialet for FM6, at ministeriet arbejder på at ændre 
betalingsmodellen for DAB-distribution. Den nye tilladelseshaver må derfor acceptere 
at betale fuld pris for DAB-distributionen, hvis den planlagte 
omkostningsfordelingsmodel ikke kan gennemføres. Hvis den gennemføres, vil DR 
dog kræve, at den nye tilladelseshaver accepterer den samme betalingsmodel for 
DAB-distributionsomkostningerne som den, der tilbydes de nye operatører på DAB-
blok 237. 

Aftalen med Radio24Syv (FM4) fra 2011 

85. Det er meningen, at Radio24syv skal betale sin fulde andel af omkostningerne i 
forbindelse med de sendemuligheder, Radio27syv har fået tildelt, idet Radio24syv er 
en fuldt licensfinansieret public service-kanal. Derfor vil aftalen mellem DR og 

                                                 
37 Se punkt 113. 
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Radio24syv blive baseret på fuld omkostningsbetaling i modsætning til aftalen med de 
kommercielle DAB-kanaler38.  

3.3.2  Den fremtidige betalingsordning – indfasning og den FDC-baserede betalingsmodel 

86. Radioreklamemarkedet i Danmark tegner sig årligt for 2 % af den samlede danske 
annonceomsætning og beløb sig til 232 mio. DKK i 2010 – det svarer til en stigning på 
6,9 % i forhold til 2009 (tallet ligger dog stadig under niveauet for radioreklamemarkedet 
i årene 2005-2008, hvor omsætningen lå på henholdsvis 280 mio. DKK, 285 mio. DKK 
og 250 mio. DKK). Sammenlignet med andre EU-lande er det danske 
radioreklamemarked et ganske lille marked, hvilket betyder, at der på længere sigt er 
et betydeligt potentiale for en udvidelse af markedet, bl.a. via DAB-radio. I øjeblikket 
er indtjeningen fra radioreklamer imidlertid ikke tilstrækkelig til at dække de samlede 
omkostninger ved at sende radioprogrammer og ved at etablere og drive DAB-
sendenettet i Danmark, navnlig som følge af forpligtelsen til landsdækkende sending. 
Det danske marked for radioreklamer hører til de mindste i Europa målt efter tre 
indikatorer:  
1. Radioreklamer i % af de samlede reklameindtægter (tabel 5) 
2. Omsætningen på radioannoncemarkedet i mio. EUR (tabel 6) 
3. Radioreklamer per capita i EUR (tabel 7).  
 

Tabel 5: Radioreklamer i % af den samlede annonceomsætning  
 

Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Østrig  8 %  8 %  7 %  7 %  7 %  7 %  
Belgien  12 %  11 %  12 %  12 %  11 %  11 %  
Danmark  2 % 2 %  2 %  2 %  2 %  2 %* 
Finland  4 %  4 %  4 %  4 %  4 %  4 %  
Frankrig  9 %  8 %  8 %  8 %  8 %  8 % 
Tyskland  4 %  4 %  4 %  4 %  4 %  4 % 
Irland  7 %  7 %  8 %  8 %  9 %  9 % 
Italien  6 %  6 %  6 %  7 %  7 %  7 %  
Luxembourg  15 %  15%  15%  16%  17 %  17 %  
Nederlandene  7 %  7 %  7 %  7 %  7 %  7 %  
Norge  5 %  5 %  4 %  4 %  4 %  4 %  
Portugal  6 %  6 %  5 %  5 %  5 %  5%  
Spanien  9 %  9 %  9 %  9 %  9 %  9 %  
Sverige  3 %  3 %  3 %  3 %  3 %  3 %  
Schweiz  4 %  4 %  3 %  4 %  4 %  4 %  
Det Forenede 
Kongerige  

4 %  4 %  4 %  4 %  4 %  3 %  

EU  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  6 %  
Euroområdet  7 %  6 %  6 %  6 %  7 %  7 %  
OECD  9 %  9 %  9 %  8 %  8 %  8 %  

 Kilde: Euromonitor, ifølge World Association of Newspapers  
* Tallet for reklamer i Danmark er opjusteret, så det stemmer overens med de korrekte danske tal i 2010, der viser 
en stigning på 2 % i stedet for 1 %, da reklameindtægterne ifølge WAN-tallene ligger lidt lavere end de officielle 
tal.  

 

                                                 
38 Se fodnote 34. 
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Tabel 6: Radioreklamer i mio. EUR 

Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Østrig 172 170 170 178 167 169 
Belgien 290 327 376 377 347 326 
Danmark 38 37 38 34 27 24 
Finland 47 47 47 51 49 49 
Frankrig 986 1.001 951 921 839 790 
Tyskland 664 680 743 711 673 680 
Irland 106 124 140 148 137 140 
Italien 484 522 563 575 517 528 
Nederlandene 253 262 274 278 242 230 
Norge 143 140 68 72 61 65 
Sverige 55 70 76 76 59 71 
Schweiz 87 87 83 97 109 109 
Det Forenede 
Kongerige 

648 672 681 544 438 427 

EU 4 953 5 212 5 469 5 427 4 774 4 700 
Euroområdet 3 874 4 035 4 223 4 240 3 814 3 715 
OECD 25 200 25 998 24 955 22 414 20 168 20 589 

Kilde: Euromonitor, ifølge World Association of Newspapers  
 

Tabel 7: Radioreklamer per capita i EUR  
Land  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Østrig  21  20,6  20,5  21,4  20,0  20,2  
Belgien  27,8  31,1  35,5  35,3  32,3  30,1  
Danmark  6,9  6,9  7,0  6,1  4,9  4,4  
Finland  9,0  8,9  8,9  9,6  9,2  9,2  
Frankrig  16,2  16,4  15,5  14,8  13,4  12,6  
Tyskland  8,0  8,2  9,0  8,6  8,2  8,3  
Irland  25,8  29,5  32,5  33,6  30,8  31,3  
Italien  8,3  8,9  9,5  9,6  8,6  8,7  
Nederlandene  15,5  16,0  16,8  16,9  14,7  13,9  
Norge  30,9  30,1  14,6  15,2  12,8  13,4  
Sverige  6,2  7,7  8,3  8,2  6,4  7,6  
Schweiz  11,8  11,6  11,1  12,8  14,2  14,0  
Det Forenede 
Kongerige  

10,8  11,1  11,2  8,9  7,1  6,9  

EU  10,1  10,6  11,1  10,9  9,6  9,4  
Euroområdet  12,1  12,5  13,0  13,0  11,6  11,3  
OECD  21,2  21,7  20,7  18,5  16,5  16,8  

Kilde: Euromonitor, ifølge World Association of Newspapers  
 

87. Tallene viser, at det danske marked er blandt de mindste markeder målt på:  
• radioreklameindtægter i % af de samlede reklameindtægter: Den danske procentdel 
er på 2 %, mens EU-gennemsnittet ligger på 6 %  
• radioreklamer i mio. EUR i Europa: Danmark ligger i bunden med en omsætning på 
under 40 mio. EUR  
• radioreklamer i EUR per capita: Det danske tal ligger langt under EU-gennemsnittet.  

88. Tilsammen viser de tre indikatorer, at markedet for radioreklamer i Danmark er blandt 
de mindste i Europa, både i relative og absolutte tal. 



 18

89. På den baggrund gør Danmark gældende, at et udbud af DAB blok 2-kapacitet, der er 
betinget af, at kommercielle operatører fra starten betaler deres andel af de samlede 
distributionsomkostninger til et landsdækkende distributionssystem, vil være skadeligt 
for markedsudviklingen39. En sådan model kan bevirke, at alle kommercielle 
operatører vil afholde sig fra at byde eller – om muligt endnu mere skadeligt – at de, 
der byder, ikke vil være i stand til at operere rentabelt på grund af urealistiske 
forventninger til det danske radiomarkeds potentiale. Begge situationer vil være 
særdeles skadelige for udviklingen af det skrøbelige kommercielle DAB-radiomarked 
i Danmark.  

90. I forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet af tre nye DAB-kanaler er det på den 
anden side blevet besluttet, at de kommercielle radiooperatører over en periode på fire år 
skulle kunne finansiere deres andel af omkostningerne til landsdækkende DAB-
radiodistribution40. 

91. På denne baggrund havde Danmark derfor oprindeligt planer om en gradvis indførelse 
af en ny betalingsmodel, der tager udgangspunkt i den udbredelsesbaserede 
betalingsmodel under de nuværende aftaler. Med overgangsbetalingsmodellen, som 
skulle gælde for både nye og nuværende kommercielle radiostationer, ville der (over 
en periode på fire år fra 2012-2015) ske en gradvis indfasning af operatørernes andel 
af de samlede omkostninger, dvs. alle variable omkostninger og en andel af de faste 
omkostninger til DAB-blok 2-distribution, således at de kommercielle radiostationer 
senest i 2016 kommer til at betale deres andel af de samlede omkostninger til 
etablering og drift af DAB-nettet. 

92. I den oprindelige anmeldelse ville modellen give følgende betalinger (i mio. DKK, ekskl. 
moms): 

Tabel 8: Betalinger fra kommercielle radiostationer 2012-2016 iflg. den oprindelige 
anmeldelse 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Betaling 
144 kbit/s 

 
366 000 

 
486 500 

 
647 000 

 
860 500 

Betaling 
288 kbit/s 

 
732 000 

 
973 000 

 
1 294 000 

 
1 721 000 

 
operatørernes andel af 

omkostningerne og en rimelig 
fortjeneste 

93. I forhold til den oprindelige anmeldelse til Kommissionen er der foretaget en 
væsentlig ændring i indfasningsmodellen. 

                                                 
39 Der henvises til beskrivelsen af det danske radiomarkeds og det danske radioreklamemarkeds skrøbelige 
karakter i afsnit 2.4 og 2.5. Desuden henvises til afsnit 3.3, hvor det beskrives, hvordan de nye tilladelseshaveres 
bidrag til indfasningen af FDC-modellen sikrer, at alle de kommercielle operatører behandles på lige fod, og 
giver både eksisterende og nye tilladelseshavere tid til at tilpasse deres omkostningsstrukturer på et sårbart 
marked. 
40 Betalingen skal formelt fastsættes i aftaler mellem partierne, hvilket ikke er sket endnu. DR vil dog fortsat 
behandle alle kommercielle operatører ens. I overgangsperioden og under indfasningen af de fulde omkostninger 
er betalingerne allerede fastsat for nuværende og kommende kommercielle operatører frem til 2015, jf. tabel 10. 
Med hensyn til Radio24syv henvises til punkt 85. Som allerede nævnt, er Radio24syv en public service-kanal, 
som alene finansieres med licensmidler, og som fra starten betaler de fulde omkostninger til kapaciteten. 
Situationen for Radio24syv kan derfor ikke sammenlignes med situationen for andre nuværende og kommende 
kommercielle operatører. DAB-distributionsomkostningerne (dvs. de faste omkostninger i indfasningsperioden 
og betalingsmodellen med fuld betaling) er beskrevet i udbudsmaterialet. 
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94. I den oprindelige anmeldelse fastholdt ministeriet, at FDC-modellen skulle anvendes 
fra 2016, hvor indfasningsmodellen bortfaldt. Ministeriet har imidlertid besluttet at 
indføre en revideret indfasningsmodel (med betaling af de fulde omkostninger fra 
2018). 

95. Baggrunden for den reviderede indfasningsmodel er, at den sikrer en mere 
afbalanceret overgang til FDC-modellen. 

96. For det første indebærer den reviderede indfasningsmodel en gradvis lineær reduktion 
af støtteintensiteten på det kommercielle radiomarked i stedet for som førhen ikke-
lineære støtteintensiteter, som brat bortfalder.  

97. For det andet er der i den reviderede indfasningsmodel i højere grad taget hensyn til 
den fremskyndede slukning for FM-båndet, idet regeringen regner med at sætte 
overgangen fra analog radio til DAB til 2019 med mulighed for en førtidig overgang 
allerede i 2017, hvis det konstateres, at 50 % af radiolytningen eller derover foregår 
digitalt. Dermed skabes der bedre sammenhæng mellem lukningen af FM-båndet og 
indfasningen af FDC-modellen.  

98. Den reviderede indfasningsmodel kommer til at se ud som følger: 

                        Tabel 9: Lineær reduktion af støtten 

 Indtægter 
(1/4 DAB-kapacitet)

Indtægter 
(1/8 DAB-kapacitet)

2011 569.329 284.665 
2012 550.000 275.000 
2013 1.000.000 500.000 
2014 2.000.000 1.000.000 
2015 3.000.000 1.500.000 
2016 4.000.000 2.000.000 
2017 5.000.000 2.500.000 
2018 fulde omkostninger fulde omkostninger 

 

99. Fra den dato, hvor FM-båndet lukkes, kommer de kommercielle operatører til at bære 
deres fulde andel af distributionsomkostningerne, også selv om det sker før 201841. 

100. Både overgangsmodellen og den endelige omkostningsdækningsmodel er baseret på 
overslag fra DR. DR’s overslag over de samlede årlige udgifter til DAB-blok 2 – faste 
og variable omkostninger inkl. Renter og afskrivninger – er vist i tabel 4. 

101. Det er hensigten, at omkostningerne gradvist skal stige og komme til at svare til den 
omkostningsmodel, der er baseret på FDC-metoden, således at de kommercielle 
operatører ikke oplever en uforholdsmæssig stor omkostningsstigning, når den 
nuværende model udfases, og indtil "FDC-omkostningsmodellen" er indfaset, men får 

                                                 
41 Det forudsættes, at de kommercielle operatører senest i 2018 kommer til at bære deres fulde andel af de 
samlede omkostninger ved etablering og drift af DAB-nettet. De kommer også til at dække omkostninger i  
forbindelse med investeringerne, bl.a. amortiseringen. DR forrenter og afskriver gennemsnitligt investeringerne 
over 15 år. Som anført i afsnit 3.3.2, oplyste ministeriet tidligere, at FDC-modellen ville blive anvendt fra 2016, 
men ministeriet har nu besluttet at indføre en revideret indfasningsmodel (med dækning af de fulde 
omkostninger fra 2018).  
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mulighed for at tilpasse sig markedsvilkårene og evt. investere i markedsføringen af 
DAB-platformen i overgangsperioden. 

102. Efter overgangsperioden vil driften af DAB-sendenettet ikke længere være en public 
service-forpligtelse for DR, men en del af DR's "øvrige aktiviteter". De nøjagtige 
betalinger fra hver kommerciel operatør vil derfor blive baseret på faste og variable 
omkostninger og sandsynligvis reguleret efter prisindekset for sendenettet. Betalingen 
kommer dermed til at dække de faktiske årlige omkostninger plus en fortjeneste. 

103. Ud over de ovennævnte betalinger vil alle nye kommercielle operatører få pålagt en 
variabel koncessionsafgift, når deres omsætning overstiger 75 mio. DKK, som gradvis 
vil stige fra 5 til 15 %42. 

3.4.  Støttebeløb 

104. Som beskrevet ovenfor, fik DR som led i public service-forpligtelsen til opgave at 
etablere og drive det landsdækkende DAB-sendenet i Danmark. DR etablerede DAB-
blok 2 i 2005. Der blev dengang truffet politisk beslutning om, at 50 % af kapaciteten skulle 
afsættes til kommercielle radiostationer. DR har modtaget delvis kompensation for 
forpligtelsen, bl.a. gennem en licensforhøjelse og udbetaling af et engangsbeløb. 

105. I 2005 indgik DR en aftale med to kommercielle radiostationer (Sky og 100FM). 
Radiostationerne blev pålagt at bruge halvdelen af kapaciteten i DAB-blok 2, svarende 
til ca. 512 kb/s (25 % af den samlede kapacitet hver). 

106. De 50 % af kapaciteten i DAB-blok 2 er fra 2005 og indtil i dag blevet udnyttet af de 
to kommercielle radiostationer på DAB-blok 2 (Sky Radio efterfulgt af TV2 
Radio/Nova FM og Talpa Radio (100 FM), efter Talpas konkurs efterfulgt af SBS 
(Pop FM)). De kommercielle operatører har således hver 25 % af kapaciteten på DAB-
blok 2. 

107. Betalingerne ville have været betydeligt højere, hvis de to radiostationer skulle have 
betalt de faktiske omkostninger. De samlede betalinger for kapaciteten på 25 % med 
fuld omkostningsdækning fremgår af tabel 10, der bl.a. indeholder følgende kolonner: 
Kolonne 2 viser, hvad de kommercielle radiostationer faktisk har betalt, eller hvad de i 
fremtiden forventes at betale i henhold til DR's grove overslag over deres deltagelse i 
DAB-blok 2 år for år. Kolonne 5 viser omkostningerne ved sendenettet for en 
kapacitet på 25 % og dermed det beløb, som en kommerciel radiostation skal betale 
for denne kapacitet, hvis omkostningerne ved sendenettet skal dækkes. Kolonne 6 viser 
omkostningerne baseret på den kapacitet, som udnyttes af de kommercielle radiostationer. 
Kolonne 8 viser den årlige støtteintensitet og kolonne 9 de årlige støttebeløb. 

                                                 
42 Den variable koncessionsafgift gælder også for tilladelserne til FM5 og FM6. Alle kommercielle operatører, 
såvel eksisterende som nye, er således underlagt den samme ikkediskriminerende koncessionsafgift. 
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 Tabel 10: Modtagne betalinger, omkostninger, støtteintensitet og støttebeløb 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
År  Radiostation Samlede betalinger 

modtaget fra 
kommercielle 
radiostationer 

Public 
service-
periode  

(i måneder) 

Udnyttet 
kapaci-

tet i DAB 
MUX 2 

Samlede årlige 
omkostninger for 
25 % kapacitet 

Samlede årlige 
omkostninger 

baseret på 
kapacitet 

anvendt af 
kommercielle 
radiostationer  

Støtteintensitet 
pr. radiostation  

Samlet 
støtteintensitet

Støttebeløb 

2005 Talpa 
Sky Radio* 

         6.749,00 
               0,00 

12,00 
2,00 

25%
25%

2.511.000,00 
2.511.000,00 

2.511.000,00 
418.500,00 

99,73 
100,00 

99,77 2.922.751,00 

2006 Talpa** 107.145,00 12,00 25% 3.191.000,00 3.191.000,00 96,64 96,64 3.083.855,00 
 

2007 Talpa 
TV2*** 

301.825,77 
3.397.716,67 

12,00 
11,00 

25%
25%

3.759.000,00 
3.759.000,00 

3.759.000,00 
3.445.750,00 

91,97 
1,39 

48,65 3.505.207,56 

2008 Talpa 
TV2/NOVA**** 

418.316,00 
3.777.025,40 

12,00 
12,00 

25%
25%

3.865.000,00 
3.865.000,00 

3.865.000,00 
3.865.000,00 

89,18 
2,28 

45,73 3.534.658,60 

2009 Talpa***** 
NOVA 

240.000,00 
569.329,92 

12,00 
12,00 

25%
25%

3.972.000,00 
3.972.000,00 

3.972.000,00 
3.972.000,00 

93,96 
85,67 

89,81 7.134.670,08 

2010 NOVA 
PopFM 

569.329,92 
164.472,53 

12,00 
3,50 

25%
25%

4.096.000,00 
  4.096.000,00 

4.096.000,00 
1.194.666,67 

86,10 
86,23 

86,13 4.556.864,22 

2011 NOVA 
PopFM 

569.329,92 
569.329,92 

12,00 
12,00 

25%
25%

5.326.000,00 
5.326.000,00 

5.326.000,00 
5.326.000,00 

89,31 
89,31 

89,31 9.513.340,16 

2012 2.200.000,00 12,00 100% 5.387.000,00 18.854.500,00  88,33 16.654.500,00 
2013 4.000.000,00 12,00 100% 5.448.000,00 19.068.000,00  79,02 15.068.000,00 
2014 8.000.000,00 12,00 100% 5.508.326,00 19.279.141,00  58,50 11.279.141,00 
2015 12.000.000,00 12,00 100% 5.714.700,00 20.001.450,00  40,00 8.001.450,00 
2016 16.000.000,00 12,00 100%   5.800.421,00 20.301.473,50  21,19 4.301.473,50 
2017 20.000.000.00 12,00 100% 5.887.427,00 20.605.994,50  2,94 605.994,50 
2018  faktiske fulde 

årlige 
omkostninger  

12,00 100% faktiske fulde 
årlige 
omkostninger  

faktiske fulde årlige 
omkostninger  

faktiske fulde årlige omkostninger 
 

 



 22

1. De samlede omkostninger i kolonne 5 er baseret på grove overslag. 
2. Det anslås, at DAB MUX 2 vil blive udnyttet fuldt ud fra 2012. 
3. Kolonne 6 indeholder kun de kommercielle operatørers andel af de samlede omkostninger til MUX 2. Fra 2005 til 2011 er kolonne 4 baseret på en kapacitetsudnyttelse af 
DAB MUX 2 på 100 %. Når FM4 fra 2012 begynder at sende, vil de samlede årlige omkostninger fra de kommercielle radiostationer udgøre 7/8 af den samlede kapacitet i 
MUX 2. Det skyldes, at FM4 allerede fra november 2011 vil betale sin fulde andel af omkostningerne. 
4. Efter 2017 vil betalingen blive justeret for at afspejle de faktiske samlede årlige omkostninger. 
5. Støtteintensiteten er beregnet på grundlag af de faktiske betalinger. 
6. Fra 2005 til slutningen af 2011 er omkostningerne baseret på et sendenet, der udbygges med op til 55 sendere. Fra 2012 til 2016 er nettet baseret på 63 sendere. 
* Sky Radio var pålagt public service-forpligtelse fra 1. september 2005 og indtil Sky i november 2005 tilbageleverede sin sendetilladelse på grund af økonomiske 
vanskeligheder. Der blev derfor ikke opkrævet betaling for disse to måneder. 
** I 2006 var Talpa den eneste tilladelseshaver. 
*** I 2007 begyndte TV2 at sende i februar måned. Støtteintensiteten er baseret på, at tilladelsen var gyldig og at TV2 således havde public service-forpligtelse i hele 2007. 
**** TV2 fortsatte med at sende indtil 30. juni 2008, hvor de overdrog tilladelsen til NOVA fm på grund af økonomiske vanskeligheder. 
***** Talpa leverede sin tilladelse tilbage i november 2009, men Talpa betalte kun for 1. og 2. kvt. Ministeriet tildelte efterfølgende sendetilladelsen til en ny tilladelseshaver, 
FM6 A/S. Kapaciteten betragtes derfor som værende fuldt udnyttet i 2009. 
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108. Det fremgår af tabellen, at den anslåede sum af de årlige støttebeløb for årene 2005-
2017 udgør 90 161 905,62 DKK. 

3.5.  Udbudsrunden  

109. Den resterende DAB-kapacitet i blok-2, som giver plads til op til tre kommercielle 
DAB-radiokanaler, tildeles i en skønhedskonkurrence, hvor ansøgerne konkurrerer på 
både kvalitative og kvantitative parametre. På baggrund af de tidligere erfaringer er 
det blevet besluttet, at udbudsproceduren ikke skal indeholde elementer af 
priskonkurrence. 

110. Kriterierne i skønhedskonkurrencen er beskrevet i udkastet til udbudsbekendtgørelse, 
som i sin nuværende form omfatter følgende fem udbudskriterier: 1) Samlet alsidighed 
i DAB-blok 2 baseret på en sammenligning med de eksisterende kanaler i DAB-blok 2 
(50 %). 2) Kvaliteten af ansøgers forretningsplan (20 %). 3) Ansøgers kompetence til 
at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed og kendskab til 
mediemarkedet (10 %). 4) Ansøgers brug af studieværter (10 %). 5) Ansøgers sending 
af programmer, som ikke kun er programmer, der allerede sendes på analoge 
radiokanaler (10 %). Disse kriterier specificeres yderligere af Radio- og tv-nævnet i 
udbudsmaterialet. 

111. Disse nye tilladelsers indehavere skal betale deres andel af DAB-
distributionsomkostningerne43. Den eneste betaling, der kræves af disse 
tilladelseshavere, er derfor deres bidrag til DAB-sendenettet. 

112. Desuden pålægges en variabel koncessionsafgift, hvis tilladelseshaverens indtægter 
overstiger 75 mio. DKK om året. Ministeriet forventer ikke at modtage nogen 
koncessionsafgifter i tilladelsesperioden, da det ikke forventes, at omsætningen for 
nogen af tilladelseshaverne vil overstige 75 mio. DKK. 

113. Tilladelserne udstedes for en periode på otte år, hvilket svarer til en gennemsnitlig 
FM-tilladelse. Der forventes bud fra de større radio- og tv-selskaber, hvilket betyder 
tre til seks potentielle ansøgere. Dette antal kan dog vise sig at blive mindre. Der er intet, 
som forhindrer stationer fra andre medlemsstater i at deltage i udbuddet af 
senderettigheder, selv om udbudsmaterialet sandsynligvis vil blive udformet på dansk. 

3.6. Teknologi 

114. Den rapport, der er nævnt i punkt 54, udgjorde det tekniske grundlag for den politiske 
beslutning om at udvikle det digitale jordbaserede net i Danmark i 1998. Rapporten 
beskriver fordelene og ulemperne ved de forskellige typer distribution og holder dem 
op imod de kulturpolitiske hensyn, som vejede tungt i beslutningen om at udvikle 
digital radio i Danmark, dvs. at gøre digital radio tilgængelig for hele befolkningen 
uden brug af avanceret udstyr for at sikre dansk producerede radioprogrammer, der er 
målrettet danske lyttere, og for at sikre, at der kan udsendes beredskabsmeddelelser i 
hele landet på radiokanaler, der er underlagt public service-forpligtelser.  

115. Til forskel fra satellitdistribution giver et jordbaseret net mulighed for regional 
opdeling. Desuden medfører satellitdistribution ophavsrettighedsrelaterede problemer, 

                                                 
43 Se punkt 99 og 100. 
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eftersom satellitradio kan modtages uden for Danmark. Endelig understreges det i 
rapporten, at Danmarks nabolande på daværende tidspunkt allerede var i gang med 
eller havde vedtaget en strategi for overgang til jordbaseret digital radio.  

116. I rapporten anslås de årlige omkostninger til et jordbaseret digitalt radiosendenet til 
10-16 mio. DKK (med 25-40 senere), hvorimod de årlige omkostninger til distribution 
via satellit/kabel anslås til 5-6 mio. EUR44 og jord-til-rum-link). Omkostningerne til 
det jordbaserede digitale radiosendenet blev altså anslået til at være højere end 
omkostningerne til digital distribution via satellit/kabel. 

117. Etableringen af det digitale jordbaserede radiosendenet har i praksis vist sig at være 
dyrere end anslået i rapporten (årlige omkostninger på ca. 20,5 mio. DKK for 
63 sendere i 2011). Det nuværende sendenet er imidlertid baseret på et krav om 
næsten 100 % indendørs dækning.  

118. Selv om omkostningerne til digital satellitdistribution i rapporten vurderes at være 
lavere end omkostningerne til jordbaseret digital distribution, medfører kravet til det 
jordbaserede digitale sendenets dækning (næsten 100 % indendørs dækning) helt nye 
udfordringer for et digitalt satellitnet, som ville øge omkostningerne til et digitalt 
satellitsendenet markant.  

119. Hvis der skal etableres indendørs dækning via et satellitbaseret sendenet svarende til 
DAB-nettet, vil det kræve jordbaserede modtagere. I praksis ville omkostningerne til 
et jordbaseret modtagernet svarende til det, der er etableret for jordbaseret digital 
radio, sandsynligvis skulle lægges oven i omkostningerne til leasing af transponder-
kapacitet (kapacitet i satellitten gennem den kombinerede sender og modtager inde i 
satellitten, hvilket sandsynligvis vil medføre årlige ekstraomkostninger på ca. 
20,5 mio. DKK ud over de i rapporten anslåede omkostninger til digital 
satellitdistribution på 5-6 mio. DKK).  

120. Af rapporten fremgår det bl.a., at udsending af radiosignaler via jordbaserede sendere 
er den mest kendte og brugte distributionsform til radioprogrammer. Her foregår 
modtagelsen typisk ved hjælp af simple antenner, som ofte er indbygget i 
modtagerapparatet. Fordelen ved jordbaseret distribution frem for andre 
distributionsformer er, at den egner sig til privat mobil modtagelse45, hvilket er vigtigt, 
eftersom radiolytning for det meste foregår via mobile modtagere. Man mister 
eksempelvis let et satellitsignal, hvis man kører ind i en tunnel, parkeringskælder eller 
generelt når forbindelsen afbrydes, især hvis satellitnettet ikke har jordbaserede 
modtagere. Det blev derfor vurderet, at et jordbaseret net var en mere forsvarlig 
løsning. 

                                                 
44 Omfatter kun omkostninger til transponderkapacitet (kombineret sender og modtager inde i satelitten). 
45 Det er stadigvæk tilfældet, og Danmark regner med, at mobil modtagelse kun vil blive endnu vigtigere for 
forbrugerne i fremtiden. Efter den politiske beslutning om at etablere et digitalt jordbaseret radiosendenet i 
Danmark blev det derfor i betragtning af knapheden på jordbaserede frekvenser besluttet, at etableringen af 
DAB-blok 1 og 2 skulle dække tæt ved 100 % af landet. Den politiske beslutning om at etablere et digitalt 
jordbaseret sendenet afskærer ikke interesserede radiostationer fra at sende digitalradio via kabel eller satellit. 
Men interessen herfor har været begrænset og kun været rettet mod genudsendelse af FM-kanaler til modtagelse 
på steder med faste modtagere. Desuden blev den politiske beslutning om at indføre DAB-blok 1 og 2 truffet ud 
fra den antagelse, at det ville være slut med analog landsdækkende og regional radio inden for 10-15 år, hvilket 
var grunden til, at man fokuserede på at sikre nettene landsdækning. Der foregår i øjeblikket politiske drøftelser 
om den endelige dato for slukning af analog jordbaseret radio i Danmark.  
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4.  VURDERING 

121. Denne afgørelse drejer sig alene om de statsstøtterelaterede aspekter ved 
foranstaltningen og foregriber ikke vurderingen af den efter EU's regler om offentlige 
udbud. 

 
4.1. Statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF 
 
4.1.1  Statsmidler 

122. DR's investeringer i DAB-nettet finansieres via DR's årlige licensindtægter. Mere 
præcist er disse investeringer baseret på en låneaftale og to leasingaftaler, som den 
offentlige radiostation har indgået, og som finansieres via DR's samlede licens, og et 
engangsbeløb fra det overskydende licensprovenu. Afdragene på låne- og 
leasingaftalerne samt engangsbeløbet fra det overskydende licensprovenu betales af 
den danske statskasse til en enkelt virksomhed, og de midler, der herved tilføres, ydes 
derfor af staten, jf. artikel 107, stk. 1, i TEUF. 

123. Denne sag vedrører godkendelse af statsstøtte til de kommercielle radiostationer (og 
ikke finansieringen af DR).  

4.1.2  Begunstigelse af visse virksomheder 

124. Enhver finansiel foranstaltning, som staten træffer til fordel for en bestemt 
virksomhed, og som på den ene eller den anden måde reducerer de omkostninger, som 
virksomheden normalt selv skal afholde, skal betragtes som en begunstigelse efter 
artikel 107 i TEUF. I dette særlige tilfælde udgør støtten til de kommercielle 
radiostationer en direkte indgående pengestrøm, som virksomheden ikke behøver at 
konkurrere om på markedet. Det kan hævdes, at de kommercielle radiostationer ikke 
ville investere i DAB, da markedet er for lille. Med finansieringen fra DR får de 
adgang til reklameindtægter fra det lille, men voksende lyttermarked for digital (i 
stedet for analog) radio. Støtten er derfor selektiv og giver de kommercielle 
radiostationer en fordel (og er en ulempe for det analoge marked). Der er i den 
forbindelse ingen tvivl om, at støtten, som giver de begunstigede en økonomisk og 
finansiel fordel i forhold til deres konkurrenter, der ikke modtager de samme midler, 
må betragtes som en foranstaltning, der begunstiger visse virksomheder efter 
artikel 107 i TEUF. 

125. Hvad angår den omkostningsmodel, som planlægges indført i 2018, finder 
Kommissionen, at der ikke vil være tale om statsstøtte til de kommercielle operatører, 
eftersom disse kommer til fuldt ud at bære deres andel af omkostningerne.  

126. De danske myndigheder mener dog ikke, at foranstaltningen udgør statsstøtte, da der 
efter deres opfattelse hverken er tale om statsstøtte i den eksisterende model (den 
"udbredelsesbaserede" model) eller i den fremtidige "FDC"-model.  

127. Ifølge de danske myndigheder er de eksisterende aftaler, som er indgået siden 2005, 
ikke forbundet med nogen statsstøtte: DR ejer og driver et DAB-sendenet som led i 
sine public service-forpligtelser, og de kommercielle operatørers tilstedeværelse på 
nettet medfører ikke yderligere omkostninger for DR. Den udbredelsesbaserede 
betalingsmodel i aftalerne afspejler markedsværdien af DAB-sendenettet. De 
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kommercielle operatører bør betale for sendenettet, men kun i det omfang, hvor nettet 
er af kommerciel værdi for dem. På den baggrund er DR og de kommercielle 
operatører nået til enighed om en formel, der udtrykker DAB-kapacitetens 
markedsværdi med udgangspunkt i antallet af DAB-modtagere. Resten af 
distributionsomkostningerne finansieres af DR. Ifølge de danske myndigheder er disse 
omkostninger irrelevante for de kommercielle operatører, eftersom de afspejler de dele 
af de samlede omkostninger, som (endnu) ikke har en markedsværdi, og dermed den 
del af sendenettet, som DR har etableret og finansieret som led i sine public service-
forpligtelsen. 

128. De danske myndigheders opfattelse af, at den eksisterende model ikke udgør 
statsstøtte, er baseret på den antagelse, at de kommercielle operatører ikke har opnået 
fordele, som de ikke ville have opnået som led i deres normale virksomhed. Danmark 
finder, at det ræsonnement, der lægges til grund i Chronopost-sagen46, finder 
tilsvarende anvendelse på den eksisterende betalingsmodel for DAB-
distributionsomkostningerne: Hvad angår etableringen af et sendenet for DAB-
radiotjenester og tilvejebringelsen af distribution på dette net, er DR ifølge de danske 
myndigheder i samme situation som La Poste47. Forpligtelsen til at etablere og drive et 
landsdækkende DAB-sendenet medfører en forsyningspligt for DR. Ifølge de danske 
myndigheder ville et sådant net ikke være blevet etableret på normale markedsvilkår. 
DR måtte anskaffe betydelige infrastrukturer og ressourcer for at kunne opfylde kravet 
om at levere DAB-radio til alle brugere, også i tyndt befolkede områder, hvor det ikke 
er rentabelt at sende DAB-radio. Ydelsen af distributionstjenester er uløseligt 
forbundet med DAB-nettet, eftersom den netop består i at stille dette net, som er det 
eneste af sin slags på markedet, til rådighed. I dette lys har de danske myndigheder 
anført, at det ikke kan vurderes, hvor meget en privat virksomhed i samme situation 
som DR ville have krævet, at kommercielle operatører skulle betale for at få adgang til 
sendenettet. 

129. Med hensyn til den udbredelsesbaserede model, herunder indfasningen, finder 
Kommissionen, at den omfatter statsstøtte, idet de kommercielle radiostationer, der 
bruger DR's digitale sendenet, ikke dækker deres del af omkostningerne til etablering 
og drift af halvdelen af blok 2, dvs. den kapacitet af nettet, der er reserveret til 
kommercielle radiostationer. De opnår dermed en fordel.  

130. De danske myndigheders argument om, at den særlige situation i Chronopost-sagen 
også foreligger her, og at der derfor ikke er tale om statsstøtte, må afvises. I den 
særlige situation i Chronopost-sagen statuerede Domstolen, at prisen under normale 
markedsvilkår kunne fastlægges på grundlag af de omkostninger, som La Poste havde 
afholdt48. I det foreliggende tilfælde ville de kommercielle operatører ikke acceptere, 
at de skulle betale deres andel af de variable og faste omkostninger i forbindelse med 
DAB-sendenettet allerede fra 2005, da dette angiveligt ikke var rentabelt, og dommen 
i Chronopost-sagen kan derfor ikke anvendes analogt på den eksisterende 
betalingsmodel. 

131. Med hensyn til udbuddet af den tilbageværende kapacitet i DAB-blok 2 gør de danske 
myndigheder specifikt gældende, at der ikke er tale om statsstøtte.  

                                                 
46 Forenede sager C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P Chronopost m.fl. mod UFEX m.fl., Sml. 2003 I, s. 6993. 
47 Se henvisningen i fodnote 42, dommens præmis 34-38. 
48 Se henvisningen i fodnote 48, dommens præmis 39 og 40. 
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132. De danske myndigheder hævder, at der normalt ikke vil være tale om statsstøtte, hvis 
procedurerne i udbudsdirektiverne og de generelle principper i lovgivningen om 
offentlige indkøb er overholdt49. De objektive, gennemskuelige og ikke-
diskriminerende tildelingskriterier vil sikre, at tilladelserne tildeles de ansøgere, som 
tilbyder den bedste, herunder navnlig den mest bæredygtige, radioværdi på det 
nuværende danske radiomarked. Dermed sikres det, at de ansøgere, som får tildelt 
tilladelserne, ikke modtager overkompensation50. 

133. Kommissionen har imidlertid konstateret, at de kommercielle radiostationer, som blev 
udvalgt i forbindelse med udbudsrunden for den tilbageværende del af blok 2, ikke 
kommer til at betale deres fulde andel af omkostningerne ved DAB-sendenettet før 
2017. De kommer derimod til at dække det samme beløb til netomkostninger, som de 
eksisterende kommercielle radiostationer gør under indfasningen af betalingsmodellen 
(se afsnit 3.3.2). 

134. Det er derfor Kommissionens opfattelse, at der er tale om en fordel på grund af den 
reducerede andel af omkostningerne ved DAB-sendenettet, som de kommercielle 
radiostationer, der vinder udbuddet, kommer til at nyde godt af.  

135. For at fastslå, om de reducerede betalinger, som de kommercielle operatører skal 
afholde i forbindelse med etableringen og driften af DAB-nettet i perioden 2005-2017, 
udgør statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF, har Kommissionen også vurderet, 
om det fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene, og om det påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne. 

4.1.3  Konkurrencefordrejning og påvirkning af samhandelen i EU 

136. Den tredje betingelse, der skal være opfyldt, for at en statslig foranstaltning falder ind 
under artikel 107 i TEUF, er, at den faktisk eller potentielt påvirker samhandelen 
mellem medlemsstaterne. 

137. De kommercielle operatører, der bruger DAB-sendenettet, konkurrerede eller vil 
konkurrere med andre kommercielle og offentlige radiokanaler i Danmark, som ikke 
modtager støtte fra den her omhandlede foranstaltning. Disse kommercielle operatører 
konkurrerer navnlig direkte med lokale FM-kanaler, FM4 og DR's DAB-kanaler og 
FM-kanaler, der ikke nyder godt af de samme fordele. Tilstedeværelsen af 
kommercielle digitale radiokanaler kan potentielt påvirke lytternes præferencer og få 
dem til at skifte fra andre kanaler – både analoge og digitale – og slå over på 
kommercielle radiostationer, der er baseret på DAB. De kommercielle danske DAB-
kanaler konkurrerer endvidere, i hvert fald potentielt, med radiokanaler (f.eks. 
internetradiokanaler) fra andre medlemsstater. 

138. For at vurdere påvirkningen af samhandelen mellem medlemsstaterne er det ikke 
nødvendigt at afgøre, om andre kanalers mindskede udbredelse efter lanceringen af 
DAB-nettet var en direkte følge af tilstedeværelsen af en kanal, som ikke betalte sin 
fulde andel af omkostningerne. Det er tilstrækkeligt at konstatere, at når en 
virksomhed har mulighed for at tilbyde en tjeneste på vilkår, som en anden 

                                                 
49 Danmark henviser til Kommissionens beslutning i sag N 117/2005 Bredbånd i Skotland, punkt 21 (1). 
50 Danmark henviser til Kommissionens beslutning i sag N 46/2007, Welsh Public Sector Network Scheme, 
særlig nr. 18, og Kommissionens beslutning i sag N 206/2009, Finansiering af offentlig transport i Anhalt-
Bitterfeld, nr. 48, og i sag N 207/2009, Finansiering af offentlig transport i Wittenberg, nr. 45. 
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kommerciel operatør ikke kan tilbyde, kan det bringe andre virksomheder i en 
ugunstig position.  

139. Det skal desuden bemærkes, at en statslig foranstaltning ifølge Domstolens retspraksis 
ikke behøver at have en direkte virkning på den faktiske samhandel mellem 
medlemsstaterne for at kunne falde ind under artikel 107 i TEUF. Det er tilstrækkeligt, 
at foranstaltningen stiller modtageren i en gunstigere situation i forhold til sine 
konkurrenter i sammenhandelen inden for EU51.  

140. Nogle af de kommercielle DAB-radiostationer i den relevante periode (fra 2005) er 
desuden radiostationer med en udenlandsk eller international virksomhedsstruktur 
(f.eks. SBS Radio, som er en del af koncernen ProsiebenSat1) og konkurrerer med 
udenlandske offentlige radioprogrammer. Støttemodtagerne kan også deltage på det 
internationale marked for køb og salg af programrettigheder.  

141. Der kan således opstå en fordrejning af samhandelen som følge af, at der ydes støtte til 
kommercielle radiostationer, som begynder at sende på et nyt sendenet, i forhold til 
andre kanaler, som f.eks. de kanaler, der sendes på førnævnte analoge og digitale net. I 
den forstand må den her omhandlede foranstaltning antages at kunne fordreje 
konkurrencen og påvirke samhandelen mellem medlemsstater. 

142. Foranstaltningen, som den er gennemført i perioden 2005-2017, udgør derfor 
statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF.  

4.2. Støttens forenelighed med det indre marked  

143. Efter at have fastslået, at den pågældende foranstaltning som gennemført i perioden 
2005-2017 udgør statsstøtte efter artikel 107, stk. 1, i TEUF, skal Kommissionen 
undersøge, om den kan erklæres forenelig med det indre marked i medfør af 
artikel 107, stk. 2 og 3, i TEUF eller artikel 106, stk. 2, i TEUF. 

144. De danske myndigheder har anført, at såfremt de kommercielle radiostationers 
betaling for DAB-sendenettet blev betragtet som statsstøtte, kunne støtten erklæres 
forenelig med det indre marked i henhold til artikel 106, stk. 2, i TEUF og 
fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte i form af kompensation for offentlig 
tjeneste52. 

145. Det er Kommissionens opfattelse, at artikel 107, stk. 3, i TEUF er et mere passende 
retsgrundlag end artikel 106, stk. 2, i TEUF i vurderingen af den konkrete sag i 
betragtning af, at de kommercielle operatører ikke behørigt har fået overdraget nogen 
public service-forpligtelse, og at finansieringsbetingelserne er blevet opstillet på 
grundlag af forretningsmæssige forhandlinger mellem DR og de kommercielle 
radiostationer.  

146. De danske myndigheder har desuden anført, at såfremt foranstaltningen blev betragtet 
som statsstøtte, kunne den desuden erklæres forenelig med det indre marked efter 
artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. I henhold til denne bestemmelse kan "støtte til 
fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke 

                                                 
51 Dom af  17.9.1980 i sag 730/79, Philip Morris mod Kommissionen. 
52 2005/C 297/04. 
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ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse", 
betragtes som forenelig med det indre marked.  

147. Ved vurderingen af, om en støtteforanstaltning er forenelig med det indre marked efter 
artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF, foretager Kommissionen en afvejning af 
støtteforanstaltningens positive virkninger med hensyn til virkeliggørelsen af et mål af 
fælles interesse og dens potentielt negative virkninger i form af fordrejning af 
samhandels- og konkurrencevilkårene. Ved anvendelsen af afvejningstesten ser 
Kommissionen på følgende:  

1) Tager støtteforanstaltningen sigte på et veldefineret mål af fælles interesse (dvs. 
korrigerer den påtænkte støtte for et markedssvigt, eller tilgodeser den et andet mål)?  
2) Er støtten egnet til at virkeliggøre målet af fælles interesse? I forbindelse hermed er 
navnlig følgende relevant:  

a) Er støtteforanstaltningen et hensigtsmæssigt middel?  
b) Indebærer foranstaltningen en tilskyndelse, dvs. ændrer foranstaltningen 
virksomhedernes adfærd?  
c) Er støtteforanstaltningen proportional, dvs. kunne man opnå samme 
adfærdsændring med mindre støtte?  

3) Er konkurrencefordrejningen og påvirkningen af samhandelen så begrænset, at den 
samlede afvejning er positiv? 

148. I det følgende uddyber Kommissionen begrundelsen for, at a) den 
udbredelsesbaserede betalingsmodel og b) indfasningen af de fulde omkostninger kan 
erklæres forenelige med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF53.  

 
4.2.1  Formålet med støtteforanstaltningen  

149. De omstændigheder, der er beskrevet ovenfor i punkt 29-39, har ikke gjort det lettere 
at virkeliggøre hovedformålet med foranstaltningen, herunder især en overgang fra 
analog FM-radio til digital DAB-radio.  

150. Det er Kommissionens opfattelse, at enhver statsstøtte, der er ydet via de to 
betalingsmodeller, har et veldefineret formål i tråd med EU's politik, korrigerer for et 
markedssvigt og desuden reelt har taget sigte på øget samhørighed. 

4.2.1.1 Digitaliseringen af radiosending er i tråd med EU's politik  

151. Der er flere velkendte grunde til at fremme digitaliseringen af radiosending54. Efter 
Kommissionens opfattelse er der især to faktorer, der taler for at sikre landsdækkende 
distribution af både public service DAB-radio og kommerciel DAB-radio i Danmark:  

152. DAB er for det første en teknologisk forbedring i forhold til FM-båndet. Denne 
teknologi øger sendekapaciteten og giver en effektiv udnyttelse af frekvensspektret, 
hvilket letter adgangen og styrker konkurrencen mellem radiostationerne. For helt at 
kunne udnytte potentialet i denne teknologi skal DAB dog etableres som et realistisk 

                                                 
53 c) modellen med de fulde omkostninger vil, når den indføres i 2016, naturligvis ikke være forbundet med 
statsstøtte, og Kommissionen vil derfor ikke se nærmere på den.  
54 Som Kommissionen bl.a. har bemærket i punkt 8 i sin beslutning i sag N 107/2007, Digital-tv i Italien.  
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alternativ til det analoge FM-bånd, hvilket vurderes at være umuligt, medmindre der 
sikres fuldstændig landsdækning55.  

153. Da DAB forventes at blive den primære måde at sende radio på i Danmark, skal der 
for det andet sikres lige adgang for alle brugere, herunder især for brugere i tyndt 
befolkede områder, hvor investeringer i distribution ikke er rentable for kommercielle 
radiostationer, således at man undgår en digital kløft mellem befolkningstætte områder 
og landområder.  

154. Det betyder, at alle kommercielle radiostationer er blevet pålagt at sende 
landsdækkende DAB-radio for at fremme etableringen af et realistisk alternativ til 
FM-båndet og lette en fremtidig overgang fra analog til digital radiotransmission for 
alle brugere. 

155. Kommissionen har anerkendt vigtigheden af en overgang fra analog til digital 
transmission i handlingsplanen eEurope 200556 og i meddelelserne om overgang til 
digital radio og tv57, hvori Kommissionen endvidere har peget på, at denne overgang 
vil medføre væsentlige omkostninger og vanskeligheder, og at statslig indgriben kan 
blive nødvendig i tilfælde, hvor de almene interesser står på spil, eller i tilfælde af 
markedssvigt. Kommissionen har desuden anerkendt digitalisering af tv-sending som 
et politisk mål, der er i tråd med Unionens interesser og prioriteter58.  

156. Det er Kommissionens opfattelse, at dette også må være tilfældet i forbindelse med 
digitalisering af radiosending, og at den udbredelsesbaserede betalingsmodel og 
indfasningsperioden fremmer en erhvervsgren (digital radiosending) som omhandlet i 
artikel 107, stk. 3, litra c), og er i tråd med EU's politik.  

4.2.1.2 Støtten fremmer samhørighed og lige adgang til information  

157. For at DAB kan blive et realistisk alternativ til FM-båndet, vurderes det, at det ud over 
et bredt udbud af DAB-kanaler er nødvendigt at sikre landsdækkende DAB-radio for 
at give brugerne incitament til at gå over til DAB og sikre lige adgang til information 
for alle brugere59.  

158. Det er klart, at kommercielle radiostationer, der sender DAB, ikke selv ville være i 
stand til at etablere et landsdækkende DAB-sendenet, eftersom omkostningerne til 
etablering og drift af nettet i Danmarks yderområder ikke kan dækkes af de forventede 
reklameindtægter.  

                                                 
55 Hvis DAB ikke giver mindst de samme muligheder og egenskaber som FM-båndet, herunder landsdækning, 
vil det betydeligt svække forbrugernes incitament til at gå over til DAB. På samme måde gælder, at hvis der ikke 
er sikkerhed for landsdækning på det tidspunkt, hvor der lukkes for analog radio, er der heller ikke nogen garanti 
for ligebehandling af alle brugere. 
56 eEurope 2005: Et informationssamfund for alle, KOM(2002) 263 endelig. 
57 Meddelelse om overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning (fra digital "overgang" til analog 
"afvikling"), KOM(2003) 541 endelig, og Meddelelse om fremskyndelse af overgangen fra analog til digital 
radio-/tv-spredning, KOM(2005) 204 endelig (foreligger ikke på dansk). 
58 Sag N 671b/2009, Overgang til digital-tv i Slovakiet, særlig punkt 32-33 og 36-40. 
59 I sidste ende vil DAB blive den vigtigste form for radiotransmission i Danmark, og der vil blive slukket for det 
analoge sendesignal. Men landsdækkende transmission er ikke økonomisk rentabel i tyndtbefolkede områder, 
eftersom de kommercielle udsigter var/er meget ringe i disse områder. For at sikre lige adgang til information fik 
de kommercielle operatører pålagt forpligtelse til at tilvejebringe landsdækkende DAB-radio, selv om der ikke er 
noget økonomisk incitament til det. Uden støtten ville den lige adgang til information blive bragt i fare, især i 
tyndtbefolkede områder, fordi de kommercielle operatører ikke på eget initiativ og ud fra et økonomisk 
ræsonnement ville sende DAB-radio til disse urentable områder (mangel på økonomisk incitament). 
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159. For at sikre sammenhæng og adgang til information er der i tilladelserne til at sende på 
det landsdækkende FM-bånd blevet indført en klausul om sending af landsdækkende 
DAB-radio og deltagelse i etableringen, finansieringen og driften af DAB-sendenettet 
på vilkår, som efterfølgende fastlægges i aftaler med DR60.  

160. Dette krav om at sende DAB vurderedes at være nødvendigt for at tiltrække brugere i 
en overgangsperiode, hvilket også fremgår af den rapport fra maj 1998, som de danske 
myndigheder har fremlagt.  

161. Kommissionen har i en anden sag godkendt en kompensation, der blev ydet til tv-
selskaber til dækning af meromkostningerne ved deres forpligtelse til at parallelsende 
deres programmer både analogt og digitalt i overgangsperioden, således at brugerne 
kunne træffe et valg uden at risikere at miste adgangen til information61. 

162. Desuden har Kommissionen i flere sager angående bredbånd62 accepteret, at der ydes 
en kompensation med det formål at sikre lige adgang for alle brugere og dermed 
forhindre, at den digitale kløft mellem tætbefolkede områder og landdistrikter bliver 
større.  

163. DAB-nettet tager sigte på at sikre lige adgang i hele Danmark til de vigtigste public 
service- og kommercielle radiokanaler. DAB-radioens primære mål er desuden at 
sikre fri adgang til radioudsendelser som en af de vigtigste informationskilder for 
befolkningen. Der er truffet en politisk beslutning om at sikre, at ingen, der lytter til 
jordbaseret radio, mister sin adgang til information, og om at sikre mangfoldigheden i 
radiomedierne efter overgangen til digitalradio. 

 
4.2.1.3 Støtten afhjælper et markedssvigt  

164. Hvad angår spørgsmålet om støttens nødvendighed og eksistensen af et markedssvigt, 
bemærkes, at det hverken i udbudsbekendtgørelserne eller tilladelserne var fastsat, 
hvordan de DAB-distributionsomkostninger, som tilladelseshaverne skulle være med 
til at betale, skulle beregnes. I udbudsbekendtgørelserne og tilladelserne var det kun 
fastsat, at operatørerne skulle bidrage ligeligt og proportionalt til udviklingen af DAB-
nettet.  

165. På politisk hold blev det oprindeligt forudsat, at de kommercielle operatører skulle 
betale deres fulde andel af DAB-distributionsomkostningerne. Men efter at DAB-
sendingerne var startet og af alle de grunde, der er anført i de foregående afsnit, blev 
det klart, at fuld dækning af DAB-distributionsomkostningerne ikke var kommercielt 
muligt og ikke afspejlede den faktiske markedsværdi af DAB-radio.  

166. Af de nedennævnte grunde anses den udbredelsesbaserede betalingsmodel for at 
afhjælpe et markedssvigt og for at være nødvendig til realisering af de i afsnit 4.2.1 
nævnte mål:  

167. For det første har de kommercielle udsigter for DAB vist sig at være meget svage. Det 
danske marked for digitalradio viste sig at være langt mindre lønsomt end forventet. 
Det skyldtes især, at lytterne (brugerne) ikke var særligt interesserede i DAB, hvilket 

                                                 
60 Jf. pkt. 3.3. 
61 Sag N 671b/2009, Overgang til digital-tv i Slovakiet,  især nr. 36, 56 og 60. 
62 Se f.eks. sag N 115/2008, Bredbånd i landdistrikter,  især nr. 45-47.  
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betød, at der ikke var noget indtægtsgrundlag for kommercielle operatører, som var 
stærkt afhængige af reklameindtægter.  

168. Til trods for den teknologiske forbedring, DAB ville udgøre i forhold til FM-radio, var 
den danske DAB-platform ikke fuldt kommercielt udviklet. På et par enkelte punkter, 
som imidlertid var vigtige for brugerne, kunne DAB-radios egenskaber og de 
muligheder, den gav, ikke måle sig med FM-båndet. Det var især mangelen på 
modtagere i biler, den dårlige indendørs dækning og mangelen på originalindhold 
(som ikke også blev sendt på FM), der lagde hindringer i vejen for en overgang fra 
FM-radio til DAB-radio og gjorde DAB-radio mindre kommercielt attraktiv.  

169. Som følge af disse mangler tegner FM-båndet sig i dag fortsat for ca. 90 % af 
radiolytningen. Det var derfor ikke rentabelt for de kommercielle operatører at gå ind i 
udbygning og drift af landsdækkende digitalradio, og det viste sig derfor umuligt at få 
dem til at betale de fulde omkostninger.  

170. Desuden var det omfattende public service-indhold fra DR på DAB-radio, som 
primært var "jukeboks"-kanaler, ikke i stand til at få lytterne til at skifte fra analog 
FM-radio (kanaler med studieværter) til digital DAB-radio, for lytterne fortsatte med 
at betragte FM som deres primære og foretrukne radioplatform.  

Tabel 11: Udvikling i lytterandele på DR's kanaler på de forskellige platforme  
 

 2009 2010 2011 
FM 91 % 90 % 89 % 
DAB 7 % 7 % 8 % 
NET 2 % 3 % 3 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

 
               Tabel 12: Gennemsnitlig ugentlig dækning  

 
 

 2009 2010 2011 
FM 83,9 % 83,4 % 82,6 % 
DAB 19,6 % 23,4 % 22,9 % 
NET 8,8 % 11,1 % 11,4 % 
I alt 86,3 % 86,8 % 86,0 % 

 

171. Ovenstående tabeller illustrerer udviklingen i lyttertallet på de forskellige platforme, 
og det fremgår klart, hvor begrænset indvirkning DAB har haft, selv i 2011. Siden 
indførelsen af DAB-kanaler i 2002 (DAB-blok 1) er der målt efter brugernes valg kun 
sket en begrænset bedring. DR har imidlertid nu foretaget en væsentlig ændring i sine 
DAB-kanaler, idet "jukeboks"-kanalerne nu i vid udstrækning er blevet erstattet af 
enten "normale" DAB-radiokanaler eller DAB-ækvivalenter til FM-kanaler. Disse 
initiativer ventes med tiden at forbedre brugernes syn på DAB. Men som helhed tyder 
lyttertallene på, at det fortsat er FM, der er den primære og foretrukne platform, og at 
overgangen til digitalradio er en proces, der vil tage tid.  
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172. For det andet var branchen ud over den almindelige finanskrise generelt præget af 
økonomiske problemer, som blev yderligere forværret af, at det danske marked for 
radioreklamer er et af de mindste i Europa. Generelt tegner radioreklamer sig for ca. 
2 % af annoncemarkedet, hvilket er mindre end det europæiske gennemsnit på 6 % 
(der henvises til afsnit 2.4 og tabel 1 for en mere indgående beskrivelse af det danske 
radiomarked). Disse vanskelige økonomiske vilkår resulterede i en kraftig 
indtægtsnedgang.  

173. For det tredje var udviklingen af DAB-sendenettet afhængig af politiske beslutninger, 
der skabte en vis usikkerhed på markedet. Siden indførelsen af digital radio har der 
ikke været nogen konkret, langsigtet plan for overgangen fra analog FM-radio til 
digital DAB-radio. Der var bl.a. usikkerhed om omlægning af FM-nettene, udvidelse 
af dækningen i DAB-blokkene og vilkårene for overgangen fra analog FM-radio til 
digital DAB-radio.  

174. For det fjerde har DAB-nettets dækning og udvidelse hele tiden været politisk dikteret. 
Beslutningerne om placeringen og antallet af de DAB-sendere, der skulle etableres og 
vedligeholdes, blev truffet uden hensyn til de kommercielle interesser ud fra ønsket 
om at nå målet om en overgang fra analog FM-radio til digital DAB-radio.  

175. For operatørerne medførte dette en relativ stigning i distributionsomkostningerne på 
grund af øgede etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Disse udsving og 
variationer i de fulde distributionsomkostninger kunne ikke indregnes i de 
kommercielle operatørers omkostningsstrukturer og DAB-reklamepriser. Det 
bevirkede, at en betalingsmodel baseret på dækning af de fulde omkostninger ville 
være uegnet, når det drejede sig om at få udviklet et rentabelt kommercielt marked. 
Som anført ovenfor, var omkostningsstrukturerne og DAB-reklamepriserne i forvejen 
stærkt påvirket af de generelle økonomiske problemer i branchen og den almindelige 
finanskrise.  

176. For det femte viste selve den måde, hvorpå digitaliseringen skulle finde sted - med en 
gradvis overgang fra analog til digital radio, hvor både den analoge FM-platform og 
den digitale DAB-platform skulle fortsætte med at bestå side om side – sig også at 
være problematisk. FM-båndets fortsatte eksistens har i realiteten skabt en meget 
betydelig barriere for en succesrig udvikling af et selvstændigt DAB-radiomarked, da 
FM-radiomarkedet fortsat er langt mere kommercielt attraktivt end DAB-
radiokanalerne.  

177. Dette har sammen med de forhold, der er beskrevet i afsnit 2.4 og 4.2.1.3, gjort det 
nødvendigt at have en relativt lang overgangsperiode før den endelige overgang til 
digital radio for at sikre stabilitet og kontinuitet på det kommercielle marked og 
samtidig sikre, at DAB-nettet i mellemtiden udbygges til sit fulde potentiale.  

178. Det må som helhed konkluderes, at det var nødvendigt, at man i 2005 indførte en 
(udbredelsesbaseret) betalingsmodel, der tilgodeså det vanskelige økonomiske klima 
og kunne afhjælpe et markedssvigt og samtidig lettede en gradvis overgang fra et 
rentabelt analogt radiomarked til et (rentabelt) digitalt radiomarked uden samtidig at 
skade hele det kommercielle radiomarked uopretteligt.  

179. Betalingsmodellen tager sigte på at kompensere for de omkostninger, de kommercielle 
operatører har som følge af forpligtelsen til at sende landsdækkende DAB-radio og 
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ikke kun sende i de områder, hvor det er lønsomt63. Eftersom radiolytterne ikke har 
vist nogen større interesse i den nye teknologi, og det hidtil kun er få brugere, der har 
anskaffet en DAB-modtager, har det vist sig ikke at være rentabelt for de 
kommercielle operatører at sende landsdækkende digitalradio.  

180. Det fremgår tydeligt af de økonomiske problemer, de kommercielle operatører fik i de 
første sendeår efter 2003, og det faktum, at det danske radioreklamemarked er et lille 
marked64. 

181. Det var følgelig et markedssvigt, der gjorde det umuligt at udvikle et landsdækkende 
marked for kommerciel DAB-radio uden statens intervention.  

4.2.2 Støtteforanstaltningens udformning  
 
4.2.2.1 Støtten er et egnet middel  

182. Kommissionen finder, at betalingsmodellerne er egnede midler til at realisere de 
ovennævnte mål.  

183. Oprindeligt, dvs. i de første politiske aftaler, blev det antaget, at de kommercielle 
operatører ville betale deres fulde andel af DAB-distributionsomkostningerne. På 
grund af de alvorlige økonomiske problemer i branchen65 indså ministeriet imidlertid, 
at denne antagelse ikke stemte overens med DAB-sendenettets markedsværdi66. 

184. Som beskrevet ovenfor indførte man derfor den udbredelsesbaserede betalingsmodel i 
udbudsbekendtgørelserne og tilladelserne67. Denne model forekom på det tidspunkt, 
hvor den blev indført, at være gennemsigtig og afbalanceret. For på den ene side 
afspejlede betalingerne, som i denne model afhang af antallet af DAB-modtagere i 
Danmark, nettoværdien af de distributionstjenester, de kommercielle operatører 
modtog.  

185. Derved fik de kommercielle operatører et incitament til at agere på markedsvilkår, selv 
om der endnu ikke fandtes et reelt marked68. På den anden side indebar 
betalingsmodellen, at betalingerne fra de kommercielle operatører ville stige i takt 
med stigningen i antallet af DAB-modtagere, og sikrede dermed, at betalingerne kom 
til at følge udviklingen i sendenettets værdi.  

                                                 
63  Betalingsmodellen indeholder en forpligtelse til at sende landsdækkende DAB-radio, der når ud til hele 
landet. Markedssvigtet er derfor et svigt på hele markedet. En geografisk opdeling af markedet i lønsomme (især 
byer) og ikkelønsomme områder giver ingen mening. Det ville være i strid med selve logikken i digitaliseringen 
af hele det danske radiomarked.  
64 Jf. punkt 86-88 ovenfor. 
65 Jf. afsnit 3.3.1. 
66 Der henvises til punkt 72 ovenfor.  
67 Jf. punkt 75. 
68 Da DAB-transmissionen startede, var der kun ganske få radiolyttere, der havde en DAB-modtager. De 
kommercielle operatører havde derfor ingen interesse i at betale deres fulde andel af 
distributionsomkostningerne, eftersom de kommercielle udsigter var meget begrænsede. Med indførelsen af den 
udbredelsesbaserede model blev betalingen beregnet på grundlaf af det faktiske antal DAB-modtagere og 
afspejlede dermed DAB-nettets reelle markedsværdi, eftersom den afspejlede nettoværdien af de 
distributionstjenester, de kommercielle operatører modtog, som gradvis ville stige i takt med stigningen i antallet 
af DAB-modtagere. Tilskyndelsesvirkningerne beskrives nedenfor.  
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186. I mediesektoren er udbredelsesbaserede betalingsmodeller desuden almindelig praksis 
og er også i en vis udstrækning blevet anvendt ved indførelsen og finansieringen af 
digitalt jordbaseret tv i Sverige69. 

187. At den udbredelsesbaserede model derefter viste sig at være meget vanskelig at få 
gennemført, som beskrevet ovenfor i punkt 72, ændrer intet ved, at den på det 
tidspunkt, hvor den blev indført, var et egnet middel.  

188. Ved det fremtidige udbud af den resterende kapacitet i DAB-blok 2 vil den 
udbredelsesbaserede model på grund af de ovenfor beskrevne problemer blive erstattet 
med en gradvis indfasning af en betalingsmodel baseret på dækning af de fulde 
omkostninger (dvs. uden hensyntagen til sendenettets markedsværdi)70. 

189. Også indfasningsmodellen (2013-2017) er i lyset af de ovennævnte mål og den 
tidligere situation en egnet model i overgangsperioden. Denne model, som indebærer 
faste og gradvis stigende omkostninger i løbet af overgangsperioden sikrer en 
afbalanceret overgang fra den udbredelsesbaserede model til modellen med fuld 
omkostningsdækning og giver dermed både eksisterende og fremtidige 
tilladelseshavere tid til at tilpasse deres omkostningsstrukturer. Desuden sikrer den 
ligebehandling mellem alle kommercielle operatører. Endvidere tager den reviderede 
indfasningsmodel højde for den fremrykkede lukning af FM-båndet.  

190. Det ventes, at de fremtidige udbud og en udvidelse af sendenettets dækning i DAB-
blok 2 vil føre til en stigning i antallet af DAB-modtagere og dermed i DAB-nettets 
markedsværdi, hvilket også vil kunne fremskynde lukningen af FM-båndet.  

191. Af disse grunde er såvel den udbredelsesbaserede model som indfasningsmodellen 
egnede midler, som bidrager til de ovennævnte mål.  

4.2.2.2 Støtten skaber de rette incitamenter for de kommercielle operatører  

 
i) Markedets generelle karakteristika  

192. Som beskrevet i punkt 7 er radiofrekvenser knappe ressourcer, og indførelsen af DAB 
åbner mulighed for at øge det disponible antal radiokanaler. Den digitale platform – og 
overgangen til digital radio – ventes derfor at føre til en generel forøgelse af 
konkurrencen på radiomarkedet.  

193. I dag sender alle de kommercielle operatører, der sender DAB-radio, også FM-
kanaler, og alle kommercielle DAB-radiokanaler parallelsendes på FM-kanaler.  

194. Der er især tre faktorer, der gør det praktisk taget umuligt at lukke det analoge net og 
samtidig forlange, at de kommercielle operatører skal betale deres fulde andel af 
omkostningerne: (1) Kun et begrænset udsnit af den danske befolkning har DAB-
modtagere (FM-båndet tegner sig i dag for ca. 90 % af radiolytningen), (2) blok 2 var 
ikke fuldt udviklet med hensyn til indendørs dækning og (3) DAB-blok 3 (reserveret 
til regional DAB-radio) skal først etableres.  

                                                 
69 Se nr. 43, 84, 102 og 106 i Kommissionens beslutning i sag C 24/2004, Indførelse af jordbaseret digital-tv i 
Sverige.  
70 Jf. afsnit 3.3.2. 
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195. På det danske marked sendes der således fortsat både DAB-radio og (regional og 
landsdækkende) FM-radio. Det mindsker DAB-kapacitetens kommercielle værdi. At 
der stadigvæk findes regionale og landsdækkende FM-radiokanaler, som er langt mere 
kommercielt attraktive end DAB-radiokanalerne, lægger betydelige hindringer i vejen 
for en succesrig udvikling af det kommercielle DAB-radiomarked.  

196. Erfaringerne har vist, at de kommercielle operatører ikke har haft noget incitament til 
at udvikle og udnytte DAB-kapaciteten, eftersom der i begyndelsen var yderst 
begrænsede fordele forbundet med DAB, og de faste omkostninger og 
driftsomkostningerne er meget høje.  

197. Mangelen på incitamenter til at deltage i overgangen til digitalradio på markedsvilkår 
beror også på det begrænsede marked for radioannoncering i Danmark, som beskrevet 
i punkt 86-88, og de deraf følgende begrænsede udsigter til at opnå større økonomiske 
gevinster på lang sigt på DAB-radiomarkedet.  

198. Det bemærkes desuden, at radioreklamemarkedet er et totalt marked, hvor 
annoncørerne ser på, hvordan de bedst når ud til deres målgruppe. Så længe DAB-
radio har så ringe lyttertal, har DAB-radio derfor kun begrænset værdi i forhold til 
FM.  

199. Det er derfor stadigvæk vilkårene på FM-radiomarkedet, der dikterer de kommercielle 
radiooperatørers adfærd. I realiteten opfattes DAB-radiomarkedet i dag som et 
supplement til FM-markedet. De kommercielle beslutninger dikteres derfor alene af, 
hvad der sendes på FM-båndet.  

ii) Incitamenter for de kommercielle operatører 

200. Som nævnt ovenfor blev det oprindeligt antaget, at de kommercielle operatører ville 
være i stand til at betale deres fulde andel af DAB-distributionsomkostningerne. Men 
på grund af den manglende interesse hos brugerne og de deraf følgende meget 
beskedne reklameindtægter kombineret med forpligtelsen til at sende landsdækkende 
DAB-radio stemte dette ikke overens med nettets kommercielle markedsværdi.  

201. Da hensigten var gradvis at få skabt et sådant kommercielt rentabelt marked, indførte 
man derfor den udbredelsesbaserede betalingsmodel. Denne model gav de 
kommercielle operatører incitament til at handle i overensstemmelse med de 
markedsøkonomiske principper.  

202. I relation til den udbredelsesbaserede models incitamentvirkninger erindres der om, at 
erfaringerne havde vist, at den forsatte eksistens af FM-båndet, der var langt mere 
kommercielt attraktivt end DAB-radiokanalerne, og de hindringer, der bestod for den 
fulde udnyttelse af DAB-nettet, lagde betydelige hindringer i vejen for en succesrig 
udvikling af et landsdækkende (kommercielt rentabelt) DAB-radiomarked.  

203. For at realisere de ovennævnte mål og undgå, at overgangen fra analog til digital radio 
brød sammen allerede fra begyndelsen, var det nødvendigt at indføre en 
betalingsmodel, der kunne skabe de nødvendige incitamenter til at få udviklet og 
videreudviklet en kommercielt rentabel DAB-platform.  

204. Som nævnt ovenfor var der hverken i udbudsbekendtgørelsen eller i tilladelserne 
fastsat nogen metode for, hvordan de omkostninger, tilladelseshaverne skulle dække, 
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skulle beregnes. Af udbudsbekendtgørelserne fremgik det blot, at operatørerne skulle 
have pligt til at bidrage ligeligt og proportionalt til udviklingen af DAB-nettet, selv om 
det på politisk hold oprindeligt blev antaget, at de kommercielle operatører skulle 
betale deres fulde andel af DAB-distributionsomkostningerne.  

205. Da DAB-sending var startet, blev det imidlertid klart, at det ikke ville stemme overens 
med DAB-nettets faktiske markedsværdi, hvis de kommercielle operatører skulle 
betale deres fulde andel af distributionsomkostningerne. Mangelen på interesse hos 
brugerne og de deraf følgende meget beskedne reklameindtægter betød sammen med 
forpligtelsen til at sende landsdækkende DAB-radio, at de kommercielle operatører 
ikke havde noget incitament til at bidrage til udbygning og udnyttelse af DAB-
kapaciteten (uanset deres kontraktlige forpligtelser).  

206. I betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende på radiomarkedet, finder 
Kommissionen, at den udbredelsesbaserede model har en incitamentvirkning over for 
de kommercielle operatører og kan få dem til at handle på en måde, der fremmer de 
ovennævnte mål. Det fremgår af de aftaler, der er indgået mellem de kommercielle 
operatører og DR, og hvori de kommercielle operatører forpligter sig til på egen 
bekostning at søge at fremme lytternes brug af DAB71, og af nedennævnte faktorer.  

207. For det første letter betalingsmodellen udviklingen af et selvstændigt DAB-marked 
ved at reducere de kommercielle operatørers omkostninger i forhold til den anslåede 
relative kommercielle værdi af deres adgang til DAB-kapaciteten. Jo flere husstande 
der har DAB-modtagere, jo større værdi har DAB-adgangen for operatørerne.  

208. Meningen med den udbredelsesbaserede betalingsmodel var, at den skulle give 
operatørerne et incitament til at udnytte deres DAB-kapacitet og handle på 
markedsvilkår, til trods for at der endnu ikke findes et egentligt DAB-marked. Men 
eftersom den udbredelsesbaserede model er baseret på antallet af DAB-modtagere, vil 
der gradvis udvikle sig et marked, og betalingerne fra de kommercielle operatører vil 
gradvis stige i takt med stigningen i antallet af DAB-modtagere.  

209. For det andet er der mange husstande i Danmark, der ikke vil være i stand til at tage 
DAB-radio uden en god indendørs modtagelse. Som nævnt ovenfor har de 
kommercielle operatører intet incitament til at investere i etablering af landsdækkende 
indendørs modtagelse på højt niveau (i fjerntbeliggende områder i Danmark), eftersom 
omkostningerne ved de sidste procentdele af nettet ville være betydeligt større end 
fordelene ved øgede reklameindtægter. Det tyder også på, at der var behov for en 
kompensationsmodel for at skabe et landsdækkende kommercielt DAB-marked og 
dermed fremme overgangen til digital radio.  

210. For det tredje ville de kommercielle operatører have været langt mere uvillige til at gå 
ind på markedet for landsdækkende DAB-radio (og muligvis også FM-radio), hvis de 
fra starten havde skullet betale de faktiske fulde DAB-sendeomkostninger. Det ville 
formentlig også have skabt endnu større økonomiske problemer i branchen som 
helhed.  

211. For det fjerde tilvejebragte den udbredelsesbaserede model den gennemsigtighed og 
forudsigelighed, der var nødvendig på et sårbart radiomarked.  

                                                 
71 F.eks. punkt 6 i DR's aftale med Sky og Talpa  af 21.6.2005. 
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212. Af disse grunde finder Kommissionen, at den udbredelsesbaserede model skabte de 
rette incitamenter for de kommercielle operatører fra og med 2005.  

213. Alt i alt finder Kommissionen følgelig, at i betragtning af de konkrete forhold på 
radiomarkedet som helhed var den udbredelsesbaserede model nødvendig og havde en 
incitamentvirkning ved at tilskynde de kommercielle operatører til en positiv adfærd, 
og at den var nødvendig for at fremme det overordnede mål om en gradvis overgang 
til digital radio.  

214. Kommissionen mener generelt, at den omstændighed, at den udbredelsesbaserede 
model sidenhen viste sig at være meget vanskelig at gennemføre, ikke ændrer noget 
ved foranstaltningens nødvendighed og tilsigtede tilskyndelsesvirkning på det 
tidspunkt, hvor den blev iværksat.  

215. Det kan hævdes, at målet om en overgang fra FM til DAB med større succes kunne 
være nået med andre midler, f.eks. ved at tvinge brugerne til at anskaffe sig DAB-
modtagere ved helt at lukke FM-båndet og samtidig lukke op for DAB uden nogen 
overgangsperiode. Men ifølge den danske regerings analyse fra 1997 om overgangen 
fra FM-båndet til DAB var det ikke den bedste løsning for digitaliseringen af dansk 
radio på det tidspunkt.  

216. På grund af mangelen på pålidelige data om antallet af DAB-modtagere og den træge 
udvikling på DAB-radiomarkedet72 er det nu blevet besluttet at opgive den 
udbredelsesbaserede model og erstatte den med andre foranstaltninger, som tilsammen 
bedre kan fremme udviklingen af et landsdækkende DAB-radiomarked.  

217. Sammen med andre foranstaltninger – bl.a. udbud af tre nye DAB-radiokanaler i 
blok 2 og udvidelse af dækningen i blok 2 – vil man derfor erstatte den 
udbredelsesbaserede model med en betalingsmodel til indfasning af fuld 
omkostningsbetaling fra 2012.  

218. I overgangsperioden vil indfasningsmodellen skabe de rette incitamenter for både 
eksisterende og fremtidige kommercielle operatører.  

219. På den ene side vil de stigende betalinger i løbet af overgangsperioden give de 
eksisterende operatører en glidende overgang og tid til at forberede sig på at skulle 
betale de fulde omkostninger. Samtidig træffes der også andre foranstaltninger for at 
fremskynde udviklingen af DAB-markedet – bl.a. flere kommercielle kanaler i blok 2 
og bedre indendørs dækning – hvilket gør det realistisk at forvente, at de kommercielle 
operatører vil anse DAB-radiomarkedet for at være rentabelt i 2018 på markedsvilkår, 
også selv om de er forpligtede til at sende landsdækkende og til at betale deres fulde 
andel af sendeomkostningerne.  

220. I lyset heraf skabte den udbredelsesbaserede model som udgangspunkt de rette 
incitamenter for de kommercielle stationer til at investere i DAB-radio i opstartfasen 
og gav en korrekt afspejling af markedsvilkårene på daværende tidspunkt. Disse 
incitamenter er imidlertid af forskellige årsager ikke længere tilstrækkelige.  

221. Derfor træffes der nu nye foranstaltninger for at fremskynde overgangen fra FM-radio 
til DAB-radio. Der er bl.a. tale om en indfasning af en model med fuld betaling af 

                                                 
72 Se punkt 75 ovenfor. 
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omkostningerne, der giver de kommercielle stationer de rette incitamenter til at agere 
på DAB-markedet i en overgangsperiode.  

222. De danske myndigheder forventer, at DAB-radiomarkedet ved udgangen af 2017 er 
blevet udviklet i en sådan grad, at de kommercielle aktører skulle være i stand til at 
bære deres fulde andel af sendeomkostningerne.  

223. Med hensyn til den nuværende og den reviderede indfasningsmodel finder 
Kommissionen, at modellen er nødvendig af bl.a. de ovennævnte grunde, da DAB-
platformen i tilsvarende grad stadigvæk lider af de samme markedssvigt i form af 
mangel på kommercielle udsigter, dækning, lyttertal, modtagere og originalindhold.  

224. Den lineære stigning i de kommercielle aktørers betalinger i løbet af 
overgangsperioden vil give de eksisterende operatører en glidende overgang og tid 
nok til at forberede sig på at skulle betale de fulde omkostninger. Samtidig træffes der 
også andre foranstaltninger for at fremskynde udviklingen af DAB-markedet – flere 
kommercielle kanaler på MUX 2, bedre indendørs dækning – som gør det realistisk at 
forvente, at de kommercielle aktører efter 2017 vil opfatte DAB-radiomarkedet som et 
kommercielt rentabelt marked, selv om de er forpligtede til at sende landsdækkende 
og til at betale deres fulde andel af sendeomkostningerne.  

4.2.2.3 Støtten er proportionel  

225. Efter Kommissionens opfattelse er enhver støtte forbundet med betalingsmodellerne 
proportionel, eftersom det tilsigtede mål med modellerne, især en overgang fra FM-
radio til DAB-radio, ikke kunne være nået med mindre offentlig støtte.  

226. Generelt tager de to betalingsmodeller sigte på hurtigst muligt at gøre det kommercielt 
attraktivt at sende landsdækkende DAB-radio på markedsvilkår og dermed få skabt en 
situation, hvor de kommercielle aktører er i stand til at betale deres fulde andel af 
omkostningerne ved at sende landsdækkende DAB-radio.  

227. Hvad den udbredelsesbaserede model angår, må enhver støtte forbundet med denne 
betalingsmodel anses for at være proportionel i forhold til målene:  

228. For det første sikrer den måde, hvorpå denne betalingsmodel fungerer, at 
støtteelementet er afbalanceret og stemmer overens med markedsværdien af 
landsdækkende DAB-radiotransmission. De kommercielle aktører har således ikke 
kunnet opnå en urimelig profit på DAB-radiomarkedet, mens de modtog støtte i form 
af reduceret betaling for sendeomkostningerne. Ved denne betalingsmodel skulle 
støtten desuden helt bortfalde, når antallet af DAB-modtagere når op på 5 millioner.  

229. For det andet er det en kendsgerning, at den udbredelsesbaserede model ikke har 
resulteret i en overkompensering til de kommercielle aktører. De kommercielle 
radiostationer har siden 2005 haft økonomiske vanskeligheder, og nogle af dem har 
haft vanskeligheder med at betale selv de ret små beløb, de skulle betale ved denne 
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model73. Samme adfærd fra de kommercielle aktørers side kunne ikke være opnået 
med mindre støtte uden risiko for at skade udviklingen af DAB-radiomarkedet mere74.  

230. I lyset heraf er de høje støtteintensiteter i den periode, hvor den udbredelsesbaserede 
model blev anvendt, berettigede, og enhver støtte ydet via den udbredelsesbaserede 
model er proportionel.  

231. Ved den reviderede indfasningsmodel vil intensiteten af enhver støtte gradvis og 
lineært blive reduceret fra ca. 80 % til 0 %75. I indfasningsmodellen er der desuden 
taget højde for den fremrykkede lukning af FM-båndet. Som helhed er 
støtteintensiteten lang lavere end under den udbredelsesbaserede model, og 
Kommissionen finder af de samme grunde, at den støtte, der vil blive ydet i 
overgangsperioden, er proportionel76.  

4.2.3  Konkurrencefordrejninger  

232. Efter Kommissionens opfattelse er enhver mulig fordrejning af konkurrencen som 
følge af støtten minimal og opvejes af de ovenfor beskrevne positive virkninger.  

233. Som nævnt ovenfor foretog de danske myndigheder en analyse af markedet og 
mulighederne for udvikling af digital radio, før de indførte betalingsmodellerne. 
Kulturministeren nedsatte i december 1997 en arbejdsgruppe, der skulle udrede de 
tekniske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til indførelse af jordbaseret 
digital radio og tv.  

234. I sin afsluttende rapport drog arbejdsgruppen den konklusion, at overgangen fra 
analog til digital radio kan antages at finde sted inden for en tidshorisont på 10-20 år, 
men at man bør søge at fremskynde denne overgang for at mindske de betydelige 
omkostninger ved FM-sending, enten ved at gøre DAB mere attraktiv for lytterne (øge 
antallet af kanaler) eller gennem statslige foranstaltninger. Desuden anerkendes det i 
rapporten, at det for radiostationerne er forbundet med betydelige omkostninger at 
opbygge en attraktiv DAB-radio, og at der potentielt er behov for statens intervention.  

235. Befolkningens uvilje mod at skifte til DAB-radio og anskaffe sig DAB-modtagere var 
imidlertid større end ventet, og markedet for digitalradio var derfor mindre lønsomt 
end ventet.  

236. På denne baggrund indførte man den udbredelsesbaserede model, som sikrede 
maksimal betaling fra operatørerne, samtidig med at der blev udviklet et DAB-
radiomarked, som var økonomisk rentabelt og således satte operatørerne i stand til at 
agere efter de markedsøkonomiske principper.  

237. Denne betalingsmodel minimerer konkurrencefordrejningen og åbner samtidig 
mulighed for at agere på markedsvilkår. For det første er den udbredelsesbaserede 
model som beskrevet ovenfor blevet anvendt i andre situationer og blev på daværende 

                                                 
73 Se punkt 74 ovenfor og tabel 10. 
74 Der henvises til afsnit 4.2.2.3 ovenfor angående støttens proportionalitet.  
75 Jf. tabel 10. 
76 Jf. den lineære reduktion som angivet i tabel 10. 
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tidspunkt anset for at være et godt kompromis. For det andet har denne betalingsmodel 
ikke haft nogen nævneværdig konkurrencefordrejende virkning.  

238. I princippet vil enhver indvirkning på konkurrencen, som den udbredelsesbaserede 
model kunne få, bero på, at de kommercielle aktører kunne bruge kompensationen til 
at fordreje konkurrencen på DAB-radiomarkedet eller på tilgrænsende markeder.  

239. Teoretisk set konkurrerer kommerciel DAB-radio med alle, der sælger landsdækkende 
reklamer, f.eks. landsdækkende dagblade og tv-selskaber. Kommissionen finder 
imidlertid, at de mest relevante markeder er (1) det landsdækkende DAB-radiomarked, 
(2) det landsdækkende FM-radiomarked og (3) det lokale/regionale FM-radiomarked 
samt de relevante markeder i foregående og efterfølgende led, herunder især 
markederne for radioreklamer77.  

240. Det er klart, at den udbredelsesbaserede model ikke har påvirket konkurrencen på (1) 
det landsdækkende DAB-radiomarked, eftersom den gjaldt for alle kommercielle 
operatører. For undtagelserne (TV2 og FM4) var der særlige grunde78, hvilket sikrer, 
at de kommercielle operatører ikke fik nogen kommerciel fordel i forhold til TV2 og 
FM4.  

241. Den udbredelsesbaserede model havde desuden ingen indvirkning på konkurrencen på 
(2) markedet for landsdækkende FM-kanaler, da alle de kommercielle operatører på 
FM-båndet havde en forpligtelse til at sende DAB-radio, og alle operatørerne sendte 
paralleludsendelser. Alle operatører modtog derfor de samme nedslag.  

242. I den sammenhæng bemærkes, at FM-kanalerne (via auktioner eller udbud) blev solgt 
til kommercielle operatører, og at pligten til at sende DAB-radio primært blev 
betragtet som en meromkostning, der i begyndelsen havde en meget begrænset værdi 
på grund af mangelen på originalindhold samt det begrænsede antal DAB-modtagere.  

243. Den udbredelsesbaserede model havde naturligvis den væsentlige virkning på dette 
marked, at den skærpede konkurrencen i forhold til den dominerende danske 
radiostation DR's FM- og DAB-kanaler. Det var et af de væsentligste formål med at 
udvikle et stærkere landsdækkende kommercielt radiomarked i Danmark. Der var 
imidlertid tale om en tilsigtet virkning, idet et af målene med at udbyde 
landsdækkende FM- og DAB-kanaler var at øge konkurrencen på det danske 
radiomarked.  

244. Endelig havde den udbredelsesbaserede model en ganske ubetydelig – om 
overhovedet nogen – indvirkning på (3) markedet for regional/lokal FM-radio på 
grund af de særlige forhold, der gjorde sig gældende på radioreklamemarkedet. Set ud 
fra et reklameperspektiv må der sondres mellem nationale og lokale markeder. En 
landsdækkende kommerciel radiostation konkurrerer med andre landsdækkende 
reklamemedier (især landsdækkende radioplatforme), mens en kommerciel lokal 
radiostation konkurrerer med andre lokale reklamemedier. Kun få lokale annoncører 
(f.eks. lokale supermarkeder, biografer eller musikarrangementer, som især køber 
reklametid i de lokale kommercielle radiostationer) har nogen interesse i at betale for 
en målgruppe uden for deres aktivitetsområde. På samme måde vil der normalt ikke 

                                                 
77 Afgrænsningen og beskrivelsen af de mest relevante markeder er baseret på rationelle økonomiske 
betragtninger og ikke på en detaljeret empirisk markedsanalyse.  
78 Se punkt 72 ovenfor. 
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være nogen fornuft i (det ville være for dyrt) at bruge flere lokale 
radioreklameplatforme til reklamer med en landsdækkende målgruppe (f.eks. for 
forbrugerprodukter og netbutikker).  

245. Radiostationer konkurrerer i princippet om reklameindtægter med andre platforme 
som dagblade, tv, internet, biografer og outdoorplatforme. Støttens eneste mærkbare 
virkning for konkurrencen gør sig imidlertid gældende på det landsdækkende marked 
for (1) DAB-radio og (2) FM-radio (og markederne i foregående og efterfølgende led). 
Kommissionen finder det indlysende, at der ikke er nogen andre markeder, der er 
blevet påvirket nævneværdigt af støtten. Kommissionen minder også om, at markedet 
for radioreklamer er relativt begrænset i Danmark (2 % af det samlede 
reklamemarked), at der er hård konkurrence på dette marked, og at udbredelsen af 
kommerciel DAB-radio er begrænset. Støtten har hovedsagelig negative virkninger for 
public service-stationen DR i DR's konkurrence med de private landsdækkende 
radiokanaler.  

246. Som helhed påvirker den udbredelsesbaserede betalingsmodel ikke 
samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.  

247. Selv i dag viser de kommercielle radiostationer kun en meget begrænset interesse for 
DAB-platformen, hvilket fremgår af en offentlig høring om den danske digitale 
radiostrategi, der for nyligt har fundet sted. Rentabiliteten inden for kommerciel radio 
er fortsat ret kortsigtet og beror på, hvad lytterne i øjeblikket lytter til. Og det er 
stadigvæk FM-radio, der fortsat tegner sig for 90 % af den samlede radiolytning. De 
konkurrencefordrejninger, den reducerede betaling for DAB kan afføde, må derfor 
anses for at være stærkt begrænsede.  

248. Heller ikke indfasningen af modellen med fuld betaling påvirker samhandelsvilkårene 
på en måde, der strider mod den fælles interesse, da betalingerne i denne 
overgangsperiode vil være højere end førhen, og formålet med modellen er gradvis at 
få indført en betalingsmodel med fuld dækning af omkostningerne.  

249. Beslutningen om at påbegynde en indfasning af de fulde omkostninger blev truffet for 
at fremskynde overgangen til fuld betaling og undgå de problemer, den 
udbredelsesbaserede model skabte.  

4.2.3.1 Teknologineutralitet  

250. Som indgående beskrevet ovenfor er der intet reelt alternativ til udvikling af den 
jordbaserede digitale platform i Danmark, i betragtning af, at der kræves tæt ved 
100 % indendørs dækning. Ifølge de danske myndigheder er denne platform set ud fra 
et økonomisk, teknologisk og samfundsmæssigt perspektiv den bedst egnede 
radiotransmissionsinfrastruktur79.  

251. Kommissionen finder derfor, at foranstaltningen stemmer overens med princippet om 
teknologineutralitet. Den indebærer ingen urimelig begunstigelse af nogen konkret 
teknologi- eller transmissionsplatform.  

                                                 
79 Jf. afsnit 3.6 ovenfor.  
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4.2.4 Afvejning af positive og negative virkninger  
 
252. De betydelige positive virkninger, en overgang fra det analoge FM-bånd til DAB vil 

få, er beskrevet ovenfor: DAB er en teknologisk forbedring, bl.a. med hensyn til 
lydkvalitet, mobil modtagelse, effektiv udnyttelse af frekvensspektrum og 
sendeomkostninger, og eftersom DAB ventes at ende med at blive den primære måde 
at sende radio på i Danmark, er det vigtigt at sikre lige adgang for alle brugere80. 
Støtteforanstaltningen tager sigte på at afhjælpe et markedssvigt og sikre 
sammenhæng på markedet for DAB-radio81, og den tager derfor sigte på at 
virkeliggøre et veldefineret mål af fælles interesse.  

253. Betalingsmodellerne er udformet på en sådan måde, at de afhjælper det identificerede 
markedssvigt i overgangsfasen. Mens den udbredelsesbaserede model gav 
radiostationerne et økonomisk incitament til at sende DAB-radio, selv om der ikke 
findes noget reelt marked for DAB, giver modellen for indfasning af fuld betaling de 
kommercielle operatører et incitament til at investere i DAB og sætter samtidig skub i 
processen henimod fuld betaling af omkostningerne. Selv om den udbredelsesbaserede 
model viste sig at være vanskelig at gennemføre, stemmer begge de to 
betalingsmodeller overens med proportionalitets- og gennemsigtighedsprincipperne.  

254. På denne baggrund er de negative virkninger for konkurrencen beskedne: Selv om 
betalingsmodellerne måske kan have visse indvirkninger på konkurrencen på kort sigt, 
vil disse virkninger gøre sig gældende på et meget lille og uudviklet radiomarked, der 
generelt er præget af meget ringe lønsomhed. Derimod er de samlede virkninger for 
konkurrencen og den teknologiske udvikling positive, idet betalingsmodellerne letter 
den teknologiske udvikling af DAB som et realistisk alternativ til FM-båndet.  

255. Kommissionen finder derfor, at de overordnede virkninger af betalingsmodellerne alt i 
alt er positive og stemmer overens med målene i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF. 
Betalingsmodellerne kan følgelig erklæres forenelige med artikel 107, stk. 3, litra c), i 
TEUF.  

5.  KONKLUSION 

256. Fritagelsen af de kommercielle radiooperatører for betaling af deres andel af 
omkostningerne ved brug af DAB-sendenettet udgør statsstøtte. På grundlag af 
ovenstående vurdering er det imidlertid Kommissionens opfattelse, at a) den 
udbredelsesbaserede betalingsmodel (2005-2012) og b) indfasningen af betalinger baseret 
på FDC-modellen (2013-2017) kan erklæres forenelige med det indre marked under 
henvisning til artikel 107, stk. 3), litra c), i TEUF, og at c) den betalingsmodel, der 
ventes indført fra 2018, ikke er forbundet med statsstøtte.  

257. Kommissionen noterer, at den danske stat efter 2018 ikke vil yde nogen støtte inden 
for rammerne af denne foranstaltning. Skulle de danske myndigheder på nogen måde 
forlænge eller udvide støtteordningen eller yde nogen anden form for støtte end den i 
denne afgørelse omhandlede, kan Kommissionen ikke udelukke, at det ikke vil være 
foreneligt med det indre marked.  

                                                 
80 Jf. afsnit 2 og 4.2.1.1 ovenfor.  
81 Jf. afsnit 4.2.1.2.  
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6.  AFGØRELSE  

258. Kommissionen finder det beklageligt, at Danmark i strid med artikel 108, stk. 3, ydede 
støtte til DAB-sendenettet før denne afgørelses vedtagelse. Dette er et vigtigt element i 
vurderingen af foranstaltningens forenelighed. Kommissionen finder endvidere, at den 
omkostningsmodel, der indføres i 2018, ikke er forbundet med statsstøtte. 
Kommissionen har derfor besluttet ikke at modsætte sig den her omhandlede 
foranstaltning.  

259. Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til 
tredjemand, bedes De underrette Kommissionen herom senest 14 dage efter 
modtagelsen. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en 
begrundet anmodning om fortrolig behandling, anses De for at være indforstået med, 
at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevet offentliggøres i sin fulde 
ordlyd på det autentiske sprog på netstedet:  

 http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

 Anmodning om fortrolig behandling sendes med anbefalet post eller fax til: 
    Europa-Kommissionen  

Generaldirektoratet for Konkurrence  
Registreringskontoret for Statsstøtte  

  Rue Joseph II 70 / Jozef II straat 70 
B-1049 Bruxelles 
Faxnr.: +32-2-296.12.42  
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 

På Kommissionens vegne  
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Almunia 
Næstformand 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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