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Afgørelse om tilsyn med XFM Lyngby og XFM København  

 

 

Sammendrag  

Radio- og tv-nævnet besluttede på sit møde den 17. december 2013 at 

indlede tilsyn med de radiostationer, der har tilladelse til programvirk-

somhed i flere områder. Formålet med tilsynet var at klarlægge, 

hvorvidt stationerne reelt udøver den programaktivitet, der er ydet 

tilskud til. På denne baggrund er der blevet ført tilsyn med disse to 

radiostationer: 

 

 XFM Lyngby 

 XFM København 

 

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse 

om, at de to stationer, XFM Lyngby og XFM København sender i 

henhold til programvilkårene i stationernes tilladelser, jf. § 1, stk. 3, i 

lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 

20. marts 2014. 

 

Sagens oplysninger 

Radio- og tv-nævnet fremsendte en høringsskrivelse til de to radio-

stationer den 2. oktober 2014. I høringsbrevene anmodede nævnet de 

to radiostationer om følgende oplysninger:  

 

 Dato for sendestart.  

 Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i 

stationens tilladelse. 

 Bekræftelse på, at stationen har produceret samtlige 

udsendelser udsendt på stationen eller oplysning om, hvem der 

har produceret udsendelserne med angivelse af udsendelsernes 

titel. 

XFM København 

XFM Lyngby 

 

Sendt til: 

 

lrj@x.dtu.dk 

camilla.gummer@gmail.com 

mailto:csl@kulturstyrelsen.dk
http://www.kulturstyrelsen.dk/
mailto:lrj@x.dtu.dk
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 Oplysning om, hvorvidt udsendelser udsendt på stationen tillige 

er blevet udsendt på andre stationer - og i så fald oplysning 

om, hvilke stationer disse er blevet udsendt på, udsendelsernes 

titel og sendetidspunkt. 

 Kopier af førstegangsudsendelser udsendt i uge 36 i 2014. 

 Programoversigter, ligeledes for uge 36, med klar angivelse af 

titel og sendetidspunktet for de enkelte førstegangsudsendelser. 

 

Stationerne henviste til problemer med deres optageudstyr. Derfor 

indsendte man i stedet programkopier for uge 18. Derudover var der 

problemer med enkelte filer grundet tekniske problemer. Begge sta-

tioner har gentagne gange overskredet de fastsatte høringsfrister, som 

derfor løbende er blevet udsat.  

 

Da der ikke er noget tidsmæssigt sammenfald med hensyn til, hvilke 

filer, der mangler, har disse oplysninger ikke givet nævnet anledning til 

bemærkninger. Det bemærkes i den forbindelse, at formålet med til-

synet er at undersøge, hvorvidt XFM København og XFM Lyngby reelt 

yder den programaktivitet, som der er ydet tilskud til, eller om de to 

stationer er involveret i networking.  

 

Radio- og tv-nævnets vurdering  

Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn med programvirksomheden i 

henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014. Nævnet har på sit møde 

den 17. december 2014 behandlet sagen. 

 

De to lokalradiostationer har indsendt programkopier, som har manglet 

enkelte timers optagelser. Nævnet finder endvidere høringsprocessen 

kritisabel i forhold til overskridelsen af flere høringsfrister.  

 

Endelig finder Radio- og tv-nævnet, at de to lokalradiostationer udøver 

programvirksomhed i henhold til programvilkårene i stationernes til-

ladelser, jf. § 1, stk. 3, i radio- og fjernsynsloven. 

 

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende  

 

AFGØRELSE: 

 

Nævnet finder, at der er overensstemmelse mellem radiostationernes 

udøvede programvirksomhed og vilkårene i de programtilladelser, der 

er udstedt til XFM Lyngby og XFM Københavns, jf. § 1, stk. 3, i lov om 

radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. 

marts 2014.  
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Nævnet påtaler, at forløbet omkring indsendelse af høringssvar har 

været kritisabelt, og det indskærpes, at stationerne er forpligtede til at 

optage og opbevare programkopier i 3 måneder jf. § 87, stk. 1, i 

lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed.  

 

Nævnet gør endelig opmærksom på, at nævnet kan skride til mid-

lertidig eller endelig inddragelse ved gentagne overtrædelser af vil-

kårene for tilladelsen jf. § 50, stk.1, i lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. 

marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed. 
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