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Radio24syv opfylder sine forpligtelser i 2011 
  
Radio- og tv-nævnet har afgivet sin udtalelse om Radio24syvs redegørelse 
for opfyldelsen af public service-forpligtelsen i 2011. Nævnet finder samlet 
set, at Radio24syv opfylder tilladelsens krav. 
 
”Det er positivt, at Radio24syv har været i stand til at sikre opfyldelsen af 
tilladelsen for 2011 og særligt at stationen har fået nyheds- og aktualitets-
redaktionen fuldt ud i gang fra start”, siger formand for Radio- og tv-
nævnet på godkendelsestidspunktet*) Christian Scherfig, og fortsætter: 
 
”Nævnet anerkender Radio24syvs store arbejde med opstarten af den nye 
radiokanal. Selvfølgelig har der været enkelte skønhedspletter i forbindelse 
med opfyldelsen, men det er forståeligt set i lyset af, at der er tale om en 
helt ny radiostation, der på baggrund af kun to måneders programvirk-
somhed har skullet lave sin første public service-redegørelse.” 
 
Nævnet noterer desuden, at Radio24syv har indledt en række projekter, 
eksempelvis Monogram, som bliver interessante at følge. Samtidig er det 
positivt, at Radio24syv stiller samtlige udsendte danske programmer til 
rådighed for offentligheden i hele tilladelsesperioden. Det er ligeledes posi-
tivt at Radio24syv har fokuseret på at understøtte dialogen med lytterne i 
store dele af programfladen. 

Læs Radio24syvs public service-redegørelse og Radio- og tv-nævnets udta-
lelse her.  

 
For nærmere oplysninger kontakt: 

Nævnsformand Mads Bryde Andersen, 40 58 09 25 

Nævnsformand på godkendelsestidspunktet Christian Scherfig, 20 25 68 55 

Specialkonsulent Christian Edelvold Berg, 33 73 33 30 

*) Der er per 1. januar 2013 udpeget et nyt Radio- og tv-nævn. Formand for det nye nævn er 
tidligere næstformand Mads Bryde Andersen. Formand på tidspunktet for godkendelsen af 
Nævnsudtalelsen om Radio24syv var Christian Scherfig 

http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/radio/fm-4-radio24syv/public-service-redegoerelse/

