
Handlingsplan tilgængelighed

(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og 
registrering for personer med handicap -bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020)

Udbyder
1 Navn Dansk Filmskat

Adresse
Mosedalvej 14, 2500 Valby

Telefonnummer

E-mail support@danskfilmskat.dk

Kontaktperson og 
kontaktoplysninger Kasper Rasmussen, kasper.rasmussen@nordiskfilm.com

Hjemmeside
www.danskfilmskat.dk

Cvr.nr. 13513074

Evt. ID-nr.

Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?

On demand

Angiv
kanalens/tjenestens
navn

Dansk Filmskat

Handlingsplanens periode
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker.

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år) O3 ar
Redegørelse (§2)
3 Redegør for hvordan I ved hjælp 

af forholdsmæssige 
foranstaltninger løbende og 
gradvis vil gøre jeres 
programvirksomhed mere 
tilgængelig for personer med 
handicap.

Beskriv jeres overordnede plan 
for tilqængeliqgørelse.

Vi arbejder i to faser.
Fase 1 fra nu og frem til september 2022.
Fase 2: Overgang til ny teknisk platform og 
frontend med bedre mulighed for implementering af 
foranstaltninger samt berigelse af vores indhold.

Tegnsprogstolkning
4 Planlægger I at 

anvende
teonsoroatolknina som 
led i
tilgængeliggørelsen?
Hvis ja, redegøres

Tegnsprogstolkning er ikke en del af handlingsplanen. I stedet 
prioriteres undertekster, som også mere gængs på On 
demand-tjenester.
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nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont.

Undertekster
5 Planlægger I at 

anvende undertekster 
som led i
tilgængeliggørelsen?
Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor, Oplys 
omfang og tidshorisont.

Alt fremmedsprog i danske film er tekstet, og til en lang række 
gamle danske film har vi også standard-undertekster (ST) 
og/eller tekster til hørehæmmede (THH) tilgængelige

Det har været en prioritet for os at gøre undertekster 
tilgængelige på flere af de gamle danske film, og vi er gået fra 
at have ST eller THH på ca. 40% af vores film fra 2015-2020 
til 58% i januar 2022. Vi gør vores brugere opmærksomme på, 
hvilke titler der er tilgængelige med undertekster her: 
httos://su DDort.danskfilmskat.dk/hc/da/articles/203501431-
Undertekster-

Vi har plukket de lavsthængende frugter, men vil fortsat 
indkøbe og producere flere undertekster til de gamle danske 
film, så antallet af tekstede film fortsætter med at stige, 
omend i lavere grad end udviklingen fra 2020 til 2022.

I fase 2 vil vi gøre undertekster mere synlige i brugerfladen og 
tilgængelige på alle typer af devices, som vi ikke har mulighed 
for i dag, hvor vi ikke har undertekster tilgængelige på Smart 
TV.

Vi følger også løbende den teknologiske udvikling med 
automatiserede undertekster. Det er dog ikke tilstrækkelig 
godt udviklet på de skandinaviske sprog endnu.

Oplæste undertekster
6 Planlæooer I at anvende oolæste 

undertekster som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont.

Oplæste undertekster er ikke en prioritet.

Synstolkning
7 Planlægger I at anvende 

svnstolknino som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont.

Synstolkning er ikke en prioritet.
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Øvrige hjælpetjenester
8 Planlægger I at anvende øvrige 

hiæloetienester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont.

Vi tester farverne for forskellige grader af 
farveblindhed, og vores nye apps (fase 2) er bygget 
så blinde/svagsynede kan benytte sig af Apple og 
Androids indbyggede voice-over til navigation. 
Derudover tages der højde for tydelige grafikker 
med stærke kontrastfarver i de børneprogrammer, 
vi selv producerer.

Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk

Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til:
Slots- og Kulturstyrelsen 
Medier - att. Radio og tv-nævnet 
Hammerichsgade 14 
1553 København V
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