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Tillæg til aftale af 17. december 2003 mellem Kulturministeriet og TV 

2/DANMARK A/S om bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse 

til at udøve public service-programvirksomhed 

 

Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S er enige om, at nærværende tillæg med 

virkning fra den 1. januar 2007 supplerer parternes aftaleforhold med følgende tilføjel-

ser og ændringer i aftalen af 17. december 2003 mellem Kulturministeriet og TV 

2/DANMARK A/S om bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at 

udøve public service-programvirksomhed: 

 

1. I kapitel 2 ”De omfattede tilladelsesvilkår” tilføjes som 3. punktum i punkt 4.1.: 

 

”Denne forpligtelse er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013 ved til-

læg af 22. oktober 2007 til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public 

service-programvirksomhed udvidet til tillige at omfatte sport.” 

 

2. I kapitel 2 ”De omfattede tilladelsesvilkår” tilføjes som 2. punktum i punkt 4.13: 

 

”Sådanne krav og målsætninger er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 

2013 fastsat ved tillæg af 22. oktober 2007 til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S 

til at udøve public service-programvirksomhed.”  

 

3. I kapitel 2 ”De omfattede tilladelsesvilkår” tilføjes som 4. punktum i punkt 4.19: 

 

”Sådanne krav og målsætninger er for perioden 1. januar 2007 til 31. december 

2010 fastsat ved tillæg af 22. oktober 2007 til tilladelse til TV 2/DANMARK A/S 

til at udøve public service-programvirksomhed.”  

 

4. I kapitel 3 ”Fastsættelse af og betaling af økonomisk bod” erstattes punkterne 

14 og 16-17 af følgende bestemmelser: 

 

”14. Radio- og tv-nævnet kan for hver enkelt tilsidesættelse ikke pålægge en 

økonomisk bod, som overstiger 0,50 % af TV 2/DANMARK A/S’ omsætning i det 

foregående regnskabsår. I gentagelsestilfælde kan den økonomiske bod ikke 

overstige 0,80 % af TV 2/DANMARK A/S’ omsætning i det foregående regn-

skabsår. Uanset omsætningens størrelse skal en økonomisk bod minimum udgø-

re 50.000 kr. 

 

16. Uanset antallet af tilsidesættelser kan den samlede årlige økonomiske bod 

ikke overstige 2,00 % af TV 2/DANMARK A/S’ omsætning i det foregående regn-

skabsår. 

 



Side 2 

 

17. Ved omsætning i punkt 14 og 16 forstås det foregående års nettoomsætning 

for moderselskabet TV 2/DANMARK A/S, som det fremgår af den generalfor-

samlingsgodkendte årsrapport.” 

 

 

 

 

I øvrigt opretholdes aftalen af 17. december 2003 mellem Kulturministeriet og TV 

2/DANMARK A/S uændret. 

 

 

København, den 22. oktober 2007 

 

 

 

……………………. …………………………   

Kulturministeren TV 2/DANMARK A/S 


