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København den 29. juni 2011 
 

TV 2 har overtrådt sin tilladelse med udsendelsen af ”Den som 

dræber” 

 

Radio  og tv nævnet har på sit møde den 21. juni 2011 truffet afgørelse om, at TV 

2 med udsendelsen af ”Den som dræber” på søndage kl. 20 har overtrådt sin 
tilladelse. 

Af TV 2’s tilladelse fremgår det blandt andet, at TV 2 ikke må udsende program
mer, der kan skade mindreårige, på tidspunkter hvor disse normalt ser fjernsyn. 

Tal fra Gallup/TV Meter viser, at tidsrummet mellem kl. 20 og 21 er et tidsrum, 

hvor mindreårige normalt ser fjernsyn – både på hverdage og på søndage. 
Mindreårige er i denne afgørelse defineret som børn under 15 år. 

På baggrund af blandt andet en vurdering fra Medierådet for Børn og Unge af de 

seks første afsnit har Nævnet vurderet, at disse – hver især som samlet – er 
skadelige for mindreårige.  

Nævnsformand Christian Scherfig udtaler i forbindelse med afgørelsen: 

”Nævnet har med afgørelsen tilkendegivet, at det er TV 2’s ansvar, at mindreårige 

ikke risikerer at blive udsat for skadeligt indhold på de tidspunkter, hvor de normalt 

ser fjernsyn. Afgørelsen kan også betragtes som et generelt signal til de danske tv

stationer om beskyttelsen af de mindreårige.” 

Afgørelsen vedrører alene de seks første afsnit af serien, som Nævnet har haft til 
behandling.  

TV 2 vil ikke blive pålagt en bod i forbindelse med overtrædelsen, men Nævnet 

forbeholder sig at kunne bringe bodsbestemmelserne i anvendelse ved eventuelt 
fremtidige overtrædelser af reglerne om beskyttelse af mindreårige. 

Nævnets afgørelse kan ses på: 

http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/tv/tv 2danmark as/afgoerelser/ 

Nærmere oplysninger hos: 

Nævnsformand Christian Scherfig, 20 25 68 55 
Fuldmægtig Lykke Nordblom, 33 73 33 47 


