
  

 

 
København den 7. marts 2007                                    
 
Børn og sendetidspunkter 

 

Radio- og tv-nævnet har behandlet TV 2/DANMARK A/S’ (TV 2) suppleren-
de redegørelse af 15. februar 2007 børn og sendetidspunkter. 
 
Nævnet anmodede ved brev af 5. januar 2007 TV 2/DANMARK A/S om i 
forlængelse af sin supplerende redegørelse af 8. december 2006 til public 
service-redegørelsen for 2005 at oplyse, hvordan TV 2 konkret vurderer, 
hvorvidt et givent tv-program har et indhold, der kan skade børn, og der-
for, jf. Nævnets fortolkning af public service-kontrakten, ikke bør sendes 
på tidspunkter, hvor børn normalt ser tv, hvilket TV 2 selv tidligere har 
omtalt som før kl. 21 
 
Nævnet har følgende bemærkninger til TV 2’s redegørelse af 15. februar 
2007: 
 
1. Fortolkning af bestemmelsen 
Nævnet er ikke enig i TV 2/DANMARK A/S’ fortolkning af bestemmelsen, 
om at der skulle være tale om et alternativ, således at enten sendes pro-
grammet ikke, eller der gives en advarsel. Tværtimod mener Nævnet, at 
hvis TV 2/DANMARK A/S vurderer, at et program ”kan skade” etc, skal det 
både ved valg af sendetidspunkt (eller ved teknisk foranstaltning) sikres, at 
mindreårige normalt ikke ser udsendelsen, og der skal enten skal gives en 
akustisk advarsel eller der skal under udsendelsen anvendes et visuelt 
symbol. Dette uanset den nærmere aldersmæssige afgrænsning af begre-
bet mindreårige. 
 

Nævnet mener, at en naturlig læsning af bestemmelsen fører til den oven-
nævnte fortolkning, om, at der slet ikke bør sendes programmer ”der kan 
skade etc.” , på tidspunkter hvor børn normalt ser tv. Nævnet skal derfor 
fastholde sin fortolkning af bestemmelsen.   
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2. Vedrørende tidspunktet kl. 21.00 

Om selve tidspunktet kl. 21, fremhæves, at dette klokkeslæt var nævnt i 
TV 2/DANMARK A/S’ egen redegørelse af 15. november 2007 som det skel-
sættende tidspunkt med hensyn til børns tv-sening, og at Nævnet i sit brev 
af 5. januar blot har taget dette til efterretning.  
  
3. TV 2/DANMARK A/S’ vurdering af enkeltprogrammer og/eller serieafsnit 

TV 2/DANMARK A/S oplyser, jf. redegørelsen s. 2, at TV 2s programplan-
lægning på baggrund af gennemsyn af programmerne vurderer disses eg-
nethed til forskellige sendetidspunkter, dels med udgangspunkt i public 
service-forpligtelserne, dels med henblik på at nå TV 2s kommercielle mål-
gruppe. Endvidere oplyser TV 2/DANAMRK A/S, s 3, at ”Hvis der i et afsnit 
eller i et enkelt program forekommer scener af særlig voldelig karakter el-
ler seksuelle scener, er det endvidere den pågældende TV 2-redaktørs an-
svar at gøre Programplanlægningen opmærksom herpå, således, at der i 
tilknytning til programmet udsendes en advarsel før eller under program-
met, eller ved at særlige scener sløres, inden programmet udsendes”.  
 
Nævnet tager denne del af TV 2/DANMARK A/S’ redegørelse til efterret-
ning, idet der med den omtalte mulighed for sløring vurderes at kunne væ-
re tale om en sådan teknisk foranstaltning, som er omtalt i den ovenfor 
omtalte bestemmelse i public service-tilladelsens punkt 2.4. Samtidig be-
mærkes, at Nævnet herefter går ud fra, at TV 2/DANMARK, jf. Nævnets 
fortolkning af bestemmelsen, fremover vil være opmærksom på mulighe-
den for udover teknisk foranstaltning/sløring også at kunne foretage en 
ændring af sendetidspunktet med henblik på at sikre, at mindreårige i ud-
sendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Christian Scherfig 
Nævnsformand 
 
 
 

 


