
  

 

 
 
 
København den 17. oktober 2002 
 
TvDanmark 2's reaktion på Radio- og tv-nævnets afgørelse 
 
TvDanmark Kanal 60 A/S har i brev af 18. september 2002 oplyst, at TvDanmark 
2  med virkning fra 16. september 2002 har ændret programplanen i overens-
stemmelse med Radio- og tv-nævnets afgørelse af 9. september 2002. Det er imid-
lertid samtidig tilkendegivet, at man finder, at Nævnets afgørelse strider mod den 
fortolkning af reklamereglerne, som er en følge af den tidligere kulturministers 
svar til Folketingets Kulturudvalg. Endvidere henviser man til, at Kulturministeri-
et i det departementale forslag til ny radio- og fjernsynslov  har afstået fra at frem-
komme med en definition på et program. Endelig gøres det gældende, at Nævnet 
udøver en klar forskelsbehandling mellem TvDanmark 2 og TV 2/Danmark.   
 
Radio- og tv-nævnet skal som svar på TvDanmark 2's brev indledningsvis under-
strege, at det efter den gældende lovgivning er TV 2 selv, der i henhold til rekla-
mebekendtgørelsens § 36, træffer afgørelse i sager om overtrædelse af kapitel 2, 
der bl.a. omhandler reklamers placering.  Der er således ikke tale om, at Radio- og 
tv-nævnet udøver en sådan forskelsbehandling, som TvDanmark 2 giver udtryk 
for.  
 
Det er endvidere Radio- og tv-nævnets opfattelse, at den tidligere kulturministers 
svar til Folketingets Kulturudvalg vedrørte omstændigheder, hvor der var rejst 
tvivl om, hvorvidt der var tale om en udsendelse. Det vil imidlertid ikke være en 
eventuel manglende annoncering af programmerne, der udgør overtrædelsen af 
reklamebekendtgørelsens § 4, stk. 1, ligesom en annoncering af en række pro-
grammer ikke uden videre statuerer, at der vitterligt er tale om flere programmer, 
hvorimellem der lovligt kan udsendes reklamer.   
 
TvDanmark 2 citerer i sit brev fra bemærkningerne til det departementale udkast 
til forslag til ny radio- og fjernsynslov begrundelsen for, at man har været tilbage-
holdende med at indføre en definition eller en nærmere beskrivelse af begrebet en 
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udsendelse. Radio- og tv-nævnet skal i den forbindelse påpege, at det i bemærk-
ningerne, i umiddelbart forlængelse af begrundelsen for ministeriets tilbagehol-
denhed, fremgår, at "selv om ministeriet således er af den opfattelse, at den hidti-
dige praksis om, at spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør vi-
dereføres, bemærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn 
naturligt må betragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også 
må betragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med 
intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere dele. 
Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere konkret og 
skønsmæssigt præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets art, karakter, for-
løb og naturlige omfang." 
 
På baggrund af ovenstående skal Nævnet afslutningsvis oplyse, at man fortsat er 
af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at afholde et møde med henblik på en 
yderligere uddybning og afklaring af den omhandlede problemstilling. TvDanmark 
2 er naturligvis altid velkommen til mundtlige drøftelser med Nævnets sekretariat 
og – hvis der foreligger særlige omstændigheder – også med undertegnede for-
mand. Forretningsgangen for Nævnet er derimod ikke indrettet på personligt 
fremmøde. Nævnet kan efter § 10, stk. 3, i Nævnets forretningsorden indbyde re-
præsentanter  for tilladelseshavere m.fl., og dette er sket lejlighedsvist, hvis der er 
behov for faktiske oplysninger.   
 
  
Med venlig hilsen 
 
 
Mogens Koktvedgaard 
formand
 


