
  

 

 

 

København den 17. april 2007 
 
Klage over reklameafbrydelser i ”Station 2” sendt på TV 

2/Danmark A/S 

 
Poul Winther har ved mail af 11. oktober 2006 indgivet en klage til Radio- 
og tv-nævnet med anbringende om ulovlige reklameafbrydelser i pro-
grammet ”Station 2” sendt på TV 2/DANMARK A/S. Han mener bl.a., at ud-
sendelserne ”Station 2” og ”Station 2 Efterlyst” reelt er ét samlet program, 
hvor imellem der ikke må sendes reklameblokke. Poul Winther anfører føl-
gende anbringender i klagen: 
 
”Jeg mener at TV2 laver en omgåelse af reglerne, ved i forbindelse med 
deres program "Station 2", som for mig at se er ét program, snyder ved at 
dele programmet op i 2 programmer. Først kommer altid "Station 2" der-
næst kommer "Station 2 efterlyst" eller "station 2 på patrulje". Hvis der 
f.eks. vises "Station 2 efterlyst" kommer "på patrulje" i hovedprogrammet. 
Værterne i "Station 2" nævner også typisk, at de "vender tilbage" om lidt 
med eks. vis "station 2 på Patrulje" og flere gange siger de efter reklamer-
ne, "velkommen tilbage" så alene af dén betragtning, mener de tilsynela-
dende selv at der er tale om ét program, og alligevel bringes reklamer i 
denne pause. Jeg finder det helt oplagt, at Station 2 ER ét program. Ho-
vedprogrammet varer ca. 45 min, derefter er der ca. 8 min. reklamer, 
hvorefter der vises et ca. 8-10 min. langt "efterlyst" eller "på patrulje" 
 
Jeg har bemærket mig at der i reglerne står: 
 
"Reklamer må kun sendes i reklameblokke, der skal placeres mellem ud-
sendelserne. Reklamer må altså som hovedregel ikke afbryde de almindeli-
ge programmer. Der gælder dog den undtagelse, at sportsudsendelser, 
hvor der forekommer pauser, eller programmer, som er en direkte eller 
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forskudt transmission af en forestilling eller lignende med pauser for publi-
kum, gerne må afbrydes af reklamer." 
 
Jeg finder at TV2, helt klart omgår disse regler i forbindelse med "Station 
2", et meget klart irritationsmoment, når man gerne vil se de sidste 8-10 
min. af programmet uden at være tvangsindlagt til at se reklamer ind imel-
lem. 
 
I princippet gør man det samme med "Vild med Dans" og "Vild med dans - 
trin for trin" her virker det bare ikke helt så tåbeligt og malplaceret, idet 
det der en mere klar opdeling samt længden af begge dele af program-
met.” 
 
Beskrivelse 

 
TV/DANMARK A/S har med sit høringssvar af 26. oktober 2006 tilsendt Ra-
dio- og tv-nævnet en dvd-kopi af udsendelserne ”Station 2 Classic” og 
”Station 2 Efterlyst” udsendt den 2. oktober 2006 og af ”Station 2 Special: 
Politigården i Odense” og ”Station 2 på patrulje i Københavns Lufthavn” 
udsendt den 9. oktober 2006.  
 
”Station 2 Classic” sendt den 2. oktober 2006 
 
Programmet har en varighed på 37 minutter og introduceres med station 
2’s kendingsmelodi samt klip med billeder af programværterne Niels 
Brinch, Karin Cruz Madsen og Trine Panum Kjeldsen. 
 
En speak oplyser om indholdet af aftenens program. Speaken suppleres af 
klip fra de forskellige indslag. Programværterne i aftenens udsendelse er 
Niels Brinch og Karin Cruz Madsen. I programmet vises bl.a. et indslag om 
en uopklaret drabssag, hvor en mand blev fundet død i en klit. Politiet har 
derfor valgt at offentliggøre nye oplysninger i sagen. Herudover vises bl.a. 
klip fra et interview med politiet, afdødes datter og afdødes ven. Indslaget 
afsluttes ved, at Karin Cruz Madsen udtaler:  
 
”Vi har mere om drabssagen senere i aften. Det er i Station 2 Efterlyst.” 
 
Herudover vises følgende indslag: 
 
1) Et indslag om en ung mand, der igennem en årrække har været ud-
sat for seksuelt misbrug af sin far. 
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2) Et indslag om overvågning af motorveje i Holland, herunder typen 
af kontroludstyr og detektorer, der kan advare mod kontrol. 

 
3) Et indslag om unges misbrug i form af snifning af lightergas, deodo-
rant gasser, neglelak mv. og faren samt konsekvenserne herved. 

 
Efter indslaget om unges misbrug af gasser udtaler Karin Cruz Madsen: 
 
”Natten til søndag eksploderede en bombe foran en somalist forening i År-
hus. Station 2 Efterlyst sender i aften direkte fra gerningsstedet.” 
 
Derefter klippes over til værten Trine Panum Kjeldsen, som fortæller kort 
om indslagene, der senere vil blive vist i Station 2 Efterlyst.  
 
Der klippes tilbage til studiet, hvor Karin Cruz Madsen udtaler: 
 
”Det er alt sammen i Station 2 Efterlyst kl. 21.40.” 
 
Herefter vises endnu et indslag om politiet, der er på patrulje i Holstebro. 
 
Efter indslaget udtaler Niels Brinch: 
 
”Station 2 er ved at være slut for i aften, men på mandag kommer der Sta-
tion Special – en ny serie – hvor vi følger arbejdet på politigården i Oden-
se.”  
  
Der vises klip fra mandagens udsendelse.  
 
Karin Cruz Madsen udtaler:  
 
”Så har vi ikke mere station 2 for nu” 
 
Niels Brinch følger op:  
 
”Men om lidt - Station 2 Efterlyst fra Århus, hvor tre mænd nu jagtes efter 
søndagens bombeangreb mod en somalisk forening.” 
 
Karin Cruz Madsen afslutter:  
 
”Her fra studiet siger vi altså tak for nu og på gensyn.” 
 



 - 4 - 

Udsendelsen afsluttes med end-credits. 
 
Herefter sendes egenreklamer samt en reklameblok.  
 
Efter reklameblokken sendes ”Station 2 Efterlyst”. 
 
”Station 2 Efterlyst” sendt den 2. oktober 2006 
 
Programmet varer ca. 12 minutter og introduceres bl.a. ved Station 2’s 
kendingsmelodi, ved angivelse af teksten ”Efterlyst” og et 2-tal samt ved 
visning af klip med værten Trine Panum Kjeldsen. 
 
Programmet indeholder følgende indslag: 
 
1) Et indslag om en sag, hvor Somalisk familie forening i Århus blev 
angrebet af tre ukendte gerningsmænd. Gerningsmændene bombe-
de foreningshuset og er efterlyst af politiet.  

 
2) Et indslag vedr. drabssagen, som også blev omtalt i det foregående 
”Station 2” program. Politiet efterlyser eventuelle vidner og der op-
lyses et telefonnummer, som vidnerne kan ringe til. 

 
3) Et indslag om en række røverier, som er begået af en ung mand. 
Politiet efterlyser også her vidner.  

 
Programmet afsluttes ved angivelse af end-credits. 
 
”Station 2 Special: Politigården i Odense” sendt den 9. oktober 2007 
 
Værten Niels Brinch oplyser seerne om, at der er produceret fire ”Station 2 
Special” programmer, hvor seerne kan følge arbejdet på politigården i 
Odense. I aftenens program følger seerne en erfaren mandlig betjent, som 
går på pension efter 40 års tjeneste samt en yngre kvindelig politielev. 
Indslagets titel er ”Et liv i uniform” og varer ca. 36 minutter. 
 
Værten afslutter programmet med følgende udtalelse: 
 
”Om lidt skal vi til Sjælland og på patrulje i Københavns Lufthavn. På gen-
syn.” 
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Programmet afsluttes med end-credits, hvorefter der vises egenreklamer 
og en reklameblok. 
 
Efter reklameblokken vises programmet ”Station 2 fra Københavns Luft-
havn”. 
 
”Station 2 fra Københavns Lufthavn” sendt den 9. oktober 2006 
 
Programværten er som i det forrige program Niels Brinch, og han befinder 
sig i samme studie og er iklædt samme tøj som i ”Station 2 Special”. Pro-
grammet varer ca. 11 minutter og viser forskellige situationer fra en pa-
trulje i Københavns Lufthavn. 
 
Programmet afsluttes med end-credits.  
 
Høringssvar 

 
TV/DANMARK A/S v/adm. dir. Per Mikael Jensen har i høringssvar af 26. 
oktober 2006 anført følgende kommentarer til Poul Winthers klage: 
 
”… 
 
Klagen vedrører ikke en nærmere specificeret udsendelsesdag, men som 
klagen er formuleret, vedrører den en klage over, at programmerne ”Stati-
on 2 Classic” eller ”Station 2 Special” og ”Station 2 Efterlyst” eller ”Station 
2 på patrulje” er opdelt i flere programmer, som udsendes med en rekla-
meblok imellem, jf. i øvrigt nedenstående beskrivelse. 
 
Det kan oplyses, at TV 2/DANMARK A/S hver mandag udsender to pro-
grammer under den overordnede programtitel ”Station 2”. Programserien 
består af i alt fire forskellige programtyper med titlerne ”Station 2 Classic” 
”Station 2 Efterlyst”, ”Station 2 Special” og ”Station 2 på patrulje”.  
 
Udsendelsen af programmerne er tilrettelagt således, at TV 2/DANMARK 
A/S i ulige uger udsender ”Station 2 Special”, som ofte er et udenlands el-
ler fremmedproduceret program erhvervet på licens- eller entreprisevilkår, 
efterfulgt af ”Station 2 på patrulje”, som er et reportagepræget program, 
der følger politiet på patrulje.  
 
I lige uger udsender TV 2/DANMARK A/S programmerne ”Station 2 Clas-
sic”, som er et utraditionelt reportagepræget, egenproduceret kriminalma-
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gasin udsendt direkte fra et studie i Odense, efterfulgt af ”Station 2 Efter-
lyst”, som er et direkte, egenproduceret program, der udsendes med egen 
vært fra en såkaldt SNG-vogn et sted i Danmark. 
 
Den 9. oktober 2006 udsendte TV 2/DANMARK A/S ”Station 2 Special: Poli-
tigården i Odense” efterfulgt af programmet ”Station 2 på patrulje i Køben-
havns Lufthavn”. Der vistes en reklameblok mellem de to programmer, 
som var særskilt programsat på programplanen. 
 
Som oplyst er ”Station 2 Special” ofte et indkøbt enten udenlandsk eller 
dansk program. ”Station 2 Special: Politigården i Odense” er således et 
indkøbt program i entreprise af firmaet Fjernsynsforeningen v/Marianne 
Albeck. Programmet dokumenterer i fire afsnit livet på Odense Politigård 
(Programmet den 9. oktober 2006 var det første af de fire programmer). 
Programrækken følger et antal betjente på arbejde, dels på politigården, 
dels ude på marken. Hvert enkelt afsnit i programrækken har et afsluttet 
dramaturgisk forløb, ligesom programrækken har sin egen redaktør. Der er 
således tale om selvstændige programmer, der udsendes under brandet 
”Station 2”, akkurat som det er tilfældet med specials under brandet ”Dags 
Dato”. Forud for udsendelsen af ”Station 2 Special: Politigården i Odense” 
udsendes en række udenlands producerede programmer under den over-
ordnede programtitel ”Station 2 Special”. 
 
”Station 2 på patrulje” er et reportageprogram, som følger politiet på pa-
trulje et sted i landet fra bagsædet af en patruljevogn. ”Station 2 på pa-
trulje i Københavns Lufthavn” er en programrække på 7 afsnit i efteråret 
2006 produceret af TV 2/ØSTJYLLAND i entreprise for TV 2/DANMARK A/S. 
Programmet, der blev udsendt den 9. oktober 2006, udgør det 4. afsnit i 
programserien. Programserien skildrer lufthavnspolitiets arbejde både i og 
uden for lufthavnen, og programmet har sin egen redaktør. 
 
Det forhold, at begge programmer udsendt den 9. oktober 2006 følger poli-
tifolk på arbejde på henholdsvis Odense Politigård og i Københavns Luft-
havn, indebærer efter TV 2/DANMARK A/S’ opfattelse ikke, at de må be-
tragtes som ét program. 
 
Der er tale om to fortløbende, selvstændige programserier med et klart ad-
skilt redaktionelt indhold og selvstændige temaer. Derudover foregår de på 
forskellige lokaliteter, og der er ikke sammenfald blandt de medvirkende. 
Dog præsenteres begge programmer i en særlig ”Station 2” ramme af stu-
dievært Niels Brinch, men med hver sin intro. 
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På den baggrund finder TV 2/DANMARK A/S ikke placeringen af en rekla-
meblok mellem ”Station 2 Special: Politigården i Odense” og ”Station 2 på 
patrulje i Københavns Lufthavn” den 9. oktober 2006 stridende mod be-
stemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 73, stk. 3, eller reklamebekendt-
gørelsens § 4, stk. 1. 
 
I lige uger udsender TV 2/DANMARK A/S som oplyst ovenfor ”Station 2 
Classic” efterfulgt af ”Station 2 Efterlyst” direkte fra brændepunkter i Dan-
mark. 
 
”Station 2 Classic” er et traditionelt egenproduceret kriminalmagasin, som 
oftest består af forproducerede indslag og en diskussion i studiet om et el-
ler flere af de emner, der har været behandlet i de forproducerede indslag. 
Programmet indeholder som en fast bestanddel et indslag benævnt ”På pa-
trulje”, hvor en ”Station 2” medarbejder følger politiet på patrulje forskelli-
ge steder i landet. Programmet udsendes direkte og har sine egne faste 
værter Niels Brinch og Karin Cruz Madsen. 
 
”Station 2 Efterlyst” er også et direkte egenproduceret program, men med 
sin egen vært Trine Panum Kjeldsen. Det udsendes ikke som ”Station 2 
Classic” fra TV 2/DANMARK A/S’ studie i Odense, men derimod fra en SNG-
vogn, der er placeret et aktuelt sted i Danmark. Programmet videreformid-
ler politiets efterlysning og indeholder til tider interviews med ofrene for de 
forbrydelser, efterlysningerne vedrører, ligesom det følger op på tidligere 
efterlysninger.  
 
Programmer har et selvstændigt indhold og en form, som væsentligt ad-
skiller sig fra indholdet og formen i ”Station 2 Classic”.  
 
Der er således ikke nogen indholdsmæssig sammenhæng mellem indholdet 
og temaerne i ”Station 2 Classic” og Station 2 Efterlyst”, ligesom pro-
grammerne kan ses uafhængigt af hinanden, fordi de beskæftiger sig med 
forskellige afgrænsede temaer.  
 
Programmerne indledes og afsluttes individuelt både i indhold og form, og 
de har begge naturligt afsluttede dramaturgiske forløb. Der optages på for-
skellige lokationer, og der er ikke sammenfald blandt de medvirkende.  
 
På den baggrund er det efter TV 2/DANMARK A/S’ vurdering fuldt beretti-
get at opfatte programmerne som to selvstændige programmer, der kan 
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sendes i forlængelse af hinanden på samme udsendelsesdag og med en 
reklameblok imellem. TV 2/DANMARK A/S finder således ikke denne frem-
gangsmåde stridende mod bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens § 73, 
stk. 3, og reklamebekendtgørelsens § 4, stk. 1.  
 
DVD-kopi af ”Station 2 Classic” og ”Station 2 Efterlyst” udsendt den 2. ok-
tober 2006 og af ”Station 2 Special: Politigården i Odense” og ”Station 2 på 
patrulje i Københavns Lufthavn” udsendt den 9. oktober 2006 vedlægges.”     
 
Radio- og tv-nævnets vurdering 

 
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 44, stk. 1, nr. 1, i lov om radio- og 
fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006 på sit 
møde den 28. marts 2007 behandlet sagen og skal udtale: 
 
I henhold til § 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven skal reklamer placeres i 
blokke mellem udsendelserne. Bestemmelsen er gentaget i reklamebekendt-
gørelsens § 4.  

 

Loven definerer ikke begrebet program, men i lovens bemærkninger hedder 
det: 

 

”Som bemærket foran i afsnittet om gældende ret har der været rejst 
spørgsmål om, hvilke karakteristika der kendetegner et program. På den bag-
grund har Kulturministeriet overvejet, om der bør foretages en nærmere præ-
cisering af programbegrebet. Som tidligere bemærket er der ikke hidtil i hver-
ken lov eller forarbejder taget stilling til rækkevidden af begrebet, og ud-
gangspunktet har derfor været, at det var op til den pågældende tv-stations 
programansvarlige ledelse at tage stilling til, hvornår der er tale om et pro-
gram. Ministeriet har på denne baggrund afstået fra at tage stilling til, hvor-
når der var tale om et program eller ej. Baggrunden for ministeriets tilbage-
holdenhed har især været båret af, at en definition eller en nærmere beskri-
velse af begrebet samtidig vil betyde en begrænsning af de redaktionelle 
overvejelser, som naturligt må foregå på enhver tv-station, samt at en nær-
mere ministeriel redegørelse højst sandsynligt ville koncentrere sig om varig-
hed eller type, hvilket må anses som åbenbart uhensigtsmæssigt. Selv om 
ministeriet således er af den opfattelse, at den hidtidige praksis om, at 
spørgsmålet afgøres af den programansvarlige ledelse, bør videreføres, be-
mærkes det, at f.eks. en spillefilm eller en film produceret til fjernsyn må be-
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tragtes som ét program ligesom de enkelte afsnit i en tv-serie også må be-
tragtes som et program. Det vil således ikke være i overensstemmelse med 
intentionerne bag loven at opdele et indkøbt eller produceret afsnit i flere de-
le. Med hensyn til andre typer af programmer må det bero på en nærmere 
konkret og skønsmæssig præget vurdering, hvori bl.a. indgår programmets 
art, karakter, forløb og naturlige omfang.” 

 

Ved vurderingen af, om der er tale om et eller to programmer som lovligt kan 
afbrydes af en reklameblok, lægges der i Nævnets praksis navnlig vægt på 
programmets opbygning, forløb, genre, tema, og om der er tale om et natur-
ligt afsluttet dramaturgisk forløb.  

 

Udsendelserne sendt den 2. oktober 2006 

 

Den 2. oktober 2006 sendte DR udsendelserne ”Station 2 Classic” og ”Station 
2 Efterlyst”. Begge udsendelser er egenproducerede, og udsendelserne sen-
des i umiddelbar forlængelse af hinanden kun adskilt af en reklameblok. ”Sta-
tion 2 Classic” har en varighed på 37 minutter og ”Station 2 Efterlyst” har en 
varighed på 12 minutter.  

 

”Station 2 Classic” sendes direkte fra et studie i Odense og har programvær-
terne Niels Brinch og Karin Cruz Madsen. ”Station 2 Efterlyst” har værten Tri-
ne Panum Kjeldsen og sendes ligeledes direkte, men fra en SNG-vogn et sted 
i Danmark. 

 

Udsendelsernes temaer er som udgangspunkt forskellige, idet ”Station 2 Clas-
sic” den pågældende aften bl.a. viser forproducerede indslag om såvel opkla-
rede og uopklarede sager med interviews af politiet, ofrene og familiemed-
lemmer hertil. Endvidere vises indslag om mere generelle emner, så som 
overvågning af motorveje og unges misbrug af gasser. Endelig vises et ind-
slag om Politiet, der er på patrulje i Holstebro.  

 

I ”Station 2 Efterlyst” fokuseres derimod udelukkende på konkrete uopklarede 
kriminalsager, hvor Politiet leder efter vidner.  
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Indslaget om den uopklarede drabssag, hvor en mand blev fundet død i en 
klit, indgår imidlertid i begge udsendelser. Indslagene er ikke identiske, idet 
indslaget i ”Station 2 Classic” viser interviews med afdødes datter og ven og 
ikke oplyser telefonnummer til politiet, hvorimod ”Station 2 Efterlyst” kun vi-
ser interviews med politiet og koncentrerer sig om at finde vidner og oplyse, 
hvem vidnerne skal rette henvendelse til. 

 

I ”Station 2 Classic” oplyses det, at seerne kan se mere om drabssagen sene-
re samme aften i ”Station 2 Efterlyst”. Herudover henviser ”Station 2 Classic” 
tre gange til ”Station 2 Efterlyst”, og der klippes kortvarigt direkte til værten 
på ”Station 2 Efterlyst”, som fortæller om aftenens indslag. 

 

Det forhold, at udsendelserne bl.a. har forskellige værter, har overvejende 
forskellige temaer, og sendes fra forskellige lokationer taler efter Nævnets 
opfattelse for, at det er to selvstændige programmer, som lovligt kan adskil-
les af en reklameblok.  

 

Det vejer imidlertid i modsat retning, at dele af indslaget vedr. drabssagen 
vises i begge udsendelser, samt at der foretages flere henvisninger i ”Station 
2 Classic” til det efterfølgende program.  

 

På baggrund heraf finder Nævnet, at opdelingen af programmerne ligger på 
grænsen af det tilladelige, men vurderer ud fra en samlet vurdering, at der er 
tale om to selvstændige programmer i overensstemmelse med § 73, stk. 1, i 
radio- og fjernsynsloven.  

 

Nævnet skal dog bemærke, at TV 2/DANMARK A/S fremover skal være var-
somme med at vise helt eller delvis samme programindhold i programmer, 
der sendes umiddelbart i forlængelse af hinanden kun adskilt af en reklame-
blok, da seerne sammenholdt med henvisningerne til det efterfølgende pro-
gram kan opleve programmerne som ét samlet program.  
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Udsendelserne sendt den 9. oktober 2006 

 

”Station 2 Special – Politigården i Odense” er et indkøbt dansk produceret 
program, som har en varighed af 36 minutter. Udsendelsen er den første ud 
af en programrække på fire.  

 

TV 2/DANMARK A/S oplyser i sit høringssvar, at programrækken har sin egen 
redaktør, og at programrækken følger et antal betjente på arbejde, samt at 
hvert enkelt afsnit har et afsluttet dramaturgisk forløb.  

 

I udsendelsen følger seerne en erfaren mandlig betjent, som går på pension 
efter 40 års tjeneste samt en yngre kvindelig politielev. Programmet præsen-
teres af Niels Brink, som befinder sig i Station 2’s studie.  

 

”Station 2 på patrulje” er produceret af TV 2/ØSTJYLLAND i entreprise for TV 
2/DANMARS A/S og har en varighed af 11 minutter. TV 2/DANMARK A/S oply-
ser, at udsendelsen er den fjerde ud af en programrække på syv, at udsen-
delsen har sin egen redaktør, samt at programrækken skildrer lufthavnspoliti-
ets arbejde både i og uden for lufthavnen.  

 

I den konkrete udsendelse vises forskellige situationer fra en patrulje i Kø-
benhavns Lufthavn og programmet præsenteres også her af Niels Brinch. Han 
er iklædt samme tøj og befinder sig i samme studie, som i det forrige pro-
gram - ”Station 2 Special – Politigården i Odense”.  

 

Det er Nævnets opfattelse, at de to udsendelser har et klart adskilt redak-
tionelt indhold og selvstændige temaer, som uproblematisk kan ses uaf-
hængigt af hinanden.  
 
Begge udsendelser præsenteres imidlertid af samme programvært, som 
befinder sig i samme studie og er iklædt samme tøj. Endvidere afslutter 
Niels Brinch det første program med følgende udtalelse: 
 
”Om lidt skal vi til Sjælland og på patrulje i Københavns Lufthavn. På gen-
syn.” 
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Disse forhold kan give seerne indtryk af, at der reelt er tale om ét samlet 
program indeholdende to forskellige indslag.  

 

Det er på baggrund heraf Nævnets opfattelse, at udformningen af program-
merne ligger på grænsen af det tilladelige, og at TV 2/DANMARK A/S i fremti-
den skal være varsomme med, at en vært, som er iklædt samme tøj og be-
finder sig i samme studie, præsenterer programmer, som sendes i umiddel-
bart forlængelse af hinanden kun adskilt af en reklameblok.  

 

Nævnet finder imidlertid i den konkrete sag, at der er tale om to separate 
programmer, som lovligt kan sendes i umiddelbart forlængelse af hinanden 
kun adskilt af en reklameblok. Visningen af en reklameblok mellem de to pro-
grammer er således i overensstemmelse med § 73, stk. 1, i radio- og fjern-
synsloven. 

 

På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende 

 

AFGØRELSE: 

 

Programmerne ”Station 2 Classic” og ”Station 2 Efterlyst” udsendt den 2. ok-
tober 2006 på TV 2/DANMARK A/S og programmerne ”Station 2 Special: Poli-
tigården i Odense” og ”Station 2 på patrulje i Københavns Lufthavn” udsendt 
den 9. oktober 2006 på samme kanal er i overensstemmelse med § 73, stk. 
1, i radio- og fjernsynsloven. 

 

 

Christian Scherfig 

Formand 

 

 

/Christina Sigvardt 

nævnssekretær 


