
 

 

 Dok. nr. 18/03547-3 

 

  

 20. december 2018 

BILAG 2 

 

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S om bodssystem 

for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-

programvirksomhed 

 

Af § 38 a, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 

444 af 8. maj 2018, fremgår, at kulturministeren som et vilkår for meddelelse af en 

tilladelse til TV 2 DANMARK A/S’ udøvelse af public service-programvirksomhed 

kan fastsætte, at der skal aftales et bodssystem, som skal finde anvendelse i 

tilfælde af, at de vilkår, programtilladelsen er meddelt på, tilsidesættes. 

 

I tilladelse af 20. december 2018 med bilag til TV 2 DANMARK A/S om udøvelse af 

public service-programvirksomhed (tilladelse til TV 2 DANMARK A/S) er det 

fastsat, at der mellem Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S skal aftales et 

bodssystem. 

 

Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S er enige om, at loven med tilhørende 

forskrifter, uanset indholdet af nærværende aftale, finder anvendelse og danner 

grundlag for de forpligtelser og rettigheder, som TV 2 DANMARK A/S er omfattet 

af, og for de opgaver og kompetencer, som Radio- og tv-nævnet har. Fastsættelse og 

betaling af en økonomisk bod for et givet vilkår udelukker således ikke, at 

forholdet kan indgå i Radio- og tv-nævnets behandling af sager om indstilling til 

ministeren om inddragelse af tilladelsen, jf. lovens § 44 a, nr. 3. 

 

På denne baggrund har Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S indgået 

følgende aftale: 

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde 

 

1. Nærværende aftale fastsætter retningslinjerne for, hvilke vilkår i tilladelse til 

TV 2 DANMARK A/S der i tilfælde af tilsidesættelse kan udløse en økonomisk 

bod. 

 

2. Nærværende aftale regulerer ligeledes, hvorledes boden skal fastsættes og 

betales. 

 

3. Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S er enige om, at Radio- og tv-

nævnet, i overensstemmelse med lovens § 44 a, tillægges de opgaver og de 

funktioner, som følger af nærværende aftale. 

 



 

 

Side 2 

 

Kapitel 2 

De omfattede tilladelsesvilkår 

 

4. Følgende vilkår i TV 2 DANMARK A/S’ tilladelse til at udøve public service-

programvirksomhed er omfattet af aftalen: 

 

4.1. TV 2 DANMARK A/S’ programvirksomhed på TV 2 indgår i den samlede 

public service-virksomhed i Danmark, jf. lovens kapitel 3. TV 2 skal 

således indeholde et bredt udbud af programmer omfattende 

nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning. 

 

4.2. TV 2 DANMARK A/S skal i programudbuddet på TV 2 tilstræbe kvalitet, 

alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges 

afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved 

informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og 

upartiskhed. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i 

produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer 

mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. 

 

4.3. Programvirksomheden på TV 2 skal sikre befolkningen adgang til 

væsentlig samfundsinformation og debat. 

 

4.4. I programvirksomheden på TV 2 skal der lægges særlig vægt på dansk 

sprog og dansk kultur. TV 2 DANMARK A/S skal aktivt medvirke til at 

bevare og udvikle det danske sprog, herunder forskellige dialekter, så 

borgerne oplever et korrekt og forståeligt dansk. 

  

4.5. TV 2 DANMARK A/S skal tage initiativ til, og i programvirksomheden på 

TV 2 formidle, dansk kultur, herunder den danske kulturarv. 

 

4.6. TV 2 DANMARK A/S skal i det samlede programudbud på TV 2 tilbyde en 

bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den 

mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige 

dele af landet. 

 

4.7. Programvirksomheden på TV 2 må ikke på nogen måde tilskynde til had 

på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

 

4.8. Nyheds- og aktualitetsprogrammer på TV 2 tilvejebringes fortrinsvis ved 

egenproduktion i TV 2 DANMARK A/S eller hermed koncernforbundne 

selskaber. 

 

4.9. TV 2 DANMARK A/S skal i tilladelsesperioden fortsat styrke 

handicappedes adgang til indholdet på TV 2, jf. nedenfor.  

 



 

 

Side 3 

4.10. TV 2 DANMARK A/S skal være i løbende dialog med relevante 

handicaporganisationer om tilgængelighedsarbejdet. Dialogen finder sted i 

et brugerråd og skal sikre, at organisationerne inddrages i TV 2 

DANMARK A/S’ overordnede planlægning, prioritering og udvikling på 

området.  

 

4.11. TV 2 DANMARK A/S skal tekste langt de fleste programmer på TV 2, 

herunder førstegangsudsendte programmer. TV 2 DANMARK A/S er dog 

ikke forpligtet til at tekste direkte sportstransmissioner, 

koncertoptagelser, trailere og reklamer. Derudover er TV 2 DANMARK 

A/S ikke forpligtet til at tekste direkte underholdningsprogrammer o.l., 

hvis der på grund af dialogens karakter ikke kan nås en acceptabel 

kvalitet af tekstningen. Programmer, der på grund af dialogens karakter 

ikke er tekstet ved førstegangsudsendelsen, skal tekstes ved evt. 

genudsendelse af programmerne. TV 2 skal i tilladelsesperioden arbejde 

for at øge andelen af tekstede programmer i forhold til 2018-niveauet, idet 

der vil kunne forekomme udsving mellem de enkelte år, der beror på 

programsammensætningen. 

 

4.12. Minimum to daglige nyhedsudsendelser på TV 2 skal tekstes, heraf skal 

mindst den ene være en hovednyhedsudsendelse udsendt i den bedste 

sendetid (primetime). 

 

4.13. TV 2 DANMARK A/S skal tekste alle valgudsendelser på TV 2, inkl. 

partipræsentationsprogrammer, partilederrunder og selve valgaftenen. TV 

2 DANMARK A/S skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor 

samfundsmæssig interesse på TV 2 tekstes. TV 2 DANMARK A/S skal 

løbende – og i takt med, at de teknologiske muligheder bedres – arbejde på 

at forbedre kvaliteten af tekstningen, herunder ved at nedbringe fejl og 

forsinkelse ved livetekstning. 

 

4.14. Tekstede programmer på TV 2 skal hurtigst muligt og senest 1. januar 

2020 kunne tilgås via TV 2’s streamingtjeneste TV 2 Play på minimum én 

teknisk platform. Det gælder ved såvel streaming af kanalen (simulcast) 

som ved tilrådighedsstillelse af programmerne on demand. Der skal 

tilstræbes en gradvis udvidelse af antallet af platforme i løbet af 

tilladelsesperioden. 

 

4.15. TV 2 DANMARK A/S skal minimum tilbyde to tegnsprogstolkede 

nyhedsudsendelser fra TV 2 dagligt. Den ene nyhedsudsendelse kan dog 

efter dialog med brugerrådet på hverdage erstattes af den første del af 

programmet ”Go aften Danmark”. De tegnsprogstolkede programmer 

udsendes på ”den 4. kanal” i DTT-nettet, som aktuelt er til rådighed til 

dette formål kl. 17-21. Hurtigst muligt og senest fra 1. januar 2020 skal 

programmerne efterfølgende uden betaling kunne ses med 

tegnsprogstolkning via TV 2 Play e.l. 
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4.16. TV 2 DANMARK A/S skal påbegynde og i tilladelsesperioden løbende 

udbygge anvendelsen af øvrige tilgængelighedstjenester som f.eks. 

synstolkning og oplæsning af undertekster. Der skal inden udgangen af 

2020 i samarbejde med brugerrådet gennemføres en evaluering af arbejdet 

med udbygning af øvrige tilgængelighedstjenester, som afrapporteres i 

public service-redegørelsen for 2020. 

 

4.17. Der skal dagligt sendes mindst én hovednyhedsudsendelse i den bedste 

sendetid (prime time).  

 

4.18. Der skal tilbydes programmer af høj kvalitet til børn.  

 

4.19. Der skal årligt som minimum sendes 42 timers dansk dramatik på TV 2. 

TV 2 DANMARK A/S kan i opgørelsen af sin opfyldelse af denne 

forpligtelse medtælle produktioner, der er støttet af Public Service-Puljen, 

forholdsmæssigt. Det vil sige, at produktionens varighed i opgørelsen 

reduceres med samme andel som eventuel finansieringsandel fra Public 

Service-Puljen.  

 

4.20. TV 2 DANMARK A/S skal i overensstemmelse med reglerne i 

bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed påse, at 

mindreårige sikres mod skadeligt indhold. 

 

4.21. TV 2 DANMARK A/S skal i tilladelsesperioden engagere sig på 

markedsvilkår i dansksprogede kort-, dokumentar- og spillefilm udført hos 

uafhængige producenter i et omfang, svarende til det nuværende i forhold 

til antallet af titler, dvs. i gennemsnit 10-11 spillefilmstitler årligt og 5-6 

kort- og dokumentarfilm årligt i løbet af tilladelsesperioden.  

 

Kapitel 3 

Fastsættelse af og betaling af økonomisk bod 

 

5. Radio- og tv-nævnet beslutter på baggrund af henvendelse fra offentligheden 

eller af egen drift, om det vil optage en sag om tilsidesættelse af de vilkår, som 

er opregnet i denne aftales kapitel 2, til behandling. 

 

6. TV 2 DANMARK A/S er forpligtet til at meddele Radio- og tv-nævnet de 

oplysninger og dokumenter, som nævnet til brug for behandlingen af en sag i 

henhold til denne aftale beder TV 2 DANMARK A/S om at udlevere eller 

tilvejebringe. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af 

sådanne oplysninger eller dokumenter. 

 

7. Til brug for Radio- og tv-nævnets behandling af sagen indhenter nævnet en 

skriftlig udtalelse fra TV 2 DANMARK A/S. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte 

en frist for afgivelsen af en udtalelse. 
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8. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at indkalde TV 2 DANMARK A/S til en 

nærmere mundtlig redegørelse og forhandling. 

 

9. Radio- og tv-nævnets til enhver tid gældende forretningsorden finder 

anvendelse ved behandling af sager i henhold til denne aftale. 

 

10. Radio- og tv-nævnet afslutter sin behandling af sagen med at træffe afgørelse 

om, hvorvidt TV 2 DANMARK A/S har tilsidesat vilkår for tilladelse til at 

udøve public service-programvirksomhed, således som disse er opregnet i 

nærværende aftale. Hvis nævnet vurderer, at en tilsidesættelse har fundet 

sted, kan nævnet tillige fastsætte den økonomiske bod for tilsidesættelsen. 

Nævnets afgørelse skal indeholde en redegørelse for det grundlag, som 

afgørelsen hviler på, og for de synspunkter, der har været fremført under 

sagens behandling samt en begrundelse. 

 

11. Forinden Radio- og tv-nævnets afgørelse offentliggøres, skal TV 2 DANMARK 

A/S orienteres om indholdet, og TV 2 DANMARK A/S skal senest samtidig med 

offentliggørelsen modtage et eksemplar. 

 

12. Bodssystemet omfatter, som det fremgår af kapitel 2, såvel vilkår af kvalitativ 

som af kvantitativ karakter. Ved bedømmelsen af om der er sket en 

tilsidesættelse af et tilladelsesvilkår efter denne aftales kapitel 2, skal Radio- 

og tv-nævnet være opmærksom på, hvorvidt det pågældende vilkår i sin natur 

er kvalitativt eller kvantitativt. Der skal derfor lægges vægt på, hvorvidt der 

er tale om et vilkår, hvis efterlevelse umiddelbart kan måles og efterprøves, 

eller om der er tale om et vilkår, hvis efterlevelse beror på en skønsmæssigt 

præget vurdering. 

 

13. Ved fastsættelse af størrelsen af en bod skal Radio- og tv-nævnet anlægge en 

helhedsvurdering af vilkårets tilsidesættelse. I denne vurdering skal bl.a. 

indgå følgende elementer: 

 tilsidesættelsens karakter 

 tilsidesættelsens styrke og omfang 

 årsagen til tilsidesættelsen 

 vilkårets karakter 

 ophør af tilsidesættelsen 

 tidligere tilsidesættelser af samme vilkår 

 størrelsen af en eventuel besparelse ved tilsidesættelsen af vilkåret 

 størrelsen af en eventuel gevinst ved tilsidesættelsen af vilkåret. 

 

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 

regnskabsår. Uanset omsætningens størrelse skal en økonomisk bod minimum 

udgøre 57.000 kr. 
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15. Uanset om Radio- og tv-nævnet behandler flere sager om tilsidesættelse af 

forskellige vilkår i aftalens kapitel 2 samtidig, skal fastsættelsen af størrelsen 

af den økonomiske bod, jf. punkt 14, opgøres for hvert enkelt vilkår for sig. 

 

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 

regnskabsår. 

 

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 

generalforsamling godkendte årsrapport. 

 

18. Senest 30 dage efter modtagelsen af Radio- og tv-nævnets afgørelse er TV 2 

DANMARK A/S forpligtet til at indbetale den fastsatte bod til statskassen. Ved 

forsinket betaling påløber der renter i overensstemmelse med rentelovens 

bestemmelser herom. 

 

19. Ønsker TV 2 DANMARK A/S at indbringe afgørelsen for domstolene, skal 

dette ske senest 30 dage efter, at afgørelsen er meddelt af Radio- og tv-nævnet. 

Parterne kan konkret aftale, at sagen skal afgøres ved voldgift. 

 

20. Indbringer TV 2 DANMARK A/S ikke afgørelsen for domstolene, eller indgås 

der ikke aftale om voldgift inden for den nævnte frist, anses afgørelsen som 

endelig, og TV 2 DANMARK A/S kan herefter ikke forlange afgørelsen prøvet. 

 

21. Indbringer TV 2 DANMARK A/S afgørelsen for domstolene, eller indgås der 

aftale om voldgift, kan Radio- og tv-nævnet efter begæring fra TV 2 

DANMARK A/S træffe afgørelse om, at indbringelse for domstolene eller for en 

voldgiftsret tillægges suspensiv virkning. 

 

Kapitel 4 

Aftalens varighed 

 

22. Denne aftale knytter sig til den tilladelse til at udøve public service-

programvirksomhed, som kulturministeren i medfør af lovens § 38 a, stk. 1, 

har udstedt til TV 2 DANMARK A/S, og har samme varighed som denne. 

Aftalen udløber herefter den 31. december 2023. 

 

23. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden og bortfalder i denne periode kun, hvis 

tilladelsen til public service-programvirksomhed inddrages, jf. lovens § 44 a, 

nr. 3, og § 38 d. 

 

24. Såvel Kulturministeriet som TV 2 DANMARK A/S kan skriftligt fremsætte 

ønske om, at nærværende aftale ændres. Hvis Kulturministeriet og TV 2 

DANMARK A/S opnår enighed herom, kan nærværende aftale erstattes eller 

suppleres i løbet af aftaleperioden. 

 



26. J\ft.ulcn cratuttc r uftulc melle m Kulturministeriet oi; TV 2 DANMARK A/S um 
bod11eyotom for t iluidcsrnttclsc nf visse vilkår for tilla dulsc til ut uduvo public 
aervicc-progl'llmvit-k1:1omhed uf 15. december 2014. 

Kubenhuvn, den 2. 2018 2'o/c ~:2~ e ................. . 
Kultu1·minietm·en ·rv 2 DANMARK AIS 

Sldo7 




