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Den nye spillelov Den nye spillelov 
set fra en broadcasters synspunkt

Hanne Sønderby, TV 2|Jura



Lovens im plikat ioner for TV 2

Reklameområdet:

Håndtering af det hidtidige forbudHåndtering af det hidtidige forbud
De kommende regler

Programsiden:Programsiden:

Quiz-shows brug af overtakseret sms



Håndtering af det hidt idige reklam eforbud

Tips- og Lottolovens § 10, stk. 3, nr. 3: Tips- og Lottolovens § 10, stk. 3, nr. 3: 

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt reklamerer for spil, 
lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Partypoker.net:

Undervisningssite ingen mulighed for at spille om penge.





Håndtering af det hidt idige reklam eforbud

Tips- og Lottolovens § 10, stk. 3, nr. 3: Tips- og Lottolovens § 10, stk. 3, nr. 3: 

Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt reklamerer for spil, 
lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

PartyPoker.net:

Undervisningssite ingen mulighed for at spille om penge.

Spillemyndighedens vurdering:Spillemyndighedens vurdering:

- Samme udbyder som PartyPoker.com
- 2. ordens domænenavnet består af spiludbyderens navn
- Logoerne for de to sites er identiske

Konklusion: Indirekte reklame for PartyPoker.com







De frem t idige regler på reklam eom rådet

Spillelovens § 43: Spillelovens § 43: 

Markedsføringen af spil 
- må ikke være vildledende. Gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og - må ikke være vildledende. Gevinstchancen skal fremstilles på en korrekt og 

balanceret måde, således at der ikke skabes indtryk af, at gevinstchancen 
er større end den i realiteten,

- skal handle om, at spil er et underholdningstilbud,- skal handle om, at spil er et underholdningstilbud,
- må ikke målrettes i hverken udformning eller medie mod unge u. 18 år,
- må ikke ved brug af kendte personer antyde, at deltagelse i spil har 

bidraget til vedkommendes succes, ogbidraget til vedkommendes succes, og
- må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en 

løsning på finansielle problemer eller spillerens sociale accept.



Gættekonkurrencer

Lovforslagets alm . bem ærkninger, pkt . 4 .3 .3 .1 :

Gættekonkurrencer kan uden t illadelse afholdes, såfrem t konkurrencen ikke Gættekonkurrencer kan uden t illadelse afholdes, såfrem t konkurrencen ikke 
indeholder en trækning eller et andet tilfældighedselement, eller at der ikke stilles 
krav om indsats fra deltagerne .

Behovet for afholdelse af sådanne konkurrencer anerkendes, men det synes ikke 
at være nødvendigt , at stat ionerne driver erhverv på gæt tekonkurrencerne .

Et gebyr på 1-2 kr., vil dog ikke blive betragtet som indsats i et spil.



Programmæssige udfordringer

Hvem vil være Millionær :
- Man betaler en indsats i form af overtakseret 

sms
- Afgøres delvist af tilfældigheder, om man 

bliver trukket ud blandt de rigtige svar

Spillemyndigheden:Spillemyndigheden:
Ifølge lovforslagets definition vil det være en 
gættekonkurrence, omfattet af loven.

TV 2:
Såfremt tilfældighedsmomentet kun er et 
praktisk støtteelement, og det bærende er praktisk støtteelement, og det bærende er 
færdighederne, bør sådanne konkurrencer ikke 
være omfattede af loven. 



Programmæssige udfordringer

TV 2 s synspunkter:

- Konkurrencen udgør det centrale redaktionelle - Konkurrencen udgør det centrale redaktionelle 
element

- Formålet er ikke at tjene penge (og dermed 
drive erhverv ), men at inddrage og involvere 

seerneseerne
- Det bærende er færdighederne, ikke 

tilfældigheden
- Deltagergebyret indgår blot i finansieringen af - Deltagergebyret indgår blot i finansieringen af 

de særlige omkostninger der er forbundet med 
udvikling og produktion af disse programtyper



Programmæssige udfordringer

Primært:
TV 2 mener som udgangspunkt at quiz-shows, 
hvor konkurrencen er en integreret del af 
indholdet, kun bør være omfattet af loven, indholdet, kun bør være omfattet af loven, 
såfremt deltagergebyret overstiger 
produktionsomkostningerne.

Sekundært:
Sådanne programtyper bør kun være omfattede, 
såfremt deltagergebyret overstiger 5 kr.såfremt deltagergebyret overstiger 5 kr.
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