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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Administrationens bemærkninger 
vedr. medlemsforslag om forbud 
mod reklamer for pengespil 

Både Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Gladsaxe Kommune 

og Albertslund Kommune har i indeværende år besluttet at rette henvendelse 

til de relevante trafikselskaber med ønske om et forbud mod reklamer for pen-

gespil. Administrationen er ikke bekendt med, hvordan DSB har forholdt sig til 

henvendelsen. Metroselskabet har besluttet at indføre et forbud mod reklamer 

for pengespil, mens Movias bestyrelse behandler sagen på deres møde 30. 

juni.  

I pressen er det desuden fremgået, at Skatteministeren har oplyst, at han på 

baggrund af en ny analyse af pengespil fra Spillemyndigheden, vil indkalde til 

politiske forhandlinger om spilområdet efter sommerferien, hvor også spørgs-

målet om reklamer kan tages op: https://www.berlingske.dk/politik/skattemini-

ster-aabner-doeren-for-forbud-mod-spilreklamer.  

I busserne er der mulighed for at reklamere både udvendigt og indvendigt i 

busserne. Det er Movias bestyrelse, der, indenfor den i øvrigt gældende lov-

givning på området, fastsætter de regler, der ligger til grund for operatørernes 

mulighed for at sælge reklamer på busserne.  

Af Movias reklameregler fremgår det at:  

”Reklamer skal være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og være ud-

formet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamer skal være i overensstem-

melse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder markedsførings-

loven og særlovgivningen samt vejledninger og praksis fra relevante myndig-

heder.  
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På en række områder er der i lovgivningen og/eller branchevedtagne retnings-

linjer fastsat særlige regler for adgangen til at reklamere samt begrænsninger i 

reklamers indhold. Sådanne regler skal til enhver tid overholdes. Det gælder 

blandt andet, men ikke udelukkende, på følgende områder;  

• Reklamer, der henvender sig til børn og unge 

• Tobak og elektroniske cigaretter 

• Alkohol 

• Fødevarer og kosttilskud 

• Lægemidler, sundhedsydelser og medicinsk udstyr 

• Forbrugslån, herunder kvik-lån 

• Spil 

Movias gældende reklameregler kan findes her: https://www.moviatra-

fik.dk/om-os/vores-virksomhed/vision-og-hvem-er-vi/regler-og-vedtaegter/ 

I forhold til reklamer på Lokaltogs område, er der i Region Hovedstaden ikke 

reklamer på hverken stationer eller tog. Reklamer findes alene på skærme i 

togene i Region Sjællands område.   
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