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Høring — forslag til endring av reglene om formidlingsplikt

Vi gir således vår fulle tilslutning til forslaget til endring av forskriften.
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Lyse Tele viser til høringsbrev av 11. juni d.å, om forslag til endring av reglene om
formidlingsplikt.

Lyse Tele tilbyr TV-tjenester til våre fiberkunder, og det er i dag ca. 110.000 hustander som
kjøper TV-tjenester fra oss og våre 36 lokale/regionale partnere. TV-tjenestene
markedsføres under et felles brand; altibox. Verken Lyse Tele eller noen av våre altibox-
partnere står på listen over høringsinstanser i denne saken. Vi anmoder om å bli en av de
navngitte høringsinstansene i fremtidige saker knyttet til TV-markedet.

Lyse Tele er svært posinv til Kultur- og kirkedepartementets forslag til endring av reglene
om formidlingsplikt.

For det første deler vi departementets syn om at utvidet formidlingsplikt vil gjøre det lettere
for små og ikke-kommersielle kanaler å få plass i nettene. Det kan i den sammenheng
opplyses at Lyse Tele distribuerer bakkesendt allment lokalfjernsyn til våre kunder, og for
oss er det å tilby våre TV-kunder lokalt innhold en viktig del av TV-tilbudet. Disse
lokalkanalene vil bli distribuert i vårt nett til samtlige av våre TV-kunder i løpet av august
2009.

For det andre har Lyse Tele i lang tid erfart at ordlyden i eksisterende forskrift brukes som
argument for å diskriminere nye distributører, herunder Lyse Tele og våre altibox-partnere, i
forhold til prising av TV2-hovedkanalen. Dette er etter vår mening ikke i tråd med reglene
om formidlingspfikt, og en teknologinøytral formulering slik Kultur- og kirkedepartementet nå
foreslår vil være klargjørende.
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