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HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRING AV REGLENE OM FORMIDLINGSPLIKT

Get viser tit høringsbrev fra departementet datert 11. juni 2009 med vedlagt høringsnotat.
Get er medlem i Kabel Norge, som er oppført på listen over høringsinstanser. Vårt selskap
formidler tv-programmer til nærmere 400.000 husstander i Norge, og er således en av de
største aktørene innen bransjen. Vi tillater oss derfor med dette å sende vår egen
høringsuttalelse.

Vi vil i det følgende gi våre bemerkninger til forstaget til endringer i regtene om
formidlingsplikt.

1. Sammendrag

Get mener det er positivt at Frikanalen er etablert, og at denne kanaten vil kunne bidra til et
større mangfold i tv-tilbudet tit seerne. Det er også positivt at det blir et større tilbud av
norske tv-kanaler og norsk-produsert innhold, og at Frikanaten etter sitt formåt vil gi mindre
organisasjoner et taterør mot et bredt publikum.

Get viser tit at forstaget til endring av reglene om formidlingsplikt er fremmet spesifikt for å
sikre rettighetene til formidling av Frikanalen. Til tross for dette er forstaget generelt utformet,
noe vi finner problematisk. Get mener forstaget ikke er forholdsmessig i relasjon til
forutsetningene i EUs USO-direktiv, særlig dersom analog videresending skat omfattes. Dette
vil vi utdype nærmere i det følgende.

2. Omfan et av for liktelsen

Selv om forstaget er fremmet med bakgrunn i å innføre formidlingsplikt for fjernsynssendingen
fra Frikanalen, er bestemmelsen gjort generisk i den forstand at den etter ordlyden vil gjelde
generett for ikke-kommersielle fjernsynskanaler (med konsesjon). Dette betyr at forskriften vil
kunne medføre formidlingsplikt for flere andre tv-kanater, avhengig av om nye konsesjoner blir
gitt. Setv om det kanskje vil ligge en naturlig begrensing i forutsetningen om at slike tv-kanaler
er ikke-kommersielle, og derfor kan ha begrensede ressurser, vil Get anta at også andre
organisasjoner enn Frikanalen kan ha interesse for den betydelige fordel som formidlingsplikten
gir ved garantert og heldekkende distribusjon i tv-nettene. Omfanget av forpliktelsene etter
den foreståtte bestemmetsen kan derfor i fremtiden bti langt større enn det som direkte har
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foranlediget det foreliggende forslaget, med den følge at forslaget ikke er forenlig med
forutsetningene i det aktuelle regelverket, jf. nedenfor.

I EUs USO-direktiv 2002/22 Artikkel 31 nr. 1 ("Direktivet") sies det at det kan pålegges "en
rimelig must carry-forpligtelse for så vidt angår bestemte radio- og tv-kanaler og —tjenester"
(fra den danske direktivteksten).

Get setter for det første spørsmålstegn ved om det er rimelig(forholdsmessigi
direktivsammenheng) å innføre en generisk formidlingsplikt for ikke kommersielle tv-kanaler.
Departementet har ikke diskutert dette, og derved ikke angitt noen grunner for en slik
uspesifikk regulering. Dette samsvarer dårlig med Direktivets forutsetninger om at
formidlingsplikten skal være begrunnet med "klart definerede målsætninger i almenhedens
interesse" (Art. 31 nr. 1).

Videre forutsetter Direktivet (også Fortalens pkt. 43) at myndigheten skal foreta en vurdering
av de økonomiske konsekvenser som formidlingsplikten vil medføre for distributørene. Dette
er ytterligere bekreftet i EU-Domstolens avgjørelse i sak C-336/07 om formidlingsplikt for
Kabel Deutschland, der det i avgjørelsens pkt. 46 heter:

"Alsregards the resulting economic consequences of the obligations imposed on the
cable operator, it must be determined whetherthoseobligations are unreasonable
because they are likely to prevent the cable operator from performing them in
conditions which are economically acceptable, in the light, where appropriate, of all its
activities."

Departementets gjennomgang på dette punkt er høyst summarisk og oppfyller etter vårt syn
ikke utredningsplikten. Dette gjelder i særlig grad med hensyn til eventuell analog
videresending, jf. nedenfor.

Dernest sier direktivbestemmelsen også at forpliktelsen skal gjelde for bestemtetv-kanaler
(specified tv channels). Vi forstår dette slik at hver enkelt formidlingspliktig tv-kanal da
spesifikt må angis, i det minste ved at de enkette kringkastingsselskaper er navngitt.

Dette betyr at forskriftsforslaget på disse punkter kan være i strid med forutsetningene i
Direktivet.

3. Analo videresendin i kabel-tv

Det fremgår ikke av høringsbrevet om forskriftforslaget også vil gjelde for analog videresending
av Frikanalen i våre kabel-tv-nett. Departementet sier riktignok i høringsbrevet at
merbelastningen ved formidlingsplikt for Frikanalen blir minimal for private aktører, fordi de
digitalenettene har meget stor kapasitet. Dette kan forstås slik at departementet kun ser
forslaget i forhold til digital distribusjon. Get må imidlertid ta høyde for at forskriften ikke
skiller på hva slags kringkastingsnett som omfattes. For analog distribusjon vil situasjonen
være en helt annen enn den departementet beskriver, fordi kanalkapasiteten for analog
videresendingav tv -signaler er sterkt begrenset, og merbelastningen blir betydelig og urimelig.
Dette gjelder ikke minst i forhold til alle de øvrige tv-plattformene, parabol, bakkenettet og IP,
som kun har digital distribusjon.

Departementet har ikke vurdert disse sidene av saken, noe som innebærer at en
forholdsmessighetsvurdering er totalt fraværende for analog videresending. Det fremsatte
forslaget skal også være plattformnøytralt, noe som da selvsagt må forutsette likebehandling
av alle plattformer. Det ville blitt en urimelig merbelastning for kabel-tv dersom man ved også
å måtte videresende analogt, får en ytterligere særforpliktelse med store ekstrakostnader,
gjennom en slik tilleggskonfiskering av verdifull kanalkapasitet. Get viser til at Direktivets
forutsetning om en "rimelig" must carry-forpliktelse her må være relevant.
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En plikt til analog videresending basert på en generisk bestemmelse slik som foreslått, vil også
skape en uholdbar uforutsigbarhet for vårt analoge grunntilbud, der vi risikerer å måtte endre
dette og fjerne enda flere populære kanaler, ettersom formidlingsplikten eventuelt blir utvidet.

For Get vil en eventuell plikt til analog videresending medføre en reduksjon av det eksisterende
analoge tv-tilbudet, fordi det ikke er mer kanalkapasitet tilgjengelig i det analoge nettet. Dette
vil være en kanal som allerede har høy seeroppslutning og er blant de mest populære kanalene
i det analoge grunntilbudet. Bortfall av en populær kanal vil selvsagt være negativt for våre
abonnenter, og ikke minst for det programselskap som rammes av dette. For den kanalen som
velges ut, må distribusjonsavtalen Get har med vedkommende kringkastingsselskap awikles,
noe som uansett vil være en prosess som kan ta lang tidl, og som kan ha betydelige
økonomiske ansvarsforhold knyttet til seg.
Formidlingsplikten vil også kunne komme i konflikt med reglene om abonnentvalg, med de
konsekvensene dette vil medføre ved å måtte gjennomføre kostbare ekstraordinære
kanalvalgsundersøkelser blant våre kunder.

Innholdet i Direktivets Artikkel 31(1) som sitert ovenfor tilser at en must carry-forpliktelse
bare kan pålegges dersom et betydelig antall sluttbrukere anvender nettet som sin primære
adgang til tv-programmene. Situasjonen i vårt nett (og i kabel-tv-nett generelt) er at den
betydeligste del av sluttbrukerne nå har digitalt tv-mottak. I følge statistikken fra Post-og
teletilsynet var det ved utgangen av 2008 56 % av sluttbrukerne som hadde digital set-top-
boks (STB), en økning fra 39 % ved utgangen av 2007. Medsamme vekstrate i utrullingen av
digitale mottakere vil mer enn 2/3 av sluttbrukerne ha digital STB ved utgangen av 2009 Dette
viser at den digitale videresending i kabelnett oppfyller det utgangspunkt som Direktivet
forutsetter ("betydelig antall"), og motsatt at analog videresending ikke kan anses som en
rimelig forpliktelse i henhold til Direktivet, når denne kun vil omfatte et klart mindretall av
abonnentene, og kommer i tillegg til den digitale videresendingen. I flere år har alle kunder
med tilknytning til Gets kabelnett hatt mulighet til å motta alle TV-signalene i digitalt format.
Det er således ingen begrensning for kunden for å motta den nye formidlingspliktige kanalen
gjennom å være abonnent hos Get.

Medietilsynet har i sin uttalelse i brev av 07.09.2007 (ref. 07/1436-10/11) vedrørende
formidlingsplikt for NRK3, lagt vekt på slike forhold, den gang med et annet resultat, og
begrunnet med den brede dekning som analog videresending hadde på dette tidspunkt.
Tilsynet sier i denne forbindelse som følger:

"Dette utgangspunktet vil imidleffid kunne endre seg så snart den digitale
kundemassen til kabelnettene øker, og det kun gjenstår et mindre antall analoge
kunder, jf kravet om "betydelig antall sluttbrukere". Formidlingsplikt i analoge nett
må dermed, i tråd med direktivbestemmelsen, revurderes med jevne mellomrom."

Get vil til dette også bemerke at det ikke har vært foretatt noen samlet generell og prinsipiell
gjennomgang av reglene om formidlingsplikt siden de ble innført i 1989, og at direktivets
forutsetning om periodisk revisjon derfor ikke kan anses oppfylt. I det nevnte brevet fra
Medietilsynet sies det også som følger vedrørende reguleringen av formidlingsplikt:

"Med utgangspunkt i uttalelsen i Otprp. nr. 107 og føringene i Art 31 nr. 1, kan det
synes hensiktsmessig at det i forbindelse med vurderingen av formidlingsplikt i
bakkenettet, foretas en helhetlig evaluering av gjeldende regelverk på området"

Dette bekrefter at en slik helhetlig evaluering fremdeles ikke er foretatt, noe som betyr at den
norske stat ikke kan ha oppfylt sine forpliktelser etter Direktivet på dette punktet.

Nødvendighetskriteriet i Direktivets Artikkel 31 nr. 1tilsier dessuten at det må vurderes om en
analog videresending i kabel-tv, som kommer i tillegg til den digitale videresending på alle
plattformer, er  nødvendig for å oppfylle de samfunnsmessige behov. Slik Get ser det vil en

Distribusjonsavtaler inngås typisk med en varighet på 3-5 år.

Teleton t47 02 123
Ftnt +4,7 2190 66 05
4:0 919 394 056 MVA getmo

3



Mardaisveien 323
Postboks 4400,110da0eo
N-0L03, Norway

eventuell analog videresending ha svært liten betydning i en slik sammenheng. De
samfunnsmessige behov må anses tilstrekkelig oppfylt gjennom den samlede digitale
videresending. Således vil Frikanalen være tilgjengelig også på de øvrige digitale tv-
plattformene, bl.a. både det digitale bakkenettet og satellittplattformene, som har nærmest full
geografisk dekning i hele landet. Seerne får derfor flere alternative valgmuligheter for å kunne
få inn Frikanalen.

4. Krav om e en kanal i nettet

Departementets forslag opprettholder den tidligere bestemmelsen i forskriftens 4-2, 2. ledd,
som følger:

"Hver formidlingspliktig sending skal disponere én kanal i nettet"

Denne bestemmelsen kom til for 20 år siden, da det fremdeles bare var analog videresending i
kabelnett. I dagens situasjon med digital videresending er begrepet kanal (i betydningen
dedikert frekvensplass) i nettet ikke lenger relevant, idet alle tv-kanaler sendes som
datastrømmer i multiplekser, som hver omfatter flere tv-programmer. Tilgangen til
sendingeneoppnås vedå velge programmer fra en elektronisk programguide (EPG), som åpner
opp for den digital datastrømmen som tilhører det valgte programmet.

Ut fra dette vil Get anse at forskriftens krav er oppfylt, så lenge EPG'en (som er tilgjengelig for
alle digitale kunder) har en opplisting av Frikanalen i menyen, og at tilgang til dette
programmet blir gitt når det er tv-sendinger, og kunden velger Frikanalen fra EPG'en.

Get mener det uansett er et relevant spørsmål om formidlingsplikt for Frikanaten kan anses
rimelig (forholdsmessig) og for øvrig være i samsvar med Direktivet, når man tar i betraktning
det svært begrensede omfang sendingene fra Frikanalen ser ut til å få. Også når det gjelder
omfanget av samfunnsoppdraget vil det være betydelig forskjell mellom for eksempel NRKs
allmennkringkasting og Frikanalens sendingsinnhold, jf. Direktivets forutsetning om klart
definerte målsettinger i allmennhetens interesse. Dette setter et spørsmålstegn ved hele
grunnlaget for formidlingsplikten for Frikanalen.

5. Kostnader o im lementerin

Implementering av et nytt program i vårt digitale grunntilbud medfører kostnader i form av
mottaks- og distribusjonsutstyr, samt linjeleie for distribusjonen i nettet. Get viser til at det
ikke er noen forutsetning — verken regulatorisk eller på annen måte — at videresendingen av
formidlingspliktige kanaler skal skje uten vederlag til distributøren. Dette samsvarer også med
forutsetningen i Direktivets Artikkel 32 nr. 2, som åpner for å fastsette vederlag ("en passende
godtgjørelse") for slik videresending til distributøren, noe som da er normalsituasjonen.

Dersom formidlingsplikten også skal omfatte analog videresending, vil det påløpe større
kostnader til konvertering av signalet og videresending, samtidig som bortfallet av en populær
kanal i den analoge grunnpakken vil få negative utslag for økonomien i vår drift.

Slik Get oppfatter det er det også Frikanalen som kostnadsfritt skal levere sitt tv-signal til våre
hovedanlegg. Dessuten må det gjennomføres forhandlinger og inngås en distribusjonsavtale
med Frikanalen. Det må derfor gis en rimelig tid for å gjennomføre implementeringen av
distribusjonen.
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6. 0 summerin

Get viser til det ovenstående, og mener at departementet må gjennomgå forslaget om
formidlingsplikt for Frikanalen på nytt, og sørge for at forholdet til Forsyningspliktdirektivet blir
avklart, der særlig forutsetningene om forholdsmessighet må vurderes. Vårt syn er som nevnt
at formidlingsplikten ikke kan utformes generisk til å gjelde for alle ikke-kommersielle
fjernsynskanaler (med konsesjon) og at formidlingsplikten ikke kan omfatte analog
videresending i våre nett. Videre må distribusjonsselskapene sikres en rimelig kompensasjon
for belastningen formidlingsplikten innebærer.

Med vennlig hilsen .

cf:/` sy
'rektør for Samfunnskont t
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