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Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.,
0030 OSLO

Vi viser til h0ringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet datert 16.10.2009, og takker for
anledningen til a komme med kommentarer til forslaget om endring av reglene om
formidlingsplikt. Kabel Norge representerer flertallet av de kommersielle kabel-tv-
operat0rene i Norge. Get, som er medIem i Kabel Norge, sender en egen h0ringsuttalelse om
saken.

Ie-post av 13. november 2009 fra departementet er Kabel Norge gitt utsettelse av
h0ringsfristen ti120. november 2009. Denne h0ringsuttalelsen er derfor rettidig.

Det eksisterer allerede et tviste10sningssystem etter andsverklovens bestemmelser,
som ved uenighet mellom kringkaster og kabeldistribut0r fastsetter vederlaget pa
markedsmessige vilkar;

Formidlingsplikten ma ogsa innebrere en rett for aIle distribut0rer til a videresende den
formidlingspliktige sendingen;

Formidlingsplikten trekkes ut over sitt formal nar den anvendes som byttemiddel mot
allmt::nnkringkastingsforpliktelser;



Formidlingsplikten for nye konsesjoner eller tillatelser ma begrenses til digital
distribusjon;

Det ma vrere valgfritt for en kabel-tv-distribut0r eventuelt ogsa a distribuere
formidlingspliktige programmer i analogtilbudet.

Kabel Norge noterer at formalet med endringsforslaget er a bidra til at kommersiell
allmennkringkasting fortsatt kan besta i Norge. Departementet viser til at et mulig
virkemiddel som kan anvendes i sa mate er visse programvilkar koblet med formidlingsplikt,
slik som angitt i 81. meld. nr. 30 (2006-2007), og at dette sp0rsmalet skulle vurderes pa nytt
ved utl0pet av TV2s konsesjonsperiode.

Kabel Norge er enig i at norsk og alIment innhold pa fjemsyn er en viktig faktor i
kulturpolitikken, og at opprettholdelsen av en kommersiell allmennkringkaster med nrermere
definerte forpliktelser til innhold kan vrere et riktig og n0dvendig virkemiddel i sa mate.

I forhold til det forslag departementet na har fremmet, oppstar det imidlertid flere uavklarte
sp0rsmal, samtidig som forslaget ser ut til a ga lenger enn det som til na har vrert ansett som
grunnlaget for og innholdet i formidlingsplikten. H0ringsnotatet er svrert kortfattet med
hensyn til de implikasjoner som kan utledes av forslaget, noe som gj0r at det er vanskelig a
forholde seg til det. Det er lite tilfredsstillende for en h0ringsinstans a matte spekulere i hva
departementet har lagt til grunn for forslaget, og hvilke avveininger som kan vrere gjort i
relasjon til andre aktuelle regelverk, som apenbart er viktige og relevante i denne
sammenheng, men som det ikke sies noe om.

Det viktigste innholdet i endringsforslaget er at formidling av allmennkringkasting etter
utkastet til ny § 4-2 i kringkastingsforskriften skal skje pa markedsmessige vi/Mr.

For det f0rste er bestemmelsen helt generelI, idet det ikke er lagt inn en forutsetning om at
dette vilkaret skal gjelde spesielt for kommersielle allmennkringkastere, samtidig som
bestemmelsen er generisk og ikke angir hvilke konkrete kringkastere som omfattes.

Kabel Norge har i sin h0ringsuttalelse i forbindelse med forslag om formidlingsplikt for ikke-
kommersielle kringkastere, vist til at en slik generisk angivelse av hvilke kringkastere som
omfattes, ikke kan vrere i samsvar med Forsyningspliktdirektivet artikkel 31 (Direktiv
2002/22/EF) 1

. En bestemmelse som er generell og ikke angir konkret hvilke kanaler som
omfattes, dvs. heller ikke er konkret med hensyn til det antall kanaler som kan bli omfattet,
gir klarligvis ikke distribut0ren den 110dvendige regulatoriske forutsigbarhet som artikkel 31



forutsetter. Dette fremkommer ogsa i den henvisning som departementet selv gj0r til
IP/08/699 Telecom Rules i fotnoten pa h0ringsnotatets s. 2. EU-kommisjonen sier her:

Departementet har i sitt forslag ikke tatt hensyn til dette?

Den generelle angivelsen medf0rer dessuten at bestemmelsen etter sin ordlyd ogsa kan
omfatte NRK, noe som formodentlig ikke er hensikten, med dette ma da klargj0fes bedre.

Kabel Norge viser til at det etter andsverkloven §§ 36 og 45a eksisterer en ordning som er stilt
til radighet dersom det oppstAr uenighet om vilkarene for videresending av kringkastings-
sendinger i kabel-tv-nett. Partene kan i slike tilfeller be Kabeltvistnemnda om a avgj0re
hvilke vilkAr som skal gjelde. Denne nemnda er oppnevnt av KKD, og bestar av tre personer,
hvorav en formann som skal ha dommerkompetanse. Viktige elementer i denne
nemndsordningen er at sakene behandles pa bakgrunn av utf0flige partsinnlegg og gjeme
omfattende muntlige forhandlinger, noe som blant annet sikrer at hensynene til
saksopplysning og kontradiksjon blir godt ivaretatt.

Det er derfor en noe spesiell situasjon som er oppstatt, ved at Kabeltvistnemnda nylig har
behandlet sp0rsmalet om hvilket vederlag kabel-tv-operat0rene skal betale for formidling av
TV2 hovedkanalen3, og at departementet i ettertid har fremmet sitt forslag, der en forutsetning
om markedsmessige vilkar er lagt inn. Dette kan oppfattes slik at departementet kunne ha til
hensikt a gripe inn i avgj0relsesprosessen i Kabeltvistnemnda, noe vi dog anser som meget
usannsynlig.

Slik Kabel Norge ser det, er behandlingen av vederlagssp0rsmaIet for TV2 i Kabeltvist-
nemnda nettopp et uttrykk for at man pa denne maten viI fa fastsatt hva nemnda mener
markedsprisen for TV2 hovedkanalen skal vrere. Etter Andsverklovens prinsipper skal
nemnda finne frem til verdien av de samlede rettighetene som TV2 innehar, bade i form av
egne signalrettigheter, og for de rettigheter som TV2 har ervervet. Det finnes ikke andre
rettigheter som TV2 har, og som det kan kreves vederlag for, enn disse.

Som nevnt reiser endringsforslaget flere viktige sp0rsmaI i forhold til det eksisterende
regelverk, som det hadde vrert svrert naturlig av departementet a df0fte i sakens anledning.
Siden ooringsnotatet ikke er spesielt avklarende pa dette punktet, ma derfor det f0lgende
baseres pa sp0rsmalsstillinger. Mediedekningen av saken, og ikke minst noen av uttalelsene

2 I kunngjmingen om "status som formidlingspliktig kringkaster" legger departementet til grunn "at
jorholdsmessighetshensynet tilsier at det i denne omgang bare bffr inngas avtale med enjormidlingspliktig
kommersiell allmennkringkaster". Her er departementet tydeligere, men det er noe spesielt at dette fremfmes i
denne utlysingen, og ikke i regelverket. Samtidig apner departementet for at det senere kan gis flere slike
tildelinger, noe som ogsa gir en usikkerhet for distributorene.



fra den forrige kulturministeren, har ogsa bidratt til at flere sp0rsmaI har dukket opp enn de
som naturlig f0lger av h0ringsnotatet.

SaIedes er det naturlig a sp0rre om departementet viI foresla endringer i den eksisterende
nernndsordningen, der vederlag kan fastsettes av Kabeltvistnernnda ved uenighet? Som nevnt
anser Kabel Norge at nernnda nettopp har til oppgave a finne markedsprisen. Det er til na
ikke fremkommet innvendinger mot denne ordningen, som ma anses som en objektiv og
upartisk tvistel0sningsordning, og som for 0Vrig er i samsvar med de forutsetninger som
legges til grunn i Satellitt- og kabel-tv-direktivets artikkel 11 (Direktiv 93/83 EEC).

Mener departementet altemativt at den eksisterende nernndsordningen skal avvikles, og
erstattes av en ny ordning? I mediene har tidligere kulturminister Trond Giske uttalt at
uenighet om vederlaget skal kunne avgj0res av Medietilsynet, med KKD som klageinstans.
Er hensikten med dette at vederlaget skal kunne settes h0yere enn det Kabeltvistnernnda viI
fastsla?

Dersom det menes at tvister vedmrende vederlag for formidlingspliktige (og eventuelt andre)
kringkastingssendinger heretter skal behandles av forvaltningen, oppstar det betydelig tvil om
hvorledes dette kan sikres pa en betryggende mate, uten at det gar ut over kontradiksjonen og
upartiskheten som ma forutsettes. Dagens nernndsordning er i sa mate tilfredsstillende, mens
forvaltningsavgj0relser erfaringsmessig kan vrere pavirket av politiske forhold, noe som er
bekymringsfullt i denne sammenheng 4

.

Kabel Norge forutsetter at eventuelle endringer i vederlagsordningene uansett baseres pa
grundige utredninger og en ny h0ringsprosess. Den pagaende h0ringen kan derfor ikke danne
basis for en annen 10sning pa kort sikt.

Dessuten viI Kabel Norge vise til at KKD totalt sett viI kunne fa en rekke dobbeltroller: Som
regulat0r av kringkastingsmarkedet generelt; som konsesjonsgiver og/eller avtalepart overfor
kringkastere; som ankeinstans og prisfastsetter i kringkastingsmarkedet; som utnevner av
medlemmene i Kabeltvistnemnda, og som deleier i RiksTV gjennom NRK. Dette er ogsa
bekymringsfullt.

H0ringsnotatet sier intet om slike forhold, og det skapes derfor betydelig tvil om hvorvidt
departementet overhodet har vurdert de ulike implikasjonene av forslaget som her nevnes.

I h0ringsnotatet uttaler departementet at formidlingsplikten kan pavirke styrkeforholdet
mellom partene, og at man 0nsker a signalisere at det skallegges til grunn at formidlings-
plikten ikke b0r ha relevans for kringkasterens vilkar hos distribut0rene.

Kabel Norge mener en slik forutsetning vanskelig kan oppnas i praksis. Dette skyldes nettopp
det forhold at ide forhandlingene som finner sted f0r avtale om distribusjon inngas, har

4 Satellitt- og kabel-tv-direktivet forutsetter uavhengighet og upartiskhet, jf. artikkel 11 ill. 4: " The mediators
shall be so selected that their independence and impartiality are beyond reasonable doubt. "



distribut0ren uansett ikke mulighet for a si nei til tilbudet fra kringkasteren. A si at man ikke
skallegge vekt pa dette, er en umulighet, fordi formidlingsplikten da ville bli nullet ut.

Pa den annen side mener departementet at formidlingsplikten ikke skal innebrere noen rett til
formidling for distribut0fene. Kabel Norge viI vise til at en slik forstaelse kan gi svrert
uheldige konkurransemessige utslag, fordi det apner for eksklusivitetsavtaler for visse
distribut0fer. Dette star i direkte motstrid til departementets formal med forskriftsendringen,
dvs. a fastsette at det skal gjelde markedsmessige vilkar ved forhandlingene, samtidig som
formidlingsplikt skal gjelde for aIle distribut0rer. At kanalen skal sikres ana ut til aIle tv-
seeme, ma i seg selv anses som en naturlig og 110dvendig f0lge av at det gis et allmennkring-
kastingsoppdrag, som skal komme hele befolkningen til nytte. Det skal ikke vrere opp til
allmennkringkasteren selva pavirke dette.

Formidlingspliktens formal er a sikre at de aktuelle programmer nar ut til tv-seeme.
Departementet viser selv til dette i h0ringsnotatet av 17.06.20095, vedmrende forslaget om
formidlingsplikt for ikke-kommersielle kringkastere, der det under overskriften
"Formidlingsplikt etter dagen regleverk" heter:

"Formidlingspliktjor en bestemt tv-kanal gir kringkasteren krav pa jorm idling.
Kanalen er dermed sikret a na ut tif tv-seerne. "

I det na foreliggende h0ringsforslaget s0kes imidlertid formidlingsplikten utnyttet bade som
hjemmel for a innga avtale med en kringkaster, der formidlingsplikten benyttes som
byttemiddel mot forpliktelser til alIment innhold, og dessuten til a legge f0ringer pa det
vederlaget som distribut0rene skal betale til kringkasteren for formidlingen, dvs. hvilke
inntekter denne kringkasteren skal kunne fa. Kabel Norge mener at departementet her bade
gar ut over de rammer som f0lger av lovformalet, og de forutsetninger som gjelder vedmrende
formidlingsplikt i relasjon til Forsyningspliktdirektivets artikkel 31.

Blant annet frernkommer det at departementet utelukkende har vurdert forholdsmessigheten i
forslagene ut fra om belastningen ved a matte avsette kanalkapasitet er en uforholdsmessig
ulempe for distribut0rene. Det er ikke gjort noen vurderinger av de 0Vrige virkninger som
den utvidete broken av formidlingspliktinstituttet kan f0re med seg, ikke minst vedmrende de
regulatoriske implikasjonene som forslaget viI kunne innebrere.

Tradisjonelt har formidlingsplikten blitt oppfattet slik at distribut0ren skal s0rge for at aIle
abonnenter har (fysisk) tilgang til den aktuelle fjemsynssendingen. I den analoge tidsalder i
kabel-tv bet0d dette at signalet matte ligge i abonnentens antennekontakt, og at kunden kunne
utnytte dette uten bruk av tilleggsutstyr til fjemsynsapparatet. Lovbestemmelsen i

5 Se: http://www.regjeringen.no/nb/ deplkkd/ dok/hoeringer/hoeringsdok/2009/horing--- forslag -til-endring -av-
reglene-Ihoringsbrev.htm 1?id=567617

http://www.regjeringen.no/nb/


kringkastingsloven § 4-3 tar utgangspunkt i at formidlingsplikten gjelder i nett der det foretas
videresending.

I den digitale tidsalder er dette endret, idet normalsituasjonen na er at kundene i digitale nett
har en dekoderlset-top-boks som gir et signal som tv-apparatet kan behandle. I kabel-tv-
nettene har na ca. to tredjedeler av abonnentene en slik boks. Nar formidlingsplikten na s0kes
gjort teknologill0ytral, er det bare kabel-tv som fremdeles har analog distribusjon.

Kabel Norge viser til uttalelsene som ble gitt fra Get og Telenor i h0ringen om formidlings-
plikt for ikke-kommersielle kringkastere, der det ble vektlagt at det ville vrere
uforholdsmessig tyngende a opprettholde formidlingsplikten ogsa for den analoge
distribusjonen6

. En avgj0fende begrunnelse for dette standpunkt er at flesteparten av
abonnentene na benytter digital signaler for sin bruk av fjemsynstjenestene. A palegge analog
formidling i tillegg viI derfor vrere en uforholdsmessig tyngende forpliktelse, jf.
Forsyningspliktdirektivet artikkel 31.

Forholdsmessigheten i forpliktelsen viI etter vart syn ogsa kunne pavirkes av det vederlag som
den aktuelle kringkasteren krever. Til na har vederlag for formidlingspliktige kanaler vrert i
st0rrelsesorden noksa likt det som betales til andre sammenliknbare kringkastere. At TV2 na
krever en pris som er uten sidestykke h0yt i forhold til andre kanaler, skaper etter vart syn en
ny utfordring for selve formidlingspliktinstituttet, som na s0kes utnyttet til a tvinge igjennom
en dramatisk pris0kning.

Koblingen mellom TV2s h0ye priskrav og formidlingsplikten blir saledes nrert opp til en
tvangsbetaling eller lisensinnkreving, st0ttet av staten. Nar staten pa denne maten ser ut til a
ville "hjelpe" TV2 til a fa en bedre inntjening enn i dag, kan dette ta karakter av statsst0tte,
som muligens kan vrere i strid med E0S-regelverket. F0r departementet eventuelt gar videre
med sitt forskriftsforslag, viI Kabel Norge forutsette at sp0rsmaIet om mulig ulovlig statst0tte
blir utredet og avklart. Vi mener ogsa som nevnt at sp0rsmaIet om forholdsmessighet i
relasjon til direktivet ma sees nrermere pa, ogsa med hensyn til selve prisnivaets innvirkning
pa forholdsmessigheten7

.

Det store flertallet av kundene pa aIle distribusjonsplattformer sett under ett har na digitalt
mottakerutstyr, og mottar en grunnpakke der TV2 hovedkanalen er inkludert. Av de ca. 1,9
mill. kundene samlet sett for kabel-tv, DTH, DTT og IPTV, har na ca. 85 % digitalt
mottakerutstyr. Dette ma etter vart syn medf0re at formidlingsplikten ma anses tilstrekkelig
oppfylt gjennom dette, nar de aller fleste kundene har ti/gang tif programmet i digitalt format
og kan velge a se pa det8. Analog videresending i kabel-tv blir i denne sammenheng av
uvesentlig betydning i forhold til formidlingsplikten, og faller utenfor Forsyningsplikt-
direktivets rammer, jf. ovenfor.

6 Se: http://www.regjeringen.no/nb/ deplkkdl doklhoeringerlhoeringsdok/2009Ihoring--- forslag -til-endring-av-
reglene-Ihoringsuttalelser .htm 1?id=567 614

7 Forsyningspliktdirektivet artikke131, pkt. 2 legger opp til at normalsituasjonen vii vrere at distribut0ren skal
motta et rirnelig vederlag fra kringkasteren for videresending av et must carry-program.
8 Forsyningspliktdirektivet artikkel 31 bygger formidlingsplikten pa en forutsetning am at et betydelig antall
sluttbrukere bruker et elektronisk kommunikasjonsnett som deres prirnrere adgang til radio- og tv-mottak.

http://www.regjeringen.no/nb/


Siden TV2 startet sine sendinger i 1992, har kabel-tv-nettene ved sin grunnpakkedistribusjon
av det reklamefinansierte programmet bidratt i vesentlig grad til oppbyggingen av denne
fjemsynskanalen, uten at denne distribusjonen har kostet TV2 ett 0re. TV2 har tjent gode
penger pa sin virksomhet, men har ogsa tapt mye pa flere prosjekter som ikke har v<ert sa
vellykkede. Na m0ter TV2 st0rre konkurranse fra andre kringkastere, kanskje f0fst og fremst
som et resultat av utbyggingen av det digitale bakkenettet. Finanskrisen har ogsa bl.a. gitt
nedgang i reklameinntektene, men denne krisen rammer generelt, og er ikke s<eregen for TV2.
Uansett skal ikke distribut0rene b<ere risikoen og byrden for TV2s 0konomiske problemer.

Distribut0rene har i den samme perioden pa sin side brukt store be10p pa investeringer i
infrastruktur, som kabelnett, distribusjonssentraler, digital-tv og kundest0tte, og delvis lidd
store tap pa dette. TV -markedet er en verdikjede med to ledd i en symbiose, bestaende av
kringkastere med TV-innhold, og distribut0rer med kringkastingsnett, der ogsa
distribusjonsleddet er avhengig av en sunn 0konomi. Det ma stadig ny infrastruktur til, ikke
minst for a kunne tilfredsstille kringkastemes nye tilbud av flere og bedre tjenester. Dette
fordrer forutsigbarhet i rammevilkarene for distribusjonsvirksomheten, slik at investeringer
kan gj0res med tilstrekkelig sikkerhet, samtidig som balanserte konkurransevilkar skal gjelde.

Utformingen av regelverket som legges til grunn for a sikre allmennkringkastingen ma derfor
ta hensyn til hele verdikjeden, ikke bare det f0rste innholdsleddet. Grundigere utredninger er
derfor pakrevet. A gi noen akt0rer s<erfordeler pa politisk grunnlag og pa bekostning av
andre, er definitivt ikke veien a ga i denne sammenheng.
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