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FORSKRIFT TIL BESKYTTELSESLOVEN – HØRINGSSVAR FRA RIKSTV AS

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING
RiksTV viser til departementets høringsnotat av 27. februar 2015 vedrørende forslag til forskrift til lov om 
beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv (beskyttelsesloven). RiksTV har enkelte innspill til 
høringsnotatet. 

Slik RiksTV oppfatter notatet, ber departementet konkret om innspill til overgangsperiode før loven og forskriften 
skal tre i kraft. Som det fremgår nedenfor, mener RiksTV at ikrafttredelse av lov og forskrift knyttet til audiovisuelle 
bestillingstjenester ikke bør være før 1. juni 2016. Departementet bes også å vurdere om det er hensiktsmessig med 
en felles ikrafttredelse av samtlige av lovens bestemmelser på dette tidspunkt.

2. OM RIKSTV
RiksTV er tjenestetilbyder i det landsomfattende norske digitale bakkenettet (DTT). RiksTV forvalter kapasitet i 
nettet i henhold til konsesjonsvilkår fra departementet. I tillegg tilbyr RiksTV tjenester distribuert gjennom internett 
(OTT). RiksTV har p.t. ca 275 000 betalende abonnenter, og er derfor en viktig aktør i å sikre hele landet god tilgang 
på høykvalitets- og stabile fjernsynssendinger.

3. IMPLEMENTERING AV BESKYTTELSESLOVEN
RiksTV tilbyr norske tv-seere tilgang til norske og utenlandske kringkasteres kringkastingssendinger. Dette vil falle 
inn under beskyttelseslovens definisjon av «fjernsyn». Pliktsubjektet etter lovens §§ 7 a), 8 og 9 vil i dette tilfellet 
være kringkasteren, som formidler informasjon om aldersgrenser bl.a. gjennom sin elektroniske programguide. 
Enkelte av kringkasterne vil imidlertid falle utenfor beskyttelseslovens geografiske virkeområde.

RiksTV formidler også, gjennom sin tekniske portal, «apper» fra tjenestetilbydere. TV-seerne får tilgang til disse 
programmene gjennom RiksTVs system omtrent på samme måte som apper på annen forbrukerelektronikk, som 
f.eks. mobiltelefoner. Det er tilbyderne av disse programmene som har full redaksjonell kontroll over utvalget av 
bildeprogrammer i appene. I samsvar med uttalelsene i Prop. 9 L (2012–2013) avsnitt 5.6.3.6, femte avsnitt, legger 
RiksTV til grunn at tjenestetilbyder etter kringkastingsloven og beskyttelsesloven vil være tilbyderne av appene, og 
ikke RiksTV. Pliktene etter beskyttelsesloven § 11 vil derfor påhvile disse tilbyderne, dersom de faller innenfor
beskyttelseslovens geografiske virkeområde.

RiksTV tilbyr dessuten sine abonnenter tilgang til audiovisuelle bestillingstjenester (VOD). I noen tilfeller kan
RiksTV være «tjenestetilbyder», og dermed pliktsubjekt etter beskyttelsesloven §§ 7 b), 8 og 10. RiksTV har i dag 
informasjon om aldersgrenser og beskyttelsestiltak (PIN-kode) på plass for det vesentligste av tjenestene, men vil 
fortsatt trenge noe tid til fullstendig implementering.
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Som gjennomgått ovenfor, innebærer beskyttelseslovens system at ulike aktører vil være pliktsubjekt i de 
tjenestene som tilbys via RiksTVs tekniske løsning. RiksTV er opptatt av å finne gode og praktiske løsninger for 
kundene. Siden dette vil involvere flere aktører er det behov for en overgangsperiode for å få implementert 
kravene etter loven og forskriften. RiksTV mener at den foreslåtte overgangsperiode til 1. januar 2016 blir knapp, 
og mener at loven og forskriften ikke bør tre i kraft før 1. juni 2016. Spesifikt gjelder dette bestemmelsene i lov og 
forskrift knyttet til audiovisuelle betalingstjenester.

I høringsnotatet ber departementet om innspill om overgangsperiode også for så vidt det gjelder forslaget til § 5 i 
forskriften om forhåndsaktivert PIN-kode for «alvorlig skadelig innhold». RiksTV har intet «alvorlig skadelig 
innhold» i sitt tilbud, og har derfor intet behov for en overgangsperiode spesifikt knyttet til dette.

For ordens skyld påpekes det at RiksTV ikke har noen særskilte merknader til høringsnotatets pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
og 10. Det bes imidlertid om at departementet vurderer om det er hensiktsmessig med et felles tidspunkt for 
ikrafttredelse av samtlige bestemmelser i lov og forskrift, i stedet for overgangsregler med ulik ikrafttredelse.
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