
 

 

Høringsnotat 

 
Høring – forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om 
kringkasting 

1. Innledning   

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag om 
endringer i § 4-2 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting 
(kringkastingsforskriften).   

Departementet gjorde i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid en 
vurdering av behovet for å sikre kommersiell allmennkringkasting. Det ble konkludert 
med at å opprettholde kommersiell allmennkringkasting er viktig for å bidra til et så 
mangfoldig kringkastingstilbud som mulig. Programvilkår koblet med formidlingsplikt 
ble pekt på som et mulig regulatorisk redskap. I meldingen la departementet til grunn 
at spørsmålet om formidlingsplikt mot allmennkringkastingsforpliktelser på nytt skulle 
vurderes ved utløpet av TV 2s konsesjonsperiode. Dette forslaget til endring av 
kringkastingsforskriften er en oppfølging av dette.  

2. Formidlingsplikt etter dagens regelverk  

Formidlingsplikt for en bestemt tv-kanal gir kringkasteren krav på formidling. Kanalen 
er dermed sikret å nå ut til tv-seerne. Ordningen er begrunnet med at visse kanaler 
ivaretar et samfunnsoppdrag og derfor bør være sikret fremføring til tv-seerne. 
Distributører kan på sin side ikke utlede noe krav om å få formidle de 
formidlingspliktige kanalene.   

Formidlingsplikt er lovfestet i kringkastingsloven § 4-3. Lovbestemmelsen gir hjemmel 
til å pålegge formidlingsplikt via enhver plattform. Nærmere regler om formidlingsplikt 
er gitt i kringkastingsforskriften § 4-2. Dagens forpliktelse gjelder bare for kabeleiere. 
Departementet har i et eget høringsnotat fra 6. juni 2009 foreslått at formidlingsplikten 
gjøres teknologinøytral. Forslagene til endring i forskriftens ordlyd i dette 
høringsnotatet er dels identiske med forslaget fra høringen i juni og dels nye forslag.  
Sammenføyningen gjøres for å gi høringsinstansene en samlet fremstilling av 
forslagene.  

Retten til å pålegge distributører formidlingsplikt er regulert i det såkalte USO-
direktivet1 artikkel 31. To vilkår må være oppfylt for at myndighetene kan pålegge 

                                                 
1 Dir 2002/22/EF, Universal Services Directive. 
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formidlingsplikt. For det første må kanalen som sikres formidling ivareta en 
konkretisert allmenn interesse. For det andre må plikten til å formidle kanalen ikke 
påføre betal-tv-tilbyderen uforholdsmessig store byrder. 

3. Kravet til å ivareta visse allmenne hensyn 

Departementet mener at det også i fremtiden vil være behov for å trygge at visse 
allmenne hensyn ivaretas i fjernsynet, også av kommersielle kringkastere.2 
Departementet ønsker som et ledd i dette å opprettholde muligheten til å sikre 
kringkastere som påtar seg et slikt oppdrag distribusjon til tv-seerne gjennom 
formidlingsplikt.  

Forskriftsbestemmelsen slik den lyder i dag pålegger formidlingsplikt for NRKs 
fjernsynssendinger, TV 2s fjernsynssendinger og bakkesendt allment lokalfjernsyn med 
konsesjon, jf. forskriften § 4-2 første setning. I høringen i juni d.å. foreslo departementet 
å utvide dette til også å gjelde for ”ikke-kommersielt fjernsyn med konsesjon”. 

Dagens forskrift utpeker altså uttrykkelig TV 2 som en kommersiell kringkaster med 
særskilte rettigheter i forbindelse med formidlingsplikten. Formidlingsplikten for TV 2 
er forankret i kanalens status som allmennkringkaster. TV 2s allmennkringkastings- 
forpliktelser utløper 1. januar 2010.3 Da forsvinner det formelle grunnlaget for 
formidlingsrett for TV 2. Departementet foreslår som følge av dette at forskriftsteksten 
endres slik at TV 2 ikke direkte utpekes som rettighetshaver.  Tilsvarende gjøres for 
lokal-tv-aktørene som fra samme tidspunkt heller ikke har noe mandat som 
allmennkringkastere.   

Et oppdrag om å ivareta visse allmenne hensyn vil blant annet av hensyn til 
konkurransen i fjernsynsmarkedet måtte kunngjøres fra myndighetenes side. USO-
direktivets krav om transparens og forholdsmessighet innebærer dessuten at de 
formidlingspliktige kanalene konkret må utpekes av myndighetene.4 Utpekningen må 
skje etter en helhetsvurdering av hvilken kanal som best vil ivareta de allmenne 
interessene myndighetene har identifisert.  

Departementet må i forbindelse med utlysningen konkretisere de allmenne interessene 
myndighetene mener at er viktig å ivareta også via en kommersiell kringkaster.5 Slike 
interesser vil typisk kunne være norskspråklig innhold, norskprodusert innhold, krav 
om særskilte programkategorier eller innhold rettet mot særskilte seergrupper, samt 
lokalisering av hovedkontor. Det vesentlige vil være at dette er innhold som markedet 
ikke uten videre bringer til veie. I St. meld. nr. 30 (2006-2007) uttrykte departementet 
blant annet at markedet i for liten grad kan ventes å frambringe flere viktige 
programkategorier som omfattes av allmennkringkastingsbegrepet. Dette er uheldig ut 
fra et mediepolitisk perspektiv.6  

                                                 
2 Jf. St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid s. 59. 
3 Konsesjonsvilkår for TV 2 i perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. 
4 IP/08/699 Telecoms Rules: Belgium receives final warning on broadcasting “must-carry” rules.  
5 USO-direktivet krever at de allmenne interessene er ”clearly defined”. 
6 Jf. St. meld. nr. 30 (2006-2007) s. 59. 
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4. Kravet til forholdsmessighet  

Departementet har vurdert forholdsmessigheten av den foreslåtte endringen.  

Endringsforslaget medfører at TV 2s direkte status som formidlingspliktig faller bort. 
Dette innebærer i realiteten at begrensingene i distributørenes disposisjonsrett 
reduseres i forhold til dagens regelverk. Endringsforslaget åpner imidlertid samtidig 
for at myndighetene kan utpeke andre kanaler som formidlingspliktige, forutsatt at 
kanalen ivaretar konkretiserte allmenne hensyn. Som vist over må en slik utpeking 
følge visse krav til transparens mv. og utpekningen må foretas etter en konkret 
vurdering. Forholdsmessigheten vil være et avgjørende moment i en slik 
helhetsvurdering.  

Den samfunnsmessige gevinsten av å sikre formidling for kringkastere som ivaretar 
visse allmenne hensyn anses derfor å kunne være høyere enn ulempen som pålegges 
den som eier eller driver kringkastingsnett. Et pålegg om å sette av plass til en konkret 
utpekt fjernsynskanal i denne forbindelse kan derfor ikke anses å være en 
uforholdsmessig belastning overfor distributøren. Dette må dessuten sees i 
sammenheng med at digitaliseringen av kringkastingsnettene har gitt distributørene 
mer kapasitet til rådighet. Medietilsynets hjemmel til å frita distributører med liten 
kanalkapasitet er for øvrig også foreslått videreført i forskriften.  

5. Markedsmessige forhold 

Forhandlinger mellom kringkastere og distributører om formidling skal i 
utgangspunktet ikke være gjenstand for myndighetenes innflytelse. Konsekvensen av 
formidlingspliktinstituttet er imidlertid at det alminnelige styrkeforholdet partene 
imellom kan påvirkes.  

For klart å signalisere at myndighetene i minst mulig grad ønsker å påvirke balansen i 
forhandlingene mellom partene, foreslår departementet at forskriften uttrykkelig 
fastsetter at det skal gjelde markedsmessige vilkår i denne forbindelse. Det legges 
følgelig til grunn at status som formidlingspliktig kringkaster ikke bør ha relevans for 
kringkasterens vilkår hos distributørene.  

6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Den foreslåtte ordningen innebærer i prinsipp få endringer av dagens system. 
Oppfølgingen av reglene fra myndighetenes side vil i praksis ikke endres. Endringene 
vil dermed ikke påføre ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for 
det offentlige.  

Endringsforslaget i forbindelse med oppregningen av hvilke kanaler som er 
formidlingspliktige innebærer at private aktører som driver nett for overføring av 
fjernsyn kan pålegges formidlingsplikt for en kanal som myndighetene særskilt har 
utpekt. I forhold til dagens regel betyr dette likevel i realiteten ingen forandring i 
byrden for distributørene ettersom formidlingsplikten for en slik kanal erstatter 
formidlingsplikten tilbyderne i dag har overfor TV 2. Endringen vil derfor etter 
departementets oppfatning ikke innebære noen særlig merbelastning i forhold til 
dagens regelverk. 
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Forslag til forskrift om endring i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om 
kringkasting  

I 

§ 4-2 skal lyde 

  

§ 4-2 Formidlingsplikt 

Den som eier eller disponerer nett som kan formidle kringkasting plikter å formidle Norsk 
rikskringkastings fjernsynssendinger og ikke-kommersielt fjernsyn med konsesjon. Den som 
eier eller disponerer nett som kan formidle kringkasting plikter også på markedsmessige 
vilkår å formidle fjernsynssendingene til kringkastere som myndighetene har utpekt til å 
ivareta særskilte allmenne hensyn.    

Hver formidlingspliktig sending skal disponere én kanal i nettet. 

Formidlingspliktige programmer skal formidles over kanaler som er tilgjengelige for 
alle abonnenter i nettet.  

Den som eier eller disponerer nett med liten kanalkapasitet kan søke Medietilsynet om 
fritak for formidlingsplikt etter denne bestemmelsen.   

  

II 

Endringen gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer.  

 


