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Lyse Tele har etablert et franchisekonsept, Altibox, som i dag omfatter 34 partnere med tilhørighet i ulike
geografiske områder i Norge, samt en partner i Danmark.

Lyse Tele er i ferd med å bevege seg fra en "triple play"-strategi til en "multi play"-strategi, og er en av de
fremste innovatørene i det norske bredbåndsmarkedet.
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Høring — "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkashngs- og
kabelnett"

Lyse Tele viser til Kultur- og kirkedepartementets hjemmeside hvor det fremgår at Medietilsynets rapport
"Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett" er sendt på høring til en
rekke høringsinstanser med høringsfrist 27. januar.

Selv om verken Lyse Tele eller noen av våre 34 Altibox-partnere står på departementets liste over
høringsinstanser, ønsker vi, som en av de omtalte TV-distributørene i Medietilsynets rapport, å knytte noen
kommentarer til rapporten.

Lyse Tele er 100 % eid av energiselskapet Lyse. Lyse Tele har siden 2002 vært den mest aktive utbyggeren av
fiberaksessnett i det norske markedet, og var den første bredbåndsaktøren som lanserte et såkalt "triple play"-
tilbud (Internett, telefoni og TV) i Norge.

De fleste Altibox-partnerne er eid av lokale og regionale energiselskaper. Dette medfører at fibersalsningen hos
Lyse Tele og Altibox-partnerne har fokus på regional verdiskapning og å bidra til langsiktige
infrastrukturinvesteringer i distriktene.

Medietilsynet slutter seg i utgangspunktet til synspunktet om at TV-kunder ikke skal behøve å betale for kanaler
de ikke ønsker, men anfører samtidig en rekke forhold som taler mot å innføre ny regulering for å oppnå dette:



• Et pålegg om enkeltkanalvalg vil kreve investeringer i både tekniske og administrative løsninger hos
TV-distributørene. Dette vil sannsynligvis gi prisøkninger per kanal, i alle fall på kort sikt.

• Kanalpakker gir stordriftsfordeler for TV-distributørene som bidrar til å senke prisen pr kanal.
• Hvis forbrukerne gis mulighet til å velge bort kanaler, kan dette medføre redusert distribusjon for noen

kanaler og derved potensielt reduserte reklameinntekter. For å kompensere for reduserte
reklameinntekter kan fjernsynskanalene bli nødt til å øke rettighetsvederlaget og/eller øke
markedsføringskostnadene, noe som sannsynligvis vil gi høyere pris pr kanal. En slik prisøkning kan i
neste omgang gi enda lavere etterspørsel etter den aktuelle kanalen. På denne måten vil
enkeltkanalvalg kunne medføre risiko for bortfall av små nisjekanaler og redusert mediemangfold.
Kanalpakker antas derfor å være positivt ut fra et medie- og kulturpolitisk hensyn.

• Ingen andre land i Europa som det er naturlig å sammenligne seg med har innført pålegg om
enkeltkanalvalg.

Etter en samlet vurdering konkluderer Medietilsynet med at de på nåværende tidspunkt ikke vil tilrå at det
innføres en regulering som pålegger TV-distributører å tilby kanaler for valg enkeltvis.

3. Konkurransesituasjonen og markedsutviklingen i TV-markedet

I rapporten fra Medietilsynet henvises det flere steder til konkurransesituasjonen i TV-distribusjonsmarkedet. Det
vises eksempelvis til følgende omtale av konkurransesituasjonen på side 4 i rapporten:

"Medietilsynet har registrert økt konkurranse i markedet for distribusjon av fjernsyn"

For det første er konkurransen økende mellom aktørene innen tradisjonelle distribusjonsformer (kabel-TV og
satellitt). Dessuten har nye distribusjonsformer (fiber og digitalt bakkenett) de siste årene bidratt til å øke
konkurransegraden i dette markedet ytterligere, jfr. side 22 i rapporten:

"Medietilsynet har for sin del registrert at mankedet i økende grad preges av konkurranse innenfor og
mellom de forskjellige distribusjonsformene"

Lyse Tele deler Medietilsynets vurdering av konkurransesituasjonen. Fra å være et marked med begrenset
konkurranse mellom et fåtall aktører for noen år siden, har teknologi- og markedsutviklingen de siste årene ført
til at dette fremstår som et marked med virksom konkurranse. Lyse Tele mener at det aldri har vært sterkere
konkurranse og større innovasjon blant TV-distributørene i Norge enn i dag. Dette skyldes både etableringen av
RiksTV som følge av overgangen fra analogt til digitalt bakkenett, digitalisering av kabel-TV nett og økt
nettutbygging og markedsfokus hos de to store kabel-TV-operatørene Canal Digital og Get, økt konkurranse fra
satellitt-tilbyderne Viasat og Canal Digital, samt fremveksten av IPTV via fiber- og kobberaksessnett.

Dessuten vil Lyse Tele fremheve at antall tilbudte TV-kanaler vokser nærmest fra måned til måned hos de fleste
W-distributørene, og at tjenestemangfoldet har økt betydelig de siste årene. Eksempler på økt tjenestemangfold
som følge av økt konkurranse er nye tjenester som PVR/opptaksmuligheter, filmleie via nettet (såkalit video on
demand), HD-kanaler og W-portaler.

Lyse Tele vil for øvrig vise til Post- og teletilsynets (PT) analyse av grossistmarkedet overføringstjenester for
kringkasting for levering av kringkastingsinnhold til sluttbruker, av 24. februar 2006. I denne grundige analyse
konkluderer PT med at ingen aktører i dette markedet har sterk markedsstilling, at det er bærekraftig
konkurranse i dette markedet og at det derfor ikke er behov for sektorspesifikk regulering.
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4. Kanalpakker som forretningsmodell

På side 9 i rapporten anfører Medietilsynet flere grunner for hvorfor kanalpakker er den mest effektive måten å
levere et mangfold av kanaler til et størst mulig publikum til en lavest mulig pris. Lyse Tele vil uttrykke sin støtte
til denne vurderingen, og mener alle momentene som tilsynet her omtaler er relevante.

Lyse Tele vil dessuten for ordens skyld påpeke at i motsetning til kabel-TV operatørene tilbyr Lyse Tele/Altibox-
partnerne og de fleste andre TV-distributørene som baserer seg på fiberaksessnett mer enn en basispakke til
sine TV-kunder. I Altibox-portalen er det eksempelvis to alternative basispakker; Altibox' egen basispakke og
Gullpakken fra Viasat. Det er således mulig for Lyse Teles/Altibox-partnernes TV-kunder å velge bort
basispakken fra Altibox.

I tillegg til basispakker kan TV-kundene velge mellom et utvalg av mindre kanalpakker tilpasset spesielle
målgrupper. Dette gjelder både hos Lyse Tele/Altibox-partnerne og hos de andre TV-distributørene. Dette betyr
at en forretningsmodell som baserer seg på kanalpakker gir den enkelte TV-kunden muligheten til å sette
sammen sin egen totalpakke (basispakke + valgfritt antall tilleggspakker) med utgangspunkt i egne preferanser
og betalingsvillighet.

Lyse vil for øvrig vise til fremveksten av såkalt video on demand (VoD) og program on demand (PoD) som er
nye tjenester som øker TV-kundenes valgfrihet. VoD gir TV-kundene mulighet til å leie filmer etter eget ønske
via nettet, som et alternativ til filmleie i en kiosk/videobutikk. PoD gir TV-kundene mulighet til å se tidligere
sendte TV-programmer når de selv ønsker det. Begge disse tjenestene er i en tidlig utviklingsfase, og
tjenestemangfoldet blir stadig større. For å beholde eksisterende kunder, og kapre nye, konkurrerer TV-
distributørene om å ha det beste og mest omfangsrike VoD- og PoD-tilbudet i markedet.

5. Enkeltkanalvalg som supplement til kanalpakker

For aktører i konkurranseutsatte markeder er det avgjørende å ha stor fokus på kundetilfredshet, og kontinuerlig
utvikle nye produktkonsepter basert på tilbakemeldinger fra markedet. Dette gjelder også i markedet for TV-
distribusjon. Ikke minst er dette viktig for en ny og relativt liten aktør som Lyse Tele. På denne bakgrunn foretar
Lyse Tele løpende vurderinger av om, og eventuelt når, vi skal lansere enkeltkanalvalg som et supplement til
basispakker og tilleggspakker.

Samtidig flnner Lyse Tele grunn til å påpeke at ulike kundetilfredshetsmålinger har vist at TV-kunder som
benytter flberaksessnett stort sett er mer fornøyd med tilbudet fra sin leverandør enn TV-kunder av leverandører
som benytter annen aksessteknologi. Eksempelvis viste Forbrukerrådets markedsundersøkelse "Enkeltkanaler
— noe for fremtiden?", som ble gjennomført i uke 19 og 20 i 2008, at hele 85 % av IPTV-kundene svarte 4 eller 5
på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 sto for "svært misfornøyd" og 5 stor for "svært fornøyd") da de ble spurt om hvor
fornøyd de var med kanalpakkene fra sin TV-distributør. Tilsvarende tall var 60 % for kabel TV-kunder og 57 %
for kunder i det digitale bakkenettet. Videre viste denne undersøkelsen at 30 % av IPTV-kundene så det som
"svært lite sannsynlig" at de ville benytte seg av en eventuell mulighet til å kjøpe enkeltkanaler som supplement
til kanalpakker, mens tilsvarende tall for både kabel-TV- og bakkenett-kundene var 16 %. Lyse Tele antar at
dette kan ha sammenheng med at IPTV-tilbyderne har vært tidlige ute med nye tjenester som VoD og PoD, noe
som har gitt IPTV-kundene økt valgfrihet uten at det har vært lagt til rette for enkeltkanalvalg,

Lyse Tele vil for øvrig understreke at dersom TV-distributører skal ha mulighet til å tilby enkeltkanalvalg som
supplement til kanalpakker er det en forutsetning at TV-kanalene/ innholdsprodusentene åpner for at de kan
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6. Reguleringsbehovet 1 TV-markedet
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selges som enkeltkanaler til forbrukerne. Det paradoksale i denne sammenheng er at noen av
programselskapene som har vært blant de mest aktive pådriverne bak forslagene om åpne W-nett og

enkeltkanalvalg, frem til nå ikke har ønsket å selge sine ulike kanaler som enkeltkanaler til Lyse Tele.
Eksempelvis har det ikke vært mulig for Lyse Tele å kun kjøpe hovedkanalen fra TV2, og tilby den som

enkeltkanal til TV-kundene via Altibox-portalen. For å få tilgang til TV2s hovedkanal må Lyse Tele kjøpe alle
W2-kanalene. Flere av de store internasjonale programselskapene motsetter seg også enkeltkanalsalg, jfr.

artikkel i Dagens Næringsliv 22. januar 2009.

Lyse Tele er enig med Medietilsynet i at det ikke foreligger tekniske hinder for enkeltkanalvalg, jfr. pkt. 5.1 i

rapporten, men vi vil samtidig uttrykke støtte til tilsynets vurderinger av at et pålegg om enkeltkanalvalg vil kreve
investeringer i nye tekniske og administrative løsninger, som i utgangspunktet vil kunne medføre prisøkninger
per kanal, i alle fall på kort sikt. Lyse Tele er for øvrig også enig med tilsynets vurderinger av øvrige forhold som

også kan føre til økt pris, jfr. pkt. 5.2 i rapporten.

Lyse Tele er videre enig i Medietilsynets vurderinger om at et pålegg om enkeltkanalvalg kan føre til redusert
mediemangfold, jfr. pkt. 5.3 i rapporten.

Medietilsynet viser i rapporten til at TV-abonnenter i utgangspunktet ikke skal behøve å betale for kenaler de
ikke ønsker. Samtidig anfører tilsynet i sine oppsummerende vurderinger på side 26-27 i rapporten en rekke
hensyn som taler imot å innføre ny regulering for å oppnå dette.

Lyse Tele er enig i Medietilsynets konklusjon om at det ikke er hensiktsmessig med ny regulering som pålegger

enkeltkanalvalg. I likhet med tilsynet, legger Lyse Tele til grunn markedsutviklingen og den sterke konkurransen
mellom TV-distributørene vil føre til at dette blir tilbudt i markedet basert på kommersielle vurderinger, uten
regulering, dersom etterspørselen etter enkeltkanalvalg øker.

Videre deler Lyse Tele Medietilsynets skepsis til å pålegge enkeltkanalvalg så lenge gjennomgangen av

reguleringsregimene i land det er naturlig å sammenligne seg med viser at ingen andre av disse landene har
innført slik regulering.

Lyse Tele vil dessuten uttrykke sin støtte til Medietilsynets vurderinger av konsekvenser av å pålegge individuelt

abonnentvalg, jfr. pkt. 7.6 i rapporten.

Dersom Kultur- og kirkedepartementet likevel vurderer å innføre ny regulering for å øke TV-kundenes valgfrihet,
vil Lyse Tele understreke viktigheten av at det skjeve maktforholdet mellom store nasjonale og internasjonale

innholdsleverandører/programselskaper og mindre TV-distributører tas inn som et forhold som reguleringen må
søke å bøte på. Som påpekt ovenfor er det virkelige problemet mht. enkeltkanalvalg at de største
programselskapene ikke synes å være villig til å løse opp i tvangsbundlingen av sine kanaler. Dersom ikke TV-

distributører kan kjøpe inn enkeltkanaler fra de store nasjonale og internasjonale programselskapene, blir det
vanskelig å selge disse kanalene som enkeltkanaler i sluttbrukermarkedet. Som en liten W-distributør som

baserer seg på ny teknologi (fiber) opplever Lyse Tele at de store programselskapene har betydelig
forhandlingsmakt. En regulering som utjevner denne skjeve forhandlingsmakten vil kunne øke sjansen for at TV-
distributørene finner det kommersielt interessant å tilby de mest populære TV-kanalene som enkeltkanaler i

sluttbrukermarkedet.
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Lyse Tele vil videre igjen bemerke at Post- og teletilsynet ikke har funnet grunn til å regulere markedet for
distribusjon av W, jfr. PTs markedsanalyse av 24. februar 2006. Dessuten vil vi vise til brev fra

Samferdselsdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen på Stortinget av 27. mai 2008 hvor et
representantforslag om utredning av såkalte åpne TV-nett kommenteres, jfr. Inst. S. nr. 67 (2008-2009). I dette

brevet vises det bl.a. til at behovet for ny regulering i TV-markedet må vurderes opp mot hvordan en slik
regulering vil påvirke investeringsinsentivene for fiberutbygging:

"Utbyggingen av fibernett i Norge går relativt raskt, ikke bare i de store byene, men også i mer
grisgrendte strøk. Innføring av en eventuell tilgangsregulering av disse nettene vil kunne påvirke

insentivene til å investere i og bygge ut nett  Vi ser det derfor som viktig å veie hensynet
om å legge til rette for langsiktig infrastrukturbasert konkurranse opp mot eventuelle kortsiktige

økonomiske gevinster ved å innføre tilgangsregulering nå."

Videre kommenterer Samferdselsdepartementet reguleringsbehovet på følgende måte i dette brevet::

"Ekomregelverket blokkerer ikke for tilgangsregulering av TV-nett, og det foreligger i så måte ikke noe
behov for å endre eksisterende regelverk, som bygger på EØS-reguleringen. Vi kan ikke se at
kriteriene for tilgangsregulering av TV-nett etter ekomloven så langt har vært oppfylt. I påvente av nye

markedsanalyser fra PT, ser vi derfor ikke noe umiddelbart behov for å utrede denne siden av saken."

Lyse Tele vil videre bemerke at i tråd med Samferdselsdepartementets vurderinger av investeringsinsentiver for

fiberutbygging, varslet PT sommeren 2008 at det ikke er aktuelt å pålegge såkalt "unbundling" av
fiberaksessnett i Norge. Hovedbegrunnelsen for dette er at det vil svekke insentivene for samfunnsnyttige og

konkurransefremmende infrastrukturinvesteringer, jfr. PTs varsel om vedtak om utpeking av tilbyder med sterk
markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i LLUB-markedet av 22. juli 2008.

7. Oppsummerende kommentarer

Lyse Tele støtter i all hovedsak Medietilsynets vurderinger og konklusjoner med hensyn til hensiktsmessigheten
av å innføre regulering av individuelt abonnentvalg.

Lyse Tele legger videre til grunn at vurderingene i denne rapporten må sees i sammenheng med

Konkurransetilsynets analyser av konkurransesituasjonen i TV-markedet, PTs markedsanalyser av TV-
distribusjonsmarkedet og PTs varslede vedtak om tilgangsregulering av fiberaksessnett. Behovet for regulering
må vurderes ut fra en samlet analyse som hensyntar både konkurransemessige, forbrukermessige,

mediepolitiske og telepolitiske målsetninger. Lyse Tele vil påpeke at verken Medietilsynet, PT eller
Konkurransetilsynet, ut fra sine ulike ståsteder, så langt har funnet grunn til å innføre ny regulering i TV-
distribusjonsmarkedet eller i forhold til utbyggere av fiberaksessnett. Tvert imot, har både Medietilsynet og PT

etter grundige analyser konkludert med at det ikke er formålstjenlig med ytterligere regulering av dette markedet.

Lyse Tele vil avslutningsvis anmode om at eventuelle ytterligere vurderinger av regulering av TV-markedet tar

utgangspunkt i de virkelige konkurranseproblemene i dette markedet, som etter vår oppfatning er:

• Vertikale bindinger og horisontal markedsmakt, jfr. Konkurransetilsynets rapport om eksklusivitet i TV-

markedet fra januar 2008, hvor det advares mot Telenors horisontale markedsmakt og de vertikale

bindingene gjennom sameieldelvis sameie og tilhørende eksklusivitetsavtaler.
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• Store nasjonale og internasjonale programselskapers markedsmakt i forhold til mindre TV-distributører
som baserer seg på ny aksessteknologi, jfr. omtale ovenfor.

Vennlig hilsen
for Lyse Tele AS,

Dagfinn Wåge
Leder Produktavdelingen
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