TV3 I NYTTARSPRESANG

Langt over en million
norske TV-seer e kan
vente seg en omstridt
nyttårspre sang. Mye
tyder på at landet s
kabel-TV-selsk aper
gir blaffen i for budet
mot å ta ned TV3 fra
satellitt , og sende det
ut i TV-stuene. Fr a
nyttårsaften kan dermed
/TV3-program mene bli en hard konkurrent til NRK , og et
kjærkomment
pr ogramtilbud til halve
TV-Norge.
— Dersom ikk e situasjonen
endrer seg i uken fr am til
n yttårsa f ten , så vil Norsk Kabel-TV Forbun d støtte de selsk apene som tar ned TV 3, sier
Johan Wibye i Norsk KabelTV For bund .
— Det er allerede et opprø r
mot kulturm inister Bakke , og

je g blir ikke overrasket orn
kabel-TV-selska pene
sender
TV3 fra nyttårsaft en.
Kabelselskaper og antenneanlegg
som
re presenterer
over halvannen million TVseere har dekoderen som gjor
det mul ig å ta ned TV3.
Selv har Wibye nylig montert dekoderen som gir hans
eget kabelselskap , Mo ss Kabel-TV , den muligheten.
— Så Moss Kabel-TV kommer til å sende TV3?
— Den avgjørelsen tar vi p;i
nyttårsaften. Det samme svaret vil du få hos alle kabelselskapene.

Advokat

Hos Janco K abel-TV , som er
Nor ges største selskap , får VG
opp lyst at ledelsen i selskapet
har konferert med sin advokat , som sier at det ikke er
ulovlig for Janco å ta ned TV3.
— Den endelige avgjørelsen
t ar v i ny ttår saf ten , sier Svein
Tor ge rs e n hos Janco .
~~ Johan Wibye avviser at dette er et såkalt «stille opprør»
mot Bakke og Kulturdepar tementet.

Ikke hjemmel

- Vår konklusjon i klagen til
Kulturdeparte mentet over at
vi ikke får lov til å ta ned TV3
er klar: Statsråd Bakke har
ikke hjemmel i noen lov til å
nekte folk å ta ned TV3.
Wibye får støt te av jusprofessor Jon Bing ved Institutt
for infor matikk.
— Dersom kabel-TV -selskapene velger å ta ned TV3 , så
har Kulturdep artementet mulighet til å treffe mid lertidige
tiltak for å stopp e selskapene.
Men siden det er svært omstridt om kring kastingsloven
gir Bak ke hjemme l til å stoppe TV3 , tror jeg ikke Bakke vil
gripe inn , sier professo r Jon
Bing.
Det er eksemp ler allerede
som viser at Kulturdepartemente t Ikke har grepet Inn
overfo r selskaper som de visste gjorde noe u lovlig, sier
Bin K .

Lovlig

Jus profess oren mener at det 1
dag er lovlig å ta ned TV3 inntil vid ere , fordi den nye kring kas tings loven ennå ikke er
trådt i kra ft.
Der for har kulturmi nister Bakk e og Kult urdepar te-i
ment et i dag ikke hjemme l
noen lov til a stop pe ScanSat
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til å sende TVS for det norske
TV3 ALLIKEVEL Trolig hommer Joha n Wi bye i Moss Kabel-TV og resten av norske f cabel-TV-selska per
roio , rune lysø
folk. De trosser forbudet.

Teknikken
klar til bruk
USIKKERT: Underdirek tør Roy
Kristiansen i Kulturdep artementet sier at man skal ta
stilling til «lovbruddet» f ø r s t
når noen sender TVS.

LOVEKSPERT: J usprofessor Jon
Bing tror ikke statsråd Hallvard Bakke i Kulturdepartementet vil gripe inn mot
«ulovlig » TVS-sending.

Ingen straffeplan
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Hva vil Kulturdepartementet gjøre dersom landets kaforb ud
bel-TV-sels kaper trosser Ku lturdepartementets
og sender TVS fra nyttårsaften?
— Det tar vi stilling til hvis noen gjør det , sl«r unde rdirektø r Roy K ristiansen.
Kulturde partementet har med and re ord lkk« noen klar
oppskrift på hvordan de skal møte en slik sltua-sjon.

Ifølge Johan "Wibye i
Moss Kabel-TV har nå
rundt 150 kabel-TV-selskaper og antenneanlegg montert dekoderen
som gir seerne TV3.
Denne dekoderen
er
nødvendig til hvert anlegg, men Ikke i hver
TV-stue.

- Ifølge organisasjonen NOR PAS, som representer er lokalTV-selskapene , er det 20 000
parabolantenner
1 Norge 1
bruk I dag .
__ ^_
Men man ge av jparabola ntennene er resultat av spleiselag. Det er derfor vanlig : at
mange hussta nder er knyttet
til bare én antenne. Man re gner med at ca. 200 <><><> norske
hjem er knyttet til en parabol antenne , ca. 10 husstander pr .
antenne.

Legger man disse sammen
med alle dem som abonnerer
å kabel-TV-selskapenes tilE «mI , gir dette rundt 2,5 millioner norske seere som kan ta
ned
underholdnlngskanalen
TV3.

N y satellitt

For en privatperson
med
egen pa rabolantenne , koster
en dekoder som passer for
TV3-slgnalene , ca. 7500 kroner.
Når TV3 høsten 1988 blir sendt
fra en ny satellitt , vil signalene som skal tas ned til Norge ,
bli noe anner ledes. Dette innebærer at man kan klare seg
med en noe billigere dekoder ,
til ca. 5000—6000 kro ner.
Man kan Ikke ta satell tttsl gnalene til TV3 rett Inn 1 stua.
De må «bearbeides». Det gjør
dekoderen.

