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Bakgrunn
• Norsk publikum blir utsatt for massiv påvirkning
av reklame for pengespill på TV fra aktører
uten tillatelse til å markedsføre i Norge.
• Reklamen blir blant annet formidlet på
fjernsynskanaler fra Discoverys tv-kanaler:
Eurosport Norge, FEM, MAX og VOX.

• Nent (Nordic Entertainment Group) stoppet å
sende pengespillreklame på sine kanaler rettet
mot Norge fra 1. januar 2021.

Hvorfor kan ikke Lotteritilsynet håndheve forbudet direkte?
• Senderlandsprinsippet, AMT-direktivet artikkel 2 (1):
• “Each Member State shall ensure that all audiovisual media services transmitted by
media service providers under its jurisdiction comply with the rules of the system of
law applicable to audiovisual media services intended for the public in that Member
State”
• Prinsippet om fri videreformidling, AMT-direktivet artikkel 3 (1):
• “Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict
retransmissions on their territory of audiovisual media services from other Member
States for reasons which fall within the fields coordinated by this Directive.” (min
uthev.)
• Directive 2010/13/EU

§ 4-7 Pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til ulovlig markedsføring av pengespill mv.
Medietilsynet kan gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller
audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift gitt i
medhold av totalisatorloven. Det kan gis pålegg overfor den som eier eller disponerer nett som formidler
fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester der slik markedsføring inngår. Vedtaket skal nærmere angi
hvilken markedsføring som omfattes av pålegget, og hvilke fjernsynskanaler eller audiovisuelle
bestillingstjenester pålegget gjelder.
Før det gis pålegg etter første ledd, skal Medietilsynet vurdere om hensynene som taler for at pålegg gis,
veier tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Pålegg skal ikke gis når Medietilsynet finner at det vil være
uforholdsmessig.
Medietilsynet skal før det gis pålegg innhente en rådgivende uttalelse fra Lotteritilsynet, der det vurderes om
nærmere angitt markedsføring som formidles i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester er i strid med
noen av bestemmelsene nevnt i første ledd første punktum.

Kongen kan gi forskrift om pålegg etter første ledd, blant annet om saksbehandlingen i saker om pålegg.
(mine understrekninger)

Kilde: Kampanje 14. januar 2021

Kilde: Kampanje 2. januar 2021

Kilde: M24 30. juni 2021

Tilsyn januar – februar 2021

Grunnlagsdata
• Nent-kanalene TV 3, TV 6, Viasat 4
(39 timer opptak)
• Discovery kanalene FEM, MAX,
VOX og Eurosport Norge (52 timer
opptak)
• Kontrollperiode: 20. januar – 1.
februar 2021

Funn

Nent: ingen brudd

Discovery: 384
tilfeller av
markedsføring for
pengespill i strid
med norsk rett

«klart og alvorlig brudd på det
norske pengespillregelverket»
«vi tilrår Medietilsynet om å sette i
verk tiltak for å stanse denne etter
kringkastingsloven § 4-7»
Lotteritilsynets rådgivende uttalelse 23. februar 2021

Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet
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Reklame per sendetidspunkt (kilde: Lotteritilsynet)
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Forholdsmessighetsvurderingen

En avveining av om hensyn som taler for pålegg veier
tyngre enn ulempene = en
forholdsmessighetsvurdering

Momenter i vurderingen
Alvorlighetsgraden av
bruddene på
pengespillovgivningen

Hvor vanskelig for
distributøren det vil være å
etterleve et pålegg

Ressurser vs. skadepotensial
på det åpne nett

Hvilke forpliktelser kan Medietilsynet pålegge?
• «hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til»
• TV-distributørene har frihet til å velge på hvilken måte pålegget skal gjennomføres så
lenge tiltaket er effektivt
• Kan i distribusjonsavtalen sette som vilkår for formidling at det ikke kan formidles
markedsføring for pengespill uten norsk tillatelse

• Tekniske løsninger for filtrering av markedsføringen som benyttes av distributør

Medietilsynets foreløpige vurdering - kan være grunnlag
for et pålegg

Kilde: Journalisten 30. juni 2021

Varsel – til hvem?
• De seks største norske distributørene av tvkanaler

• Telenor (T-wee)
• Altibox
• RiksTV
• Telia
• Allente (tidl. Canal Digital og Viasat)

Varsel – hvorfor?
Medietilsynet vurderer foreløpig at det er:
✓ Klare og massive brudd på norsk pengespilllovgivning

✓ Et pålegg er ikke uforholdsmessig
✓ Kan oppfylles enten gjennom vilkår i distribusjonsavtaler eller gjennom å implementere
en teknisk løsning for å filtrere bort («sladde») markedsføringen
✓ Vi kommer ikke pengespillmarkedsføringen til livs med andre tiltak eller mindre
inngripende virkemidler
✓ Ikke stor fare for at markedsføringen flytter over på andre plattformer
✓ Vesentlige fordeler med å få redusert reklametrykket på tv for pengespill

✓ Tiltak på fjernsyn kan bidra til å forebygge spillproblemer og til å nå målene med norsk
pengespillpolitikk

Effekter av et redusert reklametrykk for pengespill på tv
Blir vanskeligere å rekruttere norske spillere til pengespill med høy risiko for spillproblemer. TV er den
plattformen som folk flest opplever eksponering av pengespillreklame (kilde: Rambøll-rapporten 2018).

Minsket merkevarebygging og logogjenkjenning

Mindre risiko for å lede spillere inn på nettsider med høyrisiko-spill

Studier viser at TV-reklame kan ha særlig stor effekt på høyrisikospillere (kilde: UiBs
befolkningsundersøkelse «Omfang av pengespill- og dataspillproblemer i Norge i 2019»)

Positive ringvirkninger. Redusert reklametrykk fra utenlandske annonsører vil føre til redusert
markedsføring fra de norske aktørene (Norsk Tipping, Norsk Rikstoto)

Varsel – hva sier distributørene?
• Fristen for å uttale seg til varselet gikk ut 20. september
• Alle de varslede partene og Discovery har uttalt seg
• Omfattende uttalelser med mange anførsler
• Sentrale problemstillinger:

• Forholdet til EØS-retten – er det anledning til å sette i verk tiltak for å hindre
videresending av pengespillreklame til Norge? Discoverys søksmål mot staten.
• Forholdsmessighetsvurderingen – vil distributørene kunne etterleve et pålegg og
hvor byrdefullt vil det være sett opp i mot fordelene med hva et pålegg kan oppnå?
• Avtalesporet vs. tekniske tiltak

Hva skjer videre?
• Grundig vurdering av opplysningene i
partenes uttalelser

• Et evt. vedtak vil inneholde et pålegg til
den enkelte distributør om å hindre eller
vanskeliggjøre tilgangen til
markedsføringen for pengespilll på
konkrete tv-kanaler
• Vil identifisere reklamene på annonsørnivå

Vurdere uttalelsene fra
distributørene og
Discovery
Evt. vedtak med pålegg
og tvangsmulkt

Klagemulighet –
Medieklagenemnda

• Frist for å oppfylle pålegget

• Deretter evt. tvangsmulkt dersom
pålegget ikke er etterkommet

Eventuell
domstolsprøvning

Takk for oppmerksomheten

www.medietilsynet.no
https://www.facebook.com/Medietilsynet/
https://twitter.com/medietilsynet

