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Utlysning av Riksblokk II - oppdrag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at regjeringen har besluttet at
frekvensressursen Riksblokk II skal utlyses til bruk for digitalradio i perioden frem til 31.
desember 2031. På denne bakgrunn ber departementet om at Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet starter et arbeid sammen med Medietilsynet, med sikte på å
kunngjøre anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for Riksblokk II. Kulturdepartementet vil
sende et tilsvarende brev til Medietilsynet.
I desember 2019 forlenget Medietilsynet den midlertidige anleggskonsesjonen som tidligere
var gitt til A-Media AS. Forlengelsen gjorde det mulig for radiokanalene som i dag sender på
Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland å fortsette sine sendinger frem til det forelå en
avklaring av fremtidig bruk av Riksblokk II, maksimalt frem til 31. desember 2020. Det ble
ved forlengelsen pressisert at anleggskonsesjonen var midlertidig, og at utvidelsen av
konsesjonsperioden ikke ga noen føringer for videre bruk av ressursen.
Regjeringen har besluttet at frekvensessursen Riksblokk II skal lyses ut til bruk for DABradio. I tråd med føringene i Meld. St. 8 (2010–2011) Digitalisering av radiomediet skal det
ikke stilles nærmere føringer for bruken av frekvensressursen i form av krav om
befolkningsdekning eller krav om at ressursen skal benyttes til riksdekkende sendinger.
Ressursen skal tildeles gjennom en pengeauksjon dersom det er konkurrerende
etterspørsel.
For å utelukke aktører uten økonomisk gjennomføringsevne bør tilsynene vurdere om det
skal stilles krav om bankgaranti for å kunne delta i en eventuell pengeauksjon. Tildelingen
bør gjennomføres på en slik måte at en sikrer at frekvensressursen blir tatt i bruk. Varigheten
av konsesjonsperioden settes til 31. desember 2031. Dette er i tråd med anbefalingen i
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Medietilsynet og Nkoms rapport om Fremtidig bruk av Riksblokk II og innebærer at Riksblokk
II-tillatelsene får samme varighet som de andre tillatelsene for digital radio.
Anleggskonsesjonær i Riksblokk II plikter å gi kringkastere tilgang til kapasitet i nettet på
ikke-diskriminerende vilkår, samt levere årsrapport til Medietilsynet om drift og utbygging av
nettet. Det legges opp til samme system for innholdskonsesjoner som i Riksblokk I og
Lokalradioblokka: Kringkastere som inngår transmisjonsavtale med anleggskonsesjonæren,
får automatisk innholdskonsesjon hos Medietilsynet etter søknad. For øvrig bør det fastsettes
standardvilkår for anleggskonsesjonen.
Det bør videre presiseres at frekvensressursen vil bli trukket tilbake dersom det viser seg at
det ikke er interesse for å ta den i bruk til digitalradio på de vilkår myndighetene har fastsatt.
Frekvensmyndighetene vil i så fall utrede alternative bruksmåter.
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