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Retningslinjer for tildeling og forvaltning av Id-koder for analog og digital 

lydkringkasting i Norge 
 

 

Innledning 

Fra 1.1.2013 har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildelt Id-koder for analog og digital 

lydkringkasting i Norge, jf. lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 7-

1, jf. forskrift 16. februar 2004 nr 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og 

-tjenester (nummerforskriften) § 35a1. 

 

Bakgrunn 

Nkom krever individuell tillatelse for å kunne ta i bruk PI-koder i RDS-systemet og SId- og EId-

koder i DAB (inkludert DAB+ og DMB). For andre RDS- og DAB-koder med tilhørende 

funksjonalitet kreves det at bruken er i henhold til de internasjonale standardene IEC621062 og 

ETSI EN 300 4013. I retningslinjene under skal DAB forstås som DAB, DAB+ og DMB. 

 

1. SId/Eid/PI-koder kan ikke tas i bruk uten tillatelse fra Nkom. 

2. DAB 

a. SId og EId-koder tildeles innehaver av spektrumstillatelse for digital radio (mux-

operatør) 

b. Bruk av DAB Id- koder skal være i henhold til internasjonale standarder for DAB 

(ETSI EN 300 4012) 

c. Mux-operatøren er ansvarlig for å forvalte Sid-kodene på sin Mux og kun tildele Sid-

koder til innehavere med gyldig innholdskonsesjon i den aktuelle lokalregionen.  . 

Forutsetning for at en Mux-operatør kan inneha SId-koder er at en gir 

innholdskonsesjonærer tilgang til DAB- funksjonalitet 

d. SId-kodene og EId-koden følger spektrumstillatelsen, og bortfaller uten ytterligere 

varsel når frekvenstillatelsen ikke lenger er gyldig  

3. FM 

a. Innholdskonsesjonærer i FM- båndet kan søke om å få tildelt PI- koder som gjelder 

deres radiokanal og konsesjonsområde 

b. Bruk av RDS Id- koder skal være i henhold til den internasjonale standarden IEC 

621062 og RDS guidelines4 

c. PI- kodene følger innholdskonsesjonen og PI- kodene faller tilbake til Nkom uten 

ytterligere varsel når innholdskonsesjonen ikke lenger er gyldig. 

d. PI-kode kan brukes til SId-kode for DAB hvis innholdskonsesjonær har avtale med 

innehaver av spektrumtillatelse. 

4. Nkom vil legge til rette for å søke om endring av kode ved behov.  

5. Nkom vil føre tilsyn og kontroll med bruken av kodene.  

 
 

                                                 
1 § 35 a gjeldende fra 1.1.2013 
2 IEC 62106, versjon 6.0, 2018 
3 EN 300 401, versjon 2.1.1 (2016-10) 
4 RDS Guidelines forklarer standarden og gir tilleggsinformasjon om funksjonalitet og hvordan RDS-systemet skal 

brukes.  

http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-083.html
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20040216-0426.html

