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

Norge  

 

Forskrift 16. februar 2004 nr. 426 om nummerressurser for elektroniske kommunikasjonsnett og 

tjenester (nummerforskriften) § 35a innebærer at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

fastsetter og forvalter Id-koder for analog og digital lydkringkasting i Norge. 

 

Nkom ser et behov for å kreve individuell tillatelse for å kunne bruke PI- koder i forbindelse med 

RDS på FM, og SId-, EId- og LSN-koder (Id-koder) ved sendinger på DAB1.  

 

 

1. PI- SId-, LSN- og EId-koder kan ikke tas i bruk uten individuell tillatelse fra Nkom. 

 

2. Bruk av Id-koder skal være i henhold til internasjonale standardene IEC 62106-22, IEC 62106-

4 3 og ETSI EN 300 4014. 

 

3. Kringkastere som er underlagt konsesjonsplikt må ha gyldig konsesjon (heretter 

innholdskonsesjon) for å få tildelt koder, jf. kringkastingsloven § 2-1.   

 

4. Forutsetning for å inneha en Id-kode er at en gir andre innholdskonsesjonærer på samme 

sendernett eller mux tilgang til funksjonalitet gitt ved de internasjonale standardene IEC 

62106-2, IEC 62106-4 og ETSI EN 300 401. 

 

5. En innehaver av koder kan søke om å endre kode.  

 

6. Nkom kan kreve at Id-koder endres ved endringer i sendernett. 

 

7. En innholdskonsesjonær som får en ny innholdskonsesjon kan søke om å beholde PI/ SId-

koden. 

 
8. Innehavere av Id-koder har plikt til å rapportere hvilke Id-koder de bruker etter anmodning fra 

Nkom. Jf. nummerforskriften § 13. Rapporteringen innbefatter Id-kode, plattform og 

sendernett som benyttes. 

 

9. Nkom kan trekke tilbake Id-koder, jf. nummerforskriften § 12. 

 

10. Nkom fører tilsyn og kontroll med bruk av Id-koder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 DAB skal forstås som DAB, DAB+ og DMB 
2 IEC 61106-2:2021 
3 IEC 62106-4:2018 
4 EN 300 401 V2.1.1 



FM 

Tildeling av PI-kode 
11. Innholdskonsesjonærer i FM båndet kan søke om å få tildelt en PI-kode som gjelder deres 

innholdskonsesjon.  

 
12. PI-kodene følger innholdskonsesjonen, og bortfaller uten ytterligere varsel når 

innholdskonsesjonen ikke lenger er gyldig.  

 

13. En innholdskonsesjonær som overtar innholdskonsesjon fra andre, kan ikke regne med å 

overta PI-koden fra tidligere konsesjonær.  

 

14. Innehaver av anleggskonsesjon oppfordres til å legge forholdene til rette for at 

innholdskonsesjonærer på samme sendernett kan installere eget RDS utstyr hvis mulig  

 

DAB 

Tildeling av SId-kode 
15. Innholdskonsesjonærer i DAB båndet kan søke om å få tildelt en SId-kode som gjelder deres 

innholdskonsesjon.  

 
16. SId-kodene følger innholdskonsesjonen, og bortfaller uten ytterligere varsel når 

innholdskonsesjonen ikke lenger er gyldig.  

 

17. En innholdskonsesjonær som overtar innholdskonsesjon fra andre, kan ikke regne med å 

overta SId-koden fra tidligere konsesjonær.  

 

Tildeling av EId-kode  
18. Innehaver av frekvenstillatelse på DAB må søke om å få tildelt en EId-kode. EId-koden 

identifiserer Mux-en.  

 

19. EId-koden følger frekvenstillatelsen, og bortfaller uten ytterligere varsel når 

frekvenstillatelsen ikke lenger er gyldig.  

 

20. Innehaver av frekvenstillatelsen skal legge forholdene til rette for andre 

innholdskonsesjonærer på samme sendernett kan bruke egne Id-koder.  

 

 

Linkage set nummer (LSN) 

 
21. Innholdskonsesjonærer kan søke om å få knytte sammen Id-koder i ett linkagesett nummer. 

 

22. For å søke om linkage set nummer, må innholdskonsesjoner med tilhørende PId/Sd-koder som 

skal knyttes sammen, leveres med søknad. 

 

23. Linkage set nummeret har samme gyldighet som Id-kodene knyttet til linkage settet, og 

bortfaller når Id-kodene ikke lenger er gyldige. 

 

 


