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Oppgaver i forbindelse med digitalisering av radiosektoren
Samferdselsdepartementet viser til regjeringens beslutning om at kriteriene for å slukke det
riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt, jf. Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av
radiomediet. Det vises videre til Meld. St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i
samband med digitaliseringa av radiomediet og innstillingen fra familie- og kulturkomiteen,
jf. Innst. 370 S (2014-2015) samt Stortingets anmodningsvedtak nr. 701 av 24. juni 2015. For
å følge opp stortingsmeldingene og legge til rette for digitaliseringen av radiomediet anmoder
departementet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om i samarbeid med
Medietilsynet (MT) å utføre oppgavene beskrevet nedenfor i tråd med angitte frister.
Utlysning og tildeling av anleggskonsesjoner til lokalradioblokka i DAB-nettet
Stortingsmeldingen om lokalradio inneholder følgende konklusjonspunkt om anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i lokalradioblokka i DAB-nettet samt øvrig omtale:
"Dagens ordning der anleggskonsesjonar og frekvensløyve blir tildelte etter pengeauksjon blir ført vidare. Direktetildeling skjer i regionar der det er berre ein interessent.
Konsesjonane blir lyste ut snarast og skal vare til 31. desember 2031."
Når det gjelder tilgang for ikke-kommersielle radioer vises det til følgende konklusjonspunkt
samt øvrig omtale:
"I konsesjonsvilkåra til anleggskonsesjonærane blir det spesifisert kor viktig det er at
ikkje-kommersielle lokalradioar blir sikra plass i Lokalradioblokka, og at det kan
innførast nærare reglar dersom det skulle bli problem med tilgang til DAB-nettet for
mindre ikkje-kommersielle lokalradioar."
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Det vises videre til familie- og kulturkomiteens merknad, jf. Innst. 370 S (2014-2015):
"Komiteen har merket seg bekymring om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for en
ordning som garanterer plass i DAB-nettet for små ikke-kommersielle stasjoner.
Komiteen viser til at meldingen legger opp til at viktigheten av at ikke-kommersielle
lokalradioer blir sikret plass i Lokalradioblokka, understrekes i konsesjonsvilkårene til
anleggskonsesjonærene, og at det kan innføres regulering dersom det skulle oppstå
tilgangsproblemer. Komiteen legger til grunn at denne mekanismen sikrer at det i hver
region er minimum en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle
lokalradioer."
Når det gjelder generelle tilgangskriterier vises det til følgende konklusjonspunkter i
meldingen samt øvrig omtale:
"Det blir stilt krav om at anleggskonsesjonærane i Lokalradioblokka skal nytte opne,
objektive og ikkje-diskriminerande kriterium for tilgang til DAB-nettet, og at
konsesjonæren pliktar å tilby avtale så lenge det finst kapasitet."
"Medietilsynet og Nkom vurderer behovet for og fastset eventuelt nærare generelle
kriterium for tilgang til Lokalradioblokka."
Det understrekes at ytterligere tilgangskriterier kun skal fastsettes dersom det fremstår som
nødvendig, jf. også omtalen i stortingsmeldingen:
"Departementet viser i denne samanhengen til at kvart område i Lokalradioblokka vil
ha plass til anslagsvis 15 til 20 kanalar, og at anleggskonsesjonæren gjennomgåande
vil vere avhengig av flest mogleg leigetakarar for å finansiere utbyggingskostnadene.
Vidare vil det vere svært kostbart å fylle så mange lokalradioar med innhald. Ut frå eit
føre var-prinsipp meiner departementet like fullt at Medietilsynet og Nkom før utlysinga
bør vurdere behovet for og eventuelt fastsetje ytterlegare generelle kriterium i alle
regionar for tilgang til Lokalradioblokka for aktørar som ikkje er tilknytte
anleggskonsesjonæren."
For øvrig forutsetter Samferdselsdepartementet at Nkom vurderer behovet for ytterligere
kriterier i samsvar med ekomregelverket.
Utkast til utlysningsgrunnlag samt begrunnet vurdering av behovet for ytterligere tilgangskriterier skal sendes Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet innen 9. oktober
2015. Utlysing og tildeling skal skje så raskt det lar seg gjøre etter at departementene har
godkjent utlysningsgrunnlaget.
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Forlengelse av lokalradiokonsesjoner i FM-nettet i samsvar med stortingsmelding og
anmodningsvedtak
Departementet viser til lokalradiomeldingens konklusjonspunkt i kapittel 2:


"Dei kommersielle lokalradiokonsesjonane på FM som heilt eller delvis dekkjer Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger, vil ikkje bli forlengde eller lyste ut på nytt etter at
det riksdekkjande radionettet er digitalisert i samsvar med riksaktøranes regionvise
plan. Dette gjeld følgjande 11 konsesjonsområde:
o 02-03. Asker og Bærum
o 02-04. Nesodden
o 02-05. Ski og Oppegård
o 03-01. Oslo
o 03-02. Stor-Oslo: Oslo og Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk,
Skedsmo, Nittedal, Aurskog-Høland og Gjerdrum i Akershus.
o 06-05. Hurum og Røyken
o 11-03. Stavanger, Sola og Randaberg
o 11-04. Sandnes og Forsand
o 12-05. Bergen
o 12-08. Askøy
o 15-03. Trondheim, Melhus, Skaun, Klæbu og dessutan Leksvik i NordTrøndelag



Det blir stilt som føresetnad for å avvikle kvart einskilt konsesjonsområde for FM at
det er etablert eit nett som gir lokalradioar i området høve til å sende på DAB.



Nisjeradiokonsesjonærane i desse områda får høve til å halde fram å sende på FM.
For å hindre omgåing ved misbruk av sendetida til nisjeradioane, blir det sett forbod
mot sam- og vidaresending som berre omfattar dei konsesjonsområda hvor
kommersielle lokalradiokonsesjonar ikkje skal forlengjast eller lysast ut på nytt."

Det vises videre til lokalradiomeldingens konklusjonspunkt i kapittel 4:


"Lokalradiokonsesjonane som held fram på FM etter digitaliseringa av det riksdekkjande radionettet, blir forlengde med fem år etter 2017 dvs. til 31. desember
2021."

Videre vises det til familie- og kulturkomiteens anmodningsvedtak nr. 701 av 24. juni 2015:
"Stortinget ber regjeringen koordinere slukking av FM i 2017 slik at slukking av
kommersiell lokalradio i storbyområdene finner sted på samme tidspunkt som den
regionale slukkingen for de riksdekkende kommersielle kanalene, og ta initiativ til at
konsesjonene forlenges i tråd med dette der det er nødvendig."
I samsvar med overnevnte anmodes Nkom i samarbeid med MT om å forlenge FM-konsesjonene, anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i god tid før inneværende konsesjonsperiode løper ut 31. desember 2016.
Avslutningsvis påpekes det at Kulturdepartementet vil håndtere forutsetningen om mulighet
til å sende på DAB for de 11 konsesjonsområdene med dekning i storbyene og involvere MT
ved behov. Dette innebærer at konsesjoner og tillatelser knyttet til disse konsesjonsområdene
kun skal forlenges i samsvar med riksaktørenes regionvise plan.
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Samferdselsdepartementet viser i den sammenheng til riksaktørenes avtale som innebærer
følgende plan for avviklingen av det riksdekkende FM-nettet:
11. januar 2017
8. februar 2017
21. april 2017
26. april 2017
16. juni 2017
21. juni 2017
15. september 2017
20. september 2017
8. desember 2017
13. desember 2017

NRK, Radio Norge slukker i Nordland
NRK slukker i Trøndelag og Møre og Romsdal
Radio Norge og P4 slukker i Trøndelag og Møre og Romsdal
NRK slukker i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland
Radio Norge og P4 slukker i Telemark, Buskerud, Hedmark
og Oppland
NRK slukker i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og
Agder
Radio Norge og P4 slukker i Sogn og Fjordane, Hordaland,
Rogaland og Agder
NRK slukker i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus
Radio Norge og P4 slukker i Østfold, Vestfold, Oslo og
Akershus
NRK og de kommersielle slukker i Troms og Finnmark

De kommersielle lokalradioene i storbyområdene skal derfor gis kortvarige konsesjonsforlengelser som utløper i samsvar med den regionvise slukkeplanen som fremgår ovenfor.
Samferdselsdepartementet ønsker tilbakemelding fra Nkom om evt. nye og vesentlige
problemstillinger som måtte gjøre seg gjeldende i prosessen.
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