
Kunngjøring av interesse for FM-konsesjon i perioden 2014-2017 eventuelt 2019 
 
Kulturdepartementet ber interessenter om å melde sin interesse for konsesjon for 
riksdekkende, reklamefinansiert radio i det fjerde riksnettet i FM-båndet for perioden 1. 
januar 2014 til 31. desember 2016, alternativt til 31. desember 2018. 
 

1. Bakgrunn 
Det vises til stortingsmeldingen om digitalisering av radiomediet, jf. Meld. St. 8 (2010-2011): 
 

”To konsesjonar for riksdekkjande, reklamefinansiert radio i FM-bandet skal tildelast 
for perioden 2014–2017 med høve til ytterlegare to års forlenging. P4 og Radio Norge 
får tilbod om direktetildeling av konsesjonane dersom dei pliktar seg til å vidareføre 
dagens allmennkringkastingsprofil nedfelt i gjeldande analoge konsesjonar, og at dei 
betalar konsesjonsvederlag og medverkar til utbygging av ei digital kommersiell 
frekvensblokk (Riksblokka) til minst 90 pst. befolkningsdekning.” 

 
For mer informasjon om digitaliseringen av radiomediet vises det til stortingsmeldingen i sin 
helhet. 
 
I departementets vedtak 23. mars 2012 ble SBS Radio Norge AS og P4 Radio Hele Norge 
ASA tildelt FM-konsesjoner i tråd med forutsetningene i stortingsmeldingen. Den 17. 
desember 2012 leverte SBS Radio Norge AS tilbake sin FM-konsesjon. Formålet med denne 
kunngjøringen er å avdekke interesse for konsesjonen SBS Radio Norge har levert tilbake.  
 

2. Prosess 
Dersom det innen fristen kun melder seg én interessent, vil konsesjonen kunne tildeles direkte 
til denne interessenten, forutsatt at departementet finner at de øvrige forpliktelsene som følger 
konsesjonen er oppfylt. 
 
Dersom det innen fristen melder seg mer enn én interessent skal det avholdes pengeauksjon 
hvor det bys i form av et pengebeløp. Dette pengebeløpet kommer i tillegg til 
konsesjonsvederlaget spesifisert i konsesjonen og øvrige konsesjonsforpliktelser. I en 
eventuell auksjon vil også aktører som ikke har meldt seg under kunngjøringen kunne delta 
forutsatt at de, i likhet med parter som meldte sin interesse under kunngjøringen, deponerer 
NOK 12 800 000,- på departementets konto (jf. pkt. 6 under). 
 
I begge tilfeller vil konsesjonen tildeles først etter at det er lagt fram en forpliktende avtale 
som sørger for utbygging av DAB-nettet, jf. vedlagte konsesjonsvilkår § 1-10. Det vil 
fastsettes en rimelig frist for fremleggelse av en slik avtale etter at kunngjøringen er gått ut og 
eventuell auksjon er avholdt. Departementet tar endelig stilling til om kravet anses oppfylt.  
 
Dersom det innen fristen ikke kan legges frem en forpliktende avtale som sørger for 
utbygging av DAB-nettet, tilbys den som ble nr. 2 under auksjonen anledning til å innlede 
tilsvarende forhandlinger med en tilsvarende frist. Dersom nr. 2 innen fristen ikke kan legge 
frem en forpliktende avtale som sørger for utbygging av DAB-nettet, tilbys den som ble nr. 3 
under auksjonen anledning til å innlede tilsvarende forhandlinger osv. 
 
Et eventuelt vedtak om konsesjonstildeling vil først tre i kraft fra det tidspunkt vinneren av 
auksjonen/eller den som direktetildeles konsesjonen har akseptert tildelingen og akseptert at 



det deponerte beløpet utgjør betaling for konsesjonsvederlaget for 2014 uten noen former for 
forbehold. 
 
Departementet vil fastsette nærmere reglement for en eventuell auksjon 
 

3. P4s stilling 
Av konsesjonsvilkårene § 1-3 fremgår det at konsesjonæren ikke kan inneha annen konsesjon 
for analog riksdekkende, reklamefinansiert radio og at konsesjonen faller bort dersom 
konsesjonæren kommer i besittelse av slik konsesjon. Dette konsesjonsvilkåret vil bli slettet 
dersom ingen melder interesse innen utløpet av kunngjøringsfristen eller dersom ingen aktør 
greier å oppfylle forpliktelsene som følger konsesjonen. P4 vil derfor kunne melde sin 
interesse for det fjerde riksnettet under forutsetning av at ingen andre interessenter melder seg 
eller oppfyller forpliktelsene som følger konsesjonen. P4 står også fritt til å by på konsesjonen 
i det fjerde riksnettet under forutsetning av at de leverer tilbake konsesjonen i det femte 
riksnettet. 
 

4. Forpliktelser og konsesjonsvilkår 
Konsesjonen vil bli tildelt på tilsvarende minimumsvilkår som konsesjonen SBS Radio Norge 
har levert tilbake, med noen nødvendige justeringer. Endringene er markert med kursiv i 
konsesjonsvilkårene som følger vedlagt.:  
 

• Lokaliseringskravet i § 1-5 er gjort generelt og er ikke lenger knyttet til en bestemt 
by, men det forutsettes at hovedkontoret ligger minimum 70 km utenfor Oslo 
sentrum.  
 

• Det er en forutsetning for konsesjonstildelingen at konsesjonæren sørger for at det 
kommersielle tilbudet i DAB-nettet har en samlet befolkningsdekning på minst 90 
prosent innen 1. januar 2015. En forpliktende avtale som sørger for utbygging av 
DAB-nettet skal legges frem før endelig tildeling av konsesjonen kan finne sted. 
Departementet vil bemerke at det ikke nødvendigvis kreves en avtale med 
anleggskonsesjonæren (Norkring) direkte, siden det ikke kan utelukkes at 
konsesjonæren inngår avtale med andre selskap som i sin tur har avtaler med 
anleggskonsesjonæren. Når det gjelder spørsmålet om hvor mye den enkelte 
konsesjonær må bidra med, vil det avgjørende være om konsesjonæren etter en 
konkret vurdering kan sies å sørge for utbyggingen av DAB-nettet til 90 prosent 
befolkningsdekning, jf konsesjonen § 1-10 og Meld. St. 8 (2010-2011).  I 
utgangspunktet vil det være opp til partene selv å foreta en fordeling av kostnader 
og risiko. Departementet legger imidlertid til grunn at vilkåret om å sørge for 
utbyggingen av DAB-nettet innebærer at det vil kreves mer enn kortsiktige avtaler 
om leie av kapasitet i DAB-nettet. 
 

• Det skal betales et årlig vederlag for konsesjonen. Dersom FM-nettet avvikles i 
2017 skal følgende årlige vederlag betales for konsesjonen: 

År Vederlag 
2014 12 800 000 
2015 9 600 000 
2016 6 400 000 

 
Dersom FM-nettet ikke avvikles før 2019, skal følgende årlige vederlag betales 
for konsesjonen: 



År Vederlag 
2014  12 800 000 
2015 12 800 000 
2016 12 800 000 
2017 9 600 000 
2018 6 400 000 

 
 
 
 

5. Frekvenstillatelse 
Samferdselsmyndighetene tildeler frekvenstillatelser etter lov av 4. juli 2003 nr. 83 om 
elektronisk kommunikasjon (ekomloven). 
 

6. Skriftlig melding og deponering av konsesjonsvederlag for 2014 
Melding skal gis skriftlig og må være departementet i hende innen tirsdag 26. mars 2013 
klokken 12.00. Meldingen skal inneholde informasjon om: 
 

• Interessentens navn, adresse og organisasjonsnummer 
• Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post) 

 
Meldingen sendes til: 
 
Medieavdelingen 
Kulturdepartementet 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 
Innen samme frist skal det deponeres NOK 12 800 000,- på departementets konto  
7694 05 00253 i DNB. Beløpet tilsvarer konsesjonsvederlaget for 2014. Beløpet vil 
tilbakebetales dersom konsesjonen ikke tildeles vedkommende interessent. Det svares ikke 
rente for deponert beløp. 
 
 


