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Høringsuttalelse - endringer i gebyrforskriften

Oslo, 29. september 2009

Det vises til departemen'x.:s h:Irngsbrev 10. juli 2009, med frist for merknader
til 30. september 2009.

Så vidt Norsk Lokalradioforbund kan se berører ingen av de foreslåtte endringer
direkte våre medlemmer, og vi har for så vidt ingen merknader til selve
endringene.

Vi ønsker imidlertid, nå som forskriften likevel er gjenstand for endring, å ta opp
et endringsbehov som vi også har påpekt tidligere.

Gebyr for senderløyve for radiosendinger beregnes iht forskriftens § 10. Våre
medlemmers radiosendinger er ikke riksdekkende slik at det er andre, jfr tredje
og fjerde ledd, som fastsetter beregningsmåten for gebyr. Av andre ledd fremgår
det at det betales det et fastledd for hvert nett, og et gebyr for hver sender som
beregnes iht formelen i § 10 tredje og fjerde ledd. Konsekvensen av tredje ledd
er at jo flere sendere/frekvenser en radiokanal har, jo høyere gebyr må betales.

Denne beregningsmåten slår uheldig og urimelig ut for lokalradioene i distrikter
med stor geografisk utbredelse, utfordrende typografiske forhold og liten
befolkningstetthet, som er nødt til å ha flere frekvenser/sendere enn lokalradioer
i byer mv. For eksempel vil lokalradioer i Hallingdal og Odda som har et tjuetall
frekvenser og noen få tusen lyttere, betale store beløp i gebyr, mens en
lokalradio i Oslo med kun én frekvens og 600.000 lyttere kun betaler gebyr for
én sender.

Selv om vi er klar over at gebyrforskriften har en annen legislativ begrunnelse
enn konsesjonssystemet som PT (frekvenstildeling) og Medietilsynet
(konsesjoner for drift av lokalradio) forvalter, så peker vi på at lokalradioer
allerede "betaler" til samfunnet i form av konsesjonspålagte krav om lokalt
innhold. Det er da enn mer urimelig at lokalradioer i "grisgrendte" strøk må
betale store beløp også i form av gebyr per sender/frekvens.
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Vi viser også til at det eventuelle merarbeid som PT har med å behandle og
innvilge søknader om flere frekvenser, i hovedsak gjelder ved selve
etableringen, og derfor ikke kan begrunne at lokalradioer med flere
sendere/frekvenser skal betale ett årlig gebyr per sender/frekvens.

Vi ber om at departementet endrer gebyrforskriftens § 10 slik at lokalradioer
med behov for flere sendere/nett grunnet geografiske og typografiske forhold,
kun behøver betale gebyr for &I sender/frekvens. Alternativt ber vi om at
departementet instruerer PT om å praktisere gebyrforskriften slik at ovennevnte
urimer het unngås.
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