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Høring - forslag til endringer i forskrift om kringkasting og audiovisuelle 
bestillingstjenester samt endrede konsesjonsvilkår ved midlertidig 
forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM fra 2022 til 
2026 
Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 
forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 
(kringkastingsforskriften). Høringsnotatet inneholder videre forslag om endrede 
konsesjonsvilkår som skal gjelde ved en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner 
for lokalradio på FM i fem år fra 2022 til 2026. 
 
Bakgrunnen for forslaget er at lokalradioene trenger mer tid til å gjennomføre den digitale 
overgangen. Mens riksdekkende kanaler ble digitalisert i 2017, fikk lokalradioene anledning 
til å fortsette å sende på FM ut 2021. Etter departementets vurdering er det behov for 
ytterligere en midlertidig forlengelse av eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM i fem 
år frem til 2026. Medietilsynets rapport «FM etter 2021» dannet grunnlag for en plan for dette 
som ble fremlagt for Stortinget i Prop. 1 S (2019-2020). Forslagene i høringsnotatet følger 
opp den fremlagte planen.  
 
Hovedgrepene som foreslås i høringsnotatet er: 

• Eksisterende konsesjoner for lokalradio på FM forlenges i fem år fra 2022 til 2026. 
• Konsesjonsvilkår for ikke-kommersielle lokalradioer i de såkalte slukkeområdene 

(dvs. områdene i og rundt de fire største byene) strammes noe inn. Den foreslåtte 
innstrammingen innebærer at et eksisterende øvre tak på reklame- og 
sponsorinntekter i slukkeområdene erstattes med et forbud mot reklame, sponsing og 
produktplassering i nevnte områder. Videre foreslås å erstatte eksisterende forbud 
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mot sam- og videresending for FM-radioer i slukkeområdene med et konsesjonsvilkår 
om at konsesjonærer i slukkeområder selv må benytte konsesjonen. 

• Det gjøres nødvendige tilpasninger i kringkastingsforskriften. Ved tre ulike forskrifter 
har Medietilsynet i dag fått delegert kompetanse til å tildele konsesjoner for 
riksdekkende kringkasting av fjernsyn og radio, samt radio på lang- og mellombølge, 
AM. Departementet forslår at Medietilsynets kompetanse til å tildele nevnte 
konsesjoner blir hjemlet i ny § 1-4 i kringkastingsforskriften, og at de tre 
delegasjonsforskriftene blir opphevet. Videre foreslås at Medietilsynet i nytt § 7-1 
tredje ledd og § 7-4 tredje ledd gis adgang til å vurdere hensiktsmessigheten ved 
overføring og nytildeling av konsesjoner for lokalradio på FM. Departementet foreslår 
videre at det ikke gis anledning til overføring (nytt § 7-1 fjerde ledd) og nytildeling 
(endret § 7-4 første ledd) av analoge lokalradiokonsesjoner i slukkeområdene i 
forlengelsesperioden fra 2022 til 2026. Departementet ber dessuten om 
høringsinstansenes syn på om Medietilsynet bør gis adgang til å legge vekt på om en 
konsesjonær tidligere er ilagt sanksjon for brudd på regler gitt i kringkastingsregelverk 
eller konsesjonsvilkår når en søknad om nytildeling eller overføring av analog 
lokalradiokonsesjon skal vurderes. 

 
Høringsfristen er 17. juni 2021. 
 
For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2847404. Benytt den digitale løsningen 
for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er 
offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 
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