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Høring - endring i ekomloven og ekomforskriften

Vi viser til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 23. juni 2010.

Kulturdepartementet har følgende merknader til forslagene i høringsnotatet.

Ny § 6-4 a

I forslaget til ny § 6-4 a er adgang til direktetildeling av frekvenser knyttet opp til
virksomheter som har anleggskonsesjon etter kringkastingsloven § 2-2. Etter vårt syn
vil dette gi et snevrere anvendelsesområde enn det som er ønskelig. Formålet med
bestemmelsen er å oppfylle allmenne hensyn gjennom å sikre kringkastere som tar på
seg et allmennkringkastingsoppdrag tilgang til frekvenser. Slike aktører har imidlertid
ikke nødvendigvis anleggskonsesjon etter kringkastingsloven § 2-2. De har heller ikke
alltid konsesjon etter kringkastingsloven § 2-1, jf blant annet at NRK er unntatt fra
konsesjonsplikt.

Kulturdepartementet viser til merknaden til lovforslaget over. Omtalen av forslaget må
etter vårt syn korrigeres i tråd med denne merknaden.

Vi foreslår videre at forutsetningen som går fram av siste setning i annet avsnitt utgår i
den videre behandlingen av forslaget. Formålet med direktetildelingsinstituttet må
være å sikre en kringkaster som oppfyller allmenne hensyn tilgang til
frekvensressurser, uten at det skal foreligge noen form for kunngjøringsplikt og
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uavhengig av om det skulle være andre aktører med interesse for samme frekvenser.
Merknaden etablerer her en plikt om å vurdere ulike søkeres behov opp mot
hverandre. Det er uklart hva slags aktivitetsplikt dette etablerer og formuleringen er
neppe hensiktsmessig. Det må for eksempel være mulig å tildele frekvensressurser til
NRK, slik at selskapet har mulighet til å nå ut med sitt innhold til befolkningen, uten at
en samtidig må kartlegge/ vurdere hvilke behov andre aktører måtte ha.
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