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Høringsuttalelse fra 1FM Molde  

Viser til departementets høringsnotat av 28.oktober - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med 

digitaliseringen av radiomediet. 

Lokalradioene går en usikker fremtid i møte. Overgangen til DAB er en veldig stor utfordring. 

Samtidig ønsker vi den digitale teknologien velkommen og ønsker å være med på dette. Men det 

forutsetter at det legges til rette for at vi som en liten lokalradioaktør får mulighet til å være med. 

Myndighetene må ta denne oppgaven på alvor. Hvis ikke er vi redd for at store deler av vår bransje 

vil forsvinne. 

 

1FM er stor, men likevel liten 

1FM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke og har i en årrekke vært landets tredje største 

lokalradio, basert på lytteroppslutning i eget område. Vi har en sterk lokal forankring og er en viktig 

del av lokalsamfunnet. Området vårt har i dag ca. 50.000 potensielle lyttere. Konsesjonsområdet for 

DAB er litt større, ca. 60.000. Radioen driftes av 3,5 årsverk og omsetningen er på i underkant av 3 

millioner. I vårt konsesjonsområde er det ikke plass til flere kommersielle aktører på det lokale 

markedet. Pr. i dag er det 1FM og en kristen radiokanal i vårt konsesjonsområde.  

 

Problemet med å være igjen på FM 

For oss er ikke spørsmålet om å få lov til å være igjen på FM det viktigste. Det som betyr aller mest er 

å komme over på den plattformen hvor fremtidig lytting vil foregå, nemlig DAB. Og det haster! Stadig 

flere kjøper DAB-mottakere og hører radio på denne plattformen. Så lenge vi som lokalradio ikke 

ligger i listen over kanaler man kan velge, taper vi. For å sammenligne det med overgangen til digital-

tv var det ytterst få som i det hele tatt hadde i tankene at det var mulig å velge en analog kanal på tv 

etter at de først hadde begynt å bruke den nye digitale boksen. De tv-kanalene som finnes i den 

digitale listen blir brukt, resten blir glemt! Vi kan også sammenligne det med å sende på AM mens 

lytterne hører på FM. 

Vi tror ikke lokalradioer som kun sender på FM vil overleve særlig lenge etter at FM-slukkes for 

riksaktørene. Mulig noen nisjestasjoner vil holde det gående, men for kommersielle aktører vil det bli 

svært vanskelig å vinne frem uten å være tilstede på DAB. Problemet er derfor ikke hvem som skal få 



lov til å fortsette på FM, men hvordan vi skal klare å få lokalradioene over på DAB. Vi i 1FM vil på 

DAB. Skulle helst vært på DAB allerede! 

 

Den store utfordringen med DAB for mange lokalradioer 

Pr. i dag er det kun midlertidige anleggskonsesjoner for lokale DAB-sendinger. Konsesjoner man kan 

velge å satse millioner på, og risikere og ikke få beholde om to år. Noen har valgt å ta den sjansen. Vi 

har teknisk prøvekonsesjon, men har ikke tatt den i bruk enda. Dette på grunn av kostnadene knyttet 

til investering.  

Det koster veldig mye å bygge ut et DAB-nett i vårt konsesjonsområde. En DAB-sender koster 

omtrent ti ganger så mye som en FM-sender. Et DAB-nett har plass til ca. 20 kanaler. I teorien kan 

man dele kostnadene på 20 aktører. Det har vi ikke her i vårt område. I bunn og grunn står vi alene 

om å bære kostnadene for et sendernett som er beregnet for 20. Dette gjelder både investerings- og 

driftskostnader. 

Dersom det i Oslo koster 7.000 kroner pr. måned for å leie seg inn i det lokale DAB-nettet, er dette en 

rimelig pris å betale for å nå 600.000 lyttere. Der er kostnadene delt på ca. 20 stasjoner. Hvor mye er 

det rimelig at en liten lokalradio skal måtte ha i utgifter pr. måned for å nå 60.000 lyttere? 

 

Hvordan legge til rette for lokalradioer 

For lokalradioer som ønsker å bygge ut og drifte sitt eget nett bør det være en offentlig 

støtteordning, slik at aktører som er mer eller mindre alene i sitt område også kommer seg over på 

DAB. Lokalradioer som eventuelt må leie eller lease et nett må også kunne motta driftsstøtte. 

Lokalradioer som bygger eget DAB-nett må kunne sende parallelt på FM minimum til det digitale 

nettet er ferdig utbygd. Selv om riksaktørene har slukket FM. 

I områder hvor det er få lokalradioaktører bør det, som et alternativ, settes av plass til disse i det 

regionale nettet. Dette bør kunne leies til en fornuftig pris, inntil en utbygging av et eget 

lokalradionett er på plass i området. 

 

Utlysning eller forlengelse på FM 

Alle lokalradioer som får fortsette på FM bør få forlenget sine konsesjoner. En ny utlysning vil bare 

skape usikkerhet. Bransjen trenger forutsigbarhet.  

En eventuell ny utlysning bør avgjøres ved auksjon. 

Myndighetene har vedtatt en standard for radiosendinger i Norge og må legge til rette for at alle 

lokalradioer som vil kan få mulighet til å sende på denne plattformen. Dette handler om viktigheten 

av å være til stede på den plattformen hvor fremtidig radiolytting vil foregå.  
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