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Vi viser til høringsbrev av 4. november 2014 vedrørende ”Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med 
digitaliseringen av radiomediet”. 
 
Norsk Lokalkringkasting AS (NLK) eier og driver seks lokalradiokonsesjoner i Nord- og Sør-Trøndelag, Hordaland, 
Akershus og Oslo. 
 
NLK støtter en slukking av FM-nettet for lokalradio i de mest folkerike delene av landet. Disse områdene har 
allerede fått etablert lokale DAB-nett, eller vil få det i løpet av kort tid.  
 
Hvilke områder bør omfattes av slukkingen? 
NLK støtter Medietilsynets forslag til områder om bør omfattes av slukkingen med følgende tillegg/utvidelse av 
områder:  
• 03-02 Stor-Oslo (Oslo samt Lørenskog, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Skedsmo, Nittedal, Aurskog-

Høland og Gjerdrum).  
• 02-02 Lørenskog, Sørum,Fet, Rælingen, Enebakk,Skedsmo, Nittedal, Aurskog-Høland og Gjerdrum 
• 02-03 Asker og Bærum 
• 02-05 Ski og Oppegård 
• 02-06 Frogn, Ås og Vestby 
• 06-05 Hurum og Røyken 
• 15-07 Malvik 
• 11-04 Sandnes og Forsand 
 
Bakgrunnen for utvidelsen er at stasjonene i disse områdene, både historisk og i inneværende 
konsesjonsperiode, i hovedsak har blitt brukt for å nå inn mot storbyene de er i randsonen av, eller å dekke et 
helt mediedistrikt inkludert storbyen.  
 
Vår utvidelse gjøres på samme grunnlag som det Medietilsynet konkluderer for å slukke for FM for lokalradio i 
storbyene. I tillegg vil disse områdene dekkes av lokale DAB-nett som allerede er utbygd eller er planlagt utbygd 
i løpet av kort tid. 
 
 
Bør slukkingen også omfatte nisjeradiokonsesjonærene i de områdene som eller skal slukkes? 
Nisjeradioer er svært viktig for mangfold og ytringsadgang. Det må være lav terskel for å kunne etablere seg 
som nisjeradioaktør, derimot må ikke nisjeradiokonsesjoner bli utnyttet og forsøkt brukt i kommersiell 
sammenheng.  



 

 
Hvorvidt de forblir på FM-nettet eller blir med over på DAB-nettet mener vi må være opp til dem selv å avgjøre. 
Men dersom de skal forbli på FM-nettet mener vi det må stilles strengere krav til dem. I tillegg til at 
Kringkastingsforskriften § 7-2 femte ledd bør videreføres, bør det stilles krav til egenproduksjon av innhold. I 
dag kan kommersielle kanaler inngå avtale med nisjekanaler om å bruke deres sendeflater enten gjennom 
samsending eller andre tekniske metoder for å oppnå det vi mener er et brudd på intensjonene med å ha 
nisjekanaler. Ved at det stilles krav til 100% egenproduksjon på nisjeradiokanaler settes det en effektiv stopper 
for å bruke nisjeradiokonsesjonene til kommersielt formål utover det som tillates i Kringkastingsforskriften § 7-
2 femte ledd. 
 
 
Virkemidler for å legge til rette for lokalradio i DAB-nettet 
For områdene i og rundt storbyene mener NLK at kostnadene for digital distribusjon vil være overkommelig for 
alle aktører og at lokalradioene i storbyområdene er best tjent med å følge de store kanalene når lytternes 
bruksmønster og vaner endres frem til nasjonal FM-slukking.  
 
Utenfor storbyområdene mener NLK at dagens FM-konsesjoner reutlyses eller at det gis forlengelse av 
inneværende konsesjon FM-nettet, for å få nok tid til den digitale omstillingen.  
 
Det bør snarest mulig etableres en økonomisk overgangsordning, som gjør at lokalradiostasjonene også i disse 
områdene kan etablere seg på DAB før den nasjonale FM-slukkingen finner sted. Da vil også disse kanalene stå 
bedre rustet i overgangsfasen. Dette vil være det optimale både for å sikre disse lokalradioers beste mulige 
levedyktighet, men også for landets befolkning som må på en mest mulig ryddig og oversiktlig måte må 
forholde seg til digitaliseringen. 
 
Vi støtter med dette forslagene fra Foreningen Norsk Lokalradio vedørende en overgangsstønad. 
 
 
Utlysning eller forlengelse av konsesjonsperioden på FM  
I 2017 eller 2019 inntrer det et paradigmeskift i norsk radio. Det kommer ny teknologi som vil være tilgjengelig 
for alle som ønsker det. Dagens lokalradiokonsesjoner på FM går ut 31.12.2016. Det vil trolig være etter en 
beslutning om stengning av FM-nettet for riksaktørene være stor usikkerhet i bransjen for lokalradioens vilkår 
på FM. NLK tror at ved å tidligst mulig varsle en utlysning av nye konsesjoner for FM etter 2017 vil virke som et 
godt middel for at lokalradiobransjen i distriktene raskest mulig skal kunne sondere ulike alternativer både for 
distribusjon, forretningsmodeller, posisjonering og samarbeid inn i en ny konsesjonsperiode. En automatisk 
forlengelse av konsesjonen uten særlige krav til konsesjonæren vil kunne virke som en hvilkepute uten å ta 
stilling til disse sentrale spørsmålene. 
 
Likevel vil en slukking av FM-nettet, om det blir vedtatt slukket i 2017, trolig fulgt aktørenes foreslåtte 
regionviseplan for slukkingen gjennom året, med siste slukkedato ultimo 2017. I de konsesjonsområder hvor 
det er et slukkekrav for lokalradiostasjoner (ref punktet hvilke områder bør omfattes av slukkingen) foreslår 
NLK en automatisk utvidelse av konsesjonsperioden på FM i inntil ett – 1 år.  



 

På denne måten kan lokalradiostasjonene dobbeltdistribuere i hele den samme periode som riksaktørene gjør 
det og benytte seg av samme markedsføring for å trekke lytterne fra den ene til den andre 
distribusjonsplattformen frem til en slukking. Det anbefales at slukkedato for de kommersielle 
lokalradiostasjonene i slukkeområdene får samme geografiske slukkedato som de kommersielle riksaktørene.  
 
For alle andre lokalradioaktører i områder som ikke blir omfattet av slukkekrav, eller eventuelle 
nisjekonsesjoner unntatt av slukkekravet, foreslår NLK en ny utlysning av konsesjoner på samme måte som ved 
konsesjonstildelingen for inneværende konsesjonsperiode i en overgangsfase på maks 3 år.  
 
 
Oslo, den 14. januar 2015 
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