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Høringsuttalelse 
Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet 
 
Podcastforlaget AS viser til departementets høringsbrev av 04. november 2014 angående 
Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. Vi tillater oss 
med dette å fremme følgende høringsuttalelse.  
 
Om Podcastforlaget 
Podcastforlaget ble etablert høsten 2013 på  det lokale DAB-nettet i Oslo og Akershus og tar 
mål av seg å kunne tilby podcaster i alt fra det lettbente og brede, til det smale og 
nære. Podcastforlaget søker å være et sted hvor mange ulike aktører skal kunne få slippe til og 
hvor både ferske talenter og erfarne radiopersonligheter skal få komme til ordet.  
 
Hvilke områder bør omfattes av slukkingen? 
Podcastforlaget støtter Medietilsynets innstilling til slukkeområder for storbyene av hensyn til 
like konkurransevilkår for riksdekkende og kommersiell lokalradio i storby, men ønsker å 
utvide med konsesjonsområder som har like stor tilknytning til storbyene som også burde 
vært inkludert om en skal følge intensjonene i forslaget. Dette gjelder enkelte konsesjons-
områder utenfor storbyene hvor en kan oppnå storbydekning i like stor grad som i de områder 
som er i Medietilsynets innstilling. Podcastforlaget foreslår i denne anledning følgende 
områder i tillegg til Medietilsynets forslag: 

• 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 
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Virkemidler for å legge til rette for lokalradio i DAB-nettet 

Podcastforlaget anser det som realistisk å etablere seg på DAB+ i storbyene slik vi selv har 
gjort til en akseptabel distribusjonskostnad. Hva gjelder for lokalradioaktørene i distriktene så 
ser vi at det vil være en betydelig utfordring å bygge ut lokale DAB-nett da kostnaden vil bli 
uforholdsmessig stor i forhold til innbyggertall, potensielle reklameinntekter samt det faktum 
at det finnes få øvrige konsesjonærer å dele kostnadene med.  
 
Vi har derfor sympati for nevnte søstre og brødre og støtter med dette kravet til Foreningen 
Norsk Lokalradio om en støtteordning for etablering av lokale DAB+-nett.  

 
 
Oslo 15. januar 2015 
 
 
Med hilsen for  
Podcastforlaget AS c/o Både Og AS 
Maridalsvn, 89 / 0461 Oslo 
v/Geir E. Osnes / Styreleder 
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