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Rammevilkår for Lokalradio ved overgang til DAB i 2017/2019 
 

RADIO 3 BODØ er en tradisjonsrik lokalradio med lang historie i Bodø og Salten Området 
For oss er det viktig at rammevilkårene blir så gode som mulig, for at den lokale lokalradio skal overleve i fremtiden.  

Vi tror også at det er viktig at kulturdepartementet skiller mellom lokalradio og de  

såkalte lokal radioene som er riksdekkende, og som har samme navnet i flere landsdeler.  

Mange av disse som går ut over en landsdel kan man vel strengt tatt ikke regne som lokalradio. 
 

Disse komiserielle riks (lokal) radioene som nå også er kommet med flere titall nye radio kanaler via DAB, og som før 

bare var bare i stor byene, knuser lokalradio bransjen.  
Dette har gjennom tidene spist opp, og nå ødelagt mesteparten av grunnlaget for salg av radio reklame for oss 

virkelige lokalradioer. (Husk vi er bare 5 millioner mennesker i Norge.) 

 

Men for oss eksisterende lokalradioer, har det verste, vært usikkerheten ved hver konsesjons runde. 

 

Vi har i dag et godt samarbeid med de andre radioene rundt oss, og vi ønsker alle å gjøre vårt beste for å følge 

utviklingen med digitaliseringen av radio. 
 

RADIO 3 BODØ har fått konsesjon for DAB i vårt DAB område, og er klar til å starte utbyggingen. 

 
Men vi finner det vanskelig å sette i gang utbygningen med den korte konsesjons tiden fram til 2017. Ingen vil være 

med å finansiere oss på utbygningen med de usikre rammevilkårene som foreligger per i dag for lokalradioene. 

 
Skal Lokalradioene overleve i fremtiden må det legges til rette i kommende stortingsmelding for de som har jobbet 

med dette i mange år, og som har erfaring og kjenner det lokale markedet. 

 

 

Hvilke lokalradioer som bør få fortsette på FM 
 
Alle lokalradioer bør få forlenget nåværende konsesjon på FM, i minst 5-7år til.  

For oss er det viktig, at vi får fortsette på FM til hele konsesjonsområde er utbygd på DAB. 

Lokalradioenes tilstedeværelse alene på FM i tiden etter FM slukking for riksradioene, vil også kunne gi oss noe 

ekstra reklameinntekter, som kan være med å finansiere overgangen til DAB.  
Med den utstrekningen konsesjonsområde vårt på DAB har, vil det ta år, og være en investering på millioner av 

kroner. 

Skal vi dekke det samme området som alle radioene i vårt DAB område dekker på FM, vil dette være en stor og 
krevende jobb. 

 

 

 
 

 

 
 



 

Virkemidler for å få digitalisering av lokalradio. 
 
En viktig sak for lokalradioene, for å komme i gang med DAB utbyggingen, er at lokalradioene som har fått anleggs 

konsesjon og frekvens tillatelse får forlenget denne til 2031, på lik linje med riks radioene.  

 
I diskusjonen om liket for alle, bør dette være helt naturlig og uproblematisk. 

 

Det må også bli lagt til rette med tilskuddsordninger for DAB utbygging. 
Dette må på plass, for oss med store områder, som skal dekkes. 

(Det er lett og sette opp en DAB sender på Østlandet, og få en pris på kr.5-7.000,- pr.mnd. Dette er overhode ikke 

tilfelle, i for eksempel vårt område) 

 

 

Rammevilkår for de som skal fortsette på FM 

 
Konsesjonen perioden for lokalradioene må forlenges med 5-7.år 

Skal Norge ha lokalradio i fremtiden er dette helt avgjørende. 

Kommer en ny konsesjonsrunde nå, vil det skape så mye usikkerhet, at lokalradio bransjen neppe vil 

eksistere i fremtiden. 

Videre må kravet til lokalt innhold fall bort slik at man får likhet med de lokale DAB 

konsesjonene/tildelingene som kommer i fremtiden. 

Det må legges til rette med digital utbygging slik at man får trygghet for å ta steget over til DAB 

plattformen.  

Økonomien er en avgjørende faktor for en smertefri og rask overgang til DAB. 

Radioene her nordpå er enig i at kan man, som på Østlandet få dekt hele DAB konsesjons området sitt med 

DAB for kr.5000,- i mnd. Vil overgangen skje meget raskt. 

Kommer alt dette på plass ser vi ingen problemer med slukking av FM på riksradioen i 2017.  

Det er også viktig at slukkingen ikke strekker ut over tid, men skjer i løpet av januar måned i 2017. 

 

Sammendrag. 
 

- Alle lokalradioer må få forlenget nåværende konsesjon på FM,  

   i minst 5-7år til. 

- Lokalradioene som har fått anleggs konsesjon og frekvens 

   tillatelse på DAB må få forlenget denne til 2031. 

- Tilskuddsordninger for utbygging av DAB i utkantstrøk må på 

   plass.  

- Kravet til Lokalt innhold må falle bort, slik at man får likhet med de lokale DAB    

   konsesjonene/tildelingene i fremtiden.             
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