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Rammevilkår for Lokalradio ved overgang til DAB i 2017/2019 
 
Radio Bardufoss er en lokal radio som i dag dekker kommunene Målselv og Balsfjord i 
Troms. Vi har nå stått på i over 25 år, og har de beste lyttertallene i Nord Norge, og ligger 
hele tiden på topp 10-listen over lokalradioer i Norge. 
Etter oppstart i 1988 har vi hatt gode og vonde tider. De hardeste tiden har vært når de 
komiserielle riks radioene kom på begynnelsen av 90-tallet, og nå igjen, når vi har fått flere 
titall riksradioer radioer å konkurrere på lufta via DAB. Dette har gjennom tidene spist opp 
mesteparten av grunnlaget for salg av radio reklame i vårt område. 
Men det absolutt verste har vært usikkerheten ved hver konsesjons runde. 
 
Vi har i dag et godt samarbeid med de andre radioene i Midt-Troms og Harstad området, i 
det nye konsesjonsområdet som er tildelt oss på DAB. 
Radio Bardufoss har fått konsesjon for DAB i dette område, men vi finner det vanskelig å 
sette i gang utbygningen med den korte konsesjonstiden fram til 2017. Ingen vil være med å 
finansiere oss på utbygningen med de usikre rammevilkårene som foreligger per i dag. 
Skal Lokalradioene overleve i fremtiden må det legges til rette for de som har jobbet med 
dette i mange år, og som har erfaring og kjenner det lokale markedet. 

 
 

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

radio er det viktig, at vi får fortsette på FM til vi har fått utbygd hele området vårt med DAB. 
Samt at vår tilstedeværelse alene på FM vil kunne gi oss noe ekstra reklameinntekter, som 
kan være med å finansiere overgangen til DAB. 
Med den utstrekningen vårt konsesjonsområde på DAB har, vil det ta år, og være en 
investering på mange millioner. 
Skal vi dekke det samme området som alle radioene i vårt DAB område dekker på FM, med 
nesten 30 FM sendere, skjønner enhver teknikker at det er en meget stor oppgave.  

 
 

Tilrettelegging for digitalisering av lokalradio. 
 
Det viktigste for å få DAB utbyggingen til å ta av for lokalradioene, 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 utkantstrøk, med store områder med masse fjell og daler, 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 hele 
lokalradio bransjen vil kollapse. 
Det må legges til rette med digital utbygging slik at man får en trygg overgang til DAB 
Her er økonomien en avgjørende faktor. 
Kan man, som på Østlandet få dekt hele DAB konsesjons området sitt med DAB for 
kr.5000,- i mnd. Tror jeg at overgangen vil 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. 
 

Konklusjon. 
 

- 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.  
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