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"Vi viser til departementets høringsnotat av 28. oktober.  
Radio Filadelfia i Kristiansand mener at konsesjonsperioden for FM-

distribusjon for de radioene som ikke omfattes av slukkingen av FM-

båndet, bør forlenges.  
 

Det er feil å redusere FM-nettets betydning og legge ned noe som 

fungerer så godt som lokalradioene gjør i dag.  
Vi mener at de radioene som vil fortsette på FM, bør få anledning til 

det, også etter 2017/2019.  

 
Vi er av den oppfatning at alle FM-lisenser automatisk må forlenges i 

5 - 7 år uten ny konsesjonsrunde, og at frekvenser som blir ledige når 

de store kanalene går over til DAB, må kunne fordeles på de 
lokalradioene som blir igjen på FM, noe som kan sikre bla nisjeradioer 

større sendeflate. 

 
Valg av teknologiplattform må være valgfritt, og en overgang til DAB 

må ikke skje ved tvang.  

Nisjeradiokonsesjonærer må kunne velge om de vil på DAB, fortsette 
på FM-nettet etter kombinere de to plattformene i en 

overgangsperiode. 

 
Dersom mindre radioer skal ta i bruk DAB bør det utvikles noen 

støtteordninger for å få dette til, og reguleringer i forhold til hvor mye 



eier av sendernett kan tjene på å selge kanaler.  

Det bør ikke være tilbyder/utbygger av DAB-nettet som bestemmer 

hvem som skal få sende. 
Det kan være nødvendig med tilskuddsordninger, for å sikre bredde og 

mangfoldighet på DAB. 

Det bør settes av en viss andel av kapasiteten i hver blokk/region til 
ikke-kommersielle radioer, noe som vil være med å sikre 

ytringsmangfoldet.   
 

Vi er også av den mening at radiokonsesjonene kun bør deles inn i 

kommersielle og ikke-kommersielle radioer, og at de nåværende  
“24/7, allmenradio og nisjeradio”-kategoriene bør opphøre på DAB-

nettet. En av fordelene med DAB er at det blir flere kanaler enn hva vi 

har på FM. Og siden kanaler ikke lenger vil være et knapphetsgode på 
samme måte, bør de ikke-kommersielle radioene som ønsker det, også 

få mulighet til å sende 24/7 selv om det er flere ikke-kommersielle 

radiostasjoner i samme område.  
Når områdene blir større, vil det sannsynligvis bli mange nisjeradioer 

som skal kjempe om samme sendetid dersom det settes av kun en 

kanal til deling mellom disse i hver blokk. Det vil kunne føre til for 
lite sendetid til at man kan sikre en god drift og stabilitet i den enkelte 

radiostasjon.  

Det bør kunne settes krav til at en viss prosent av kanalene skal 
forbeholdes ikke-kommersielle radioer i hver blokk. 
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