
Svar på høring om overgang til DAB 
Nytt Liv Media, nisjeradio i området 11-03.01, har fra årsskiftet endret navn til Radio Sørvest, men 

alle andre data (frekvens, beliggenhet, profil, styremedlemmer, ansatte, telefonnummer og adresse) 

fortsetter som før. 

Vår radio, som er en nisjeradio på kristent grunnlag.  Vi vil gjerne komme med følgende 

kommentarer til høringen: 

Til punkt 2: Jeg tror det for oss vil være ønskelig å være til stede både på FM og DAB.  Mange av våre 

lyttere har i dag ikke FM, i Stavanger-området vil de fleste radioene slukk på FM-båndet, og da kan 

det være en fordel å være tilgjengelig også på DAM, men vi når også utenfor storby-området 

Stavanger, der gjerne andre radioer også vil ha lov til å fortsette etter første slukkedato, og derfor må 

vi også være på FM fortsatt.  Så må vi ha muligheten til å vurdere fortløpende hvor det er mest 

hensiktsmessig å være til stede. 

Til punkt 3.3: Vi håper å slippe pålegg om å slukke, men likevel ha muligheten for å komme på DAB. 

Til punkt 5.1: For oss ville det enkleste være at konsesjonene bare ble forlenget for de som for lov til 

å fortsette, uten noen ny utlysning, og heller at eventuelt nye aktører heller tar kontakt for 

muligheten til å overta noen av de frekvensene som vil bli ledige når de radioene som må slukke 

forlater FM-båndet. 

Til punkt 5.3: Vi tror ikke det er nødvendig med særlige krav utover det som går på økonomi og 

kompetanse, men hvis det er flere søkere til samme konsesjon bør det muligens legges inn et 

kriterium som kan ta høyde for mangfold og variasjon, snarere enn auksjon og/eller loddtrekning. 

Til punkt 6.1: Selv om vi per i dag lever av private gaver og kun har en liten del med sponsormidler og 

reklame, synes vi ikke det er nødvendig, og heller ikke naturlig (siden det ikke vil være et krav i DAB-

nettet) at det settes maksgrense på reklame og sponsor-inntekter.  Men hvis departementet likevel 

ønsker å ha dette, bør det forhøyes betydelig. 

Til punkt 6.2: Krav til lokalt stoff bør heller ikke være kategorisk, men gjerne en oppfordring.  Dette 

kravet er jo heller ikke absolutt for en nisjeradio, som vi jo er i dag. 

Vennlig hilsen  

Ivar Eiken 

Redaktør Radio Sørvest 

(tidligere Nytt Liv Media) 

ieiken@radiosorvest.no 

51 82 31 35  
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