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Innledning 

Radiodrift AS innehar i dag 4 FM-konsesjoner (SolørRadioen, ElverumsRadioen, TrysilRadioen og 

Østerdalsradioen) og 3 DAB-konsesjoner (SolørRadioen, SolørRadioen+ og ElverumsRadioen) i Hedmark. 

Selskapet har konsesjon for prøvedrift i lokalradioblokka på DAB i region 4 og 5. Region 4 er oppe og går 

med god dekning i Solør og Elverum, og Hedmarken planlegges utbygd våren 2015. Region 5 er så langt 

ikke utbygd, og vil trolig heller ikke bli det når den økonomiske risikoen er for stor nå som 

konsesjonsperioden går mot slutten. Selskapet omsatte for om lag 5 millioner kroner i 2014, og totale 

lønnskostnader utgjør cirka fire årsverk. 

 

Hva er lokalradio? 

Kanaler som tidligere har hatt, og i flere tilfeller fremdeles også har, lokalradiokonsesjon og som nå sender 

på det nasjonale DAB-nettet kan umulig fortsatt gå under kategorien lokalradio. Disse kanalene har gjennom 

sine morselskaper i første omgang MTG og SBS tilgang på det nasjonale annonsemarkedet gjennom PPM-

målinger, og inngår i samkjøringsavtaler med P4 og Radio Norge. Radiokanaler som i hovedsak har 

driftsinntekter fra det nasjonale annonsemarkedet bør ikke defineres som lokalradio. Derfor er det også 

riktig at ikke frekvenskapasitet i FM-båndet stilles til rådighet for disse etter 2017/2019. 

 

FM-konsesjonene må forlenges for lokalradio 

Norge er et geografisk vanskelig land å drive kringkasting i. I mange områder kreves det svært mange 

sendere for å dekke konsesjonsområdet. Lokalradioene som ikke har tilgang på det nasjonale 

annonsemarkedet har ofte svært anstrengt økonomi, og en tvunget overgang til DAB i 2017/2019 vil føre til 

at svært mange lokalradiostasjoner tvinges til å legge ned. I mange områder er det ingen eller svært få å dele 

utbyggingskostnadene for DAB med. Det hjelper lite at et DAB-nett har plass til 17 kanaler, om det ikke er 

noen andre som har interesse av å sende i området. For vår egen del ser vi at videre drift av TrysilRadioen 

og ØsterdalsRadioen vil bli svært utfordrende ved en tvunget overgang. Det eneste riktige å gjøre er og 

automatisk fornye FM-konsesjonene for lokalradiostasjonene som ikke har tilgang på det nasjonale 

annonsemarkedet. Dette vil gi oss tid til å bygge opp og få stabilitet i de lokale DAB-nettene. En ny 

konsesjonsperiode med tildelinger og budrunde på innhold vil skape nytt kaos for bransjen, og gjøre at vi 

ikke kommer lenger i digitaliseringsprosessen. Konsesjonene bør forlenges med samme vilkår som i dag. 

 

Regionoppdelingen for DAB 

I flere områder er DAB-regionene for lokalradio delt opp underlig. For vår egendel er det tragisk at Trysil 

tilhører region 5 (Østerdalen). Det er ingen i Trysil som føler tilhørighet nordover, og den naturlige 

handelsvegen for Trysil er sørvestover mot Elverum og Hamar. Region 5 (Østerdalen) er for liten til at det er 

lønnsomt å bygge ut. Området er lavt befolket, selv med Trysil kommune, og det er svært få som har 

interesse av å sende i dette området. Region 4 og 5 burde vært slått sammen til én region. Det vil aldri bli 

snakk om at 17 lokale radiostasjoner har behov for tilgang til å sende i Hedmark. Vi stiller også spørsmål 

ved frekvensgebyrene som utstedes til konsesjonshaver. I forkant av tildeling av prøvekonsesjoner ble det 

sagt at de som var med på utbyggingen i tidlig fase skulle få goder. Å få tildelt konsesjonsavgifter på drøyt 

40.000 kroner årlig kan neppe sees på som noen gode. 
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Støtte for å bygge ut nett i vanskelige områder 

I områder hvor det er få til å dele på utbyggingskostnadene, og det er geografisk vanskelig og behov for 

mange sendere er det alfa omega med støtteordinger. Et godt eksempel på dette er Radio Folgefonn som 

alene opererer om lag 20 FM-frekvenser i dag og som heller ikke vil få noen å dele kostnadene på. Å bygge 

ut deres nett vil trolig koste mellom 3 millioner og 4 millioner kroner. Det sier seg selv at en liten 

bingofinansiert lokalradio ikke har mulighet til dette. Alternativet ved en tvunget FM-avvikling vil være 

nedleggelse. 

For vår egen del er region 5, Østerdalen, et område som vil kreve mange sendere for å få god 

befolkningsdekning. Trolig er det her snakk om 10 sendere. TrysilRadioen og ØsterdalsRadioen vil ikke 

klare å bære denne kostnaden uten noen offentlig støtteordning. 

 

Ikke la de nasjonale aktørene få kringkastingsmonopol 

Norkring drifter i dag de nasjonale nettene på oppdrag for NRK, SBS og MTG. Det vil være uheldig for 

bransjen om ett selskap får distribusjonsmonopol for kringkasting i Norge. Derfor bør de som drifter de 

nasjonale nettene ikke ha anledning til å delta i budrunden om å drifte de lokale nettene. En annen side av 

saken er at leieprisen trolig vil bli urettmessig høy i mange områder om Norkring skal drifte nettene, og 

dette vil igjen gjøre det vanskelig å drive lokalradio. 

De nasjonale kringkasterne bør heller ikke ha anledning til å eie og drive de lokale DAB-nettene. P4 og 

NRK har eierinteresser i Digitalradio Norge, og dersom dette selskapet drifter og eier de lokale DAB-nettene 

vil i prinsipp de nasjonale aktørene ha monopol. Denne makten kan igjen brukes til å presse lokalradio ut av 

markedet, slik at de nasjonale kanalene kan fylle opp regionmuxene med ymse nisjekanaler og lokale 

soninger av sine egne produkter. Dette vil bli drepen for norsk lokalradio. Konsesjonsperioden for lokal-

DAB bør ha samme varighet som for de nasjonale aktørene til 2031. 

 

Anleggskonsesjonæren bør selv drive radio 

For å unngå at det dukker opp selskaper som spekulerer i å gjøre butikk av å drive lokale DAB-nett i Norge 

bør det stilles krav om at anleggskonsesjonæren også sender i det lokale DAB-nettet selskapet eier. Dette vil 

igjen sikre god utbygging i områdene, og ikke minst stabilitet på sendingene. I de fleste tilfeller betyr dette 

at stasjonene selv bygger ut de lokale DAB-nettene. 

 

Pengeauksjon beste tildelingsmetode 

Ved en utestengelse av de nasjonale aktørene er pengeauksjon den beste tildelingsmetoden. Å gå i en 

pengeauksjon med de nasjonale aktørene vil for lokalradio være meningsløst. En budrunde på dekning eller 

annet vil bli vanskelig å følge opp for tilsynet, og derfor er pengeauksjon beste metode. Områder med størst 

interesse vil trolig gå for en høyere tildelingssum, mens områder med få aktører trolig vil gå for en lavere 

tildelingssum. 

 

Sendekonsesjon en formalitet 

Ordningen med at konsesjon på DAB tildeles ved inngått avtale om distribusjon fungerer bra og bør 

videreføres. 

 

Oppsummering 

- Forleng dagens FM-konsesjoner med 7 år 

- Del opp DAB-regionene i dialog med bransjen 

- Utesteng nasjonale aktører fra budrunden om de lokale DAB-nettene 

- Tildel DAB-konsesjon som en formalitet ved inngått avtale om distribusjon 

 

 

Mvh Bjørn-Martin Brandett 

Daglig leder, Radiodrift AS 
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