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Høringsuttalelse fra Studentradioen i Bergen: 

 

 
 

Studentradioen i Bergen (SriB) vil med dette gi en høringsuttalelse på Kulturdepartementets "Høring - Rammevilkår 

for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet". 

 

Ifølge høringsbrevet punkt 2 vil følgende være tema for høringen: 

 

-      Hvilke lokalradioer bør kunne fortsette å sende i FM-nettet etter slukking i 2017/2019? 

 

-      Hvordan kan det legges til rette for digitalisering av lokalradiosektoren? 

 

-      Hvilke rammevilkår skal gjelde for den delen av lokalradiosektoren som får fortsette på FM? 

 
 

 

Studentradioen i Bergen vil gjerne komme med sine synspunkt på ovenfornevnte tema ettersom vi synes at 

departementet ikke tar hensyn til våre behov som lokalradio. 

 

  

-     Hvilke lokalradioer bør kunne fortsette å sende i FM-nettet etter slukking i 2017/2019? 

 

I digitalradiomeldingen står det at de minste lokalradioene bør få muligheten til å videreføre FM-tilbudet også etter 

2017. Medietilsynet konkluderte også med at konsesjonene til nisjeradioene bør opprettholdes også i områdene hvor 

24/7- og allmennradioene må avvikle sine FM-sendinger. 
 

På bakgrunn av dette reagerer SriB på at departementet i høringsbrevet allikevel ønsker å avvikle nisjeradioenes 

FM-sendinger. 

 

Departementet antar at det vil være krevende for ikke-kommersielle nisjekonsesjonærer å fortsette sin virksomhet på 

FM. Det kommenteres også at nisjekonsesjonærer har latt ansvaret for anleggskonsesjon og drift av sendenett være 

på allmennradioer.  

 

Studentradioen i Bergen er nisjekonsesjonær og har siden 2009 hatt anleggskonsesjon og hatt ansvaret for å drifte et 

senderanlegg som inkluderer tre sendere på FM 96,4 106,1 og 107,8 i tillegg til nettradio, og nylig en mobilapp. 

SriB er på lik linje med enkelte andre nisjekonsesjonærer fullstendig kapable til å opprettholde en anleggskonsesjon 

og å drifte et senderanlegg.  
 

Studentradioen i Bergen ønsker å ha muligheten til å fortsette med å sende på FM etter 2017/2019. Vi ønsker å 

kunne fortsette å sende på FM og å fortsette å leie ut sendetid på FM til de fire nisjeradioene vi i dag leier ut til som 

deler våre frekvenser, samtidig som vi har et mål om å også kunne være en del av DAB-nettet som nå bygges ut i 

Bergen. SriB har mulighet og ønske om å fortsette på FM og på DAB fremover.  

 

Nisjeradioene bør ikke pålegges å slukkes i områdene som i punkt 3.2 foreslås slukket. Radioene bør ha friheten til å 

velge kringkastingstingsmåte, og ikke bli tvunget til å forandre praksis.  



 

 

-     Hvordan kan det legges til rette for digitalisering av lokalradiosektoren? 

 

Når det kommer til tilrettelegging av digitaliseringen, er musikklisenser et viktig punkt for SriB. For å enklere klare 

overgangen fra FM til DAB og samtidig beholde interessene til både oss og underkonsesjonærene våre er det i vår 
interesse å kunne sende både på FM-nettet og DAB-nettet. SriB mener departementet derfor må legge til rette og 

sikre at radioene ikke må betale dobbelt opp med musikklisenser til TONO og Gramo når det sendes lyd både på FM 

og DAB. 

 

Økonomisk sett blir det dyrere for SriB å sende på DAB. SriB kommer til å måtte leie plass i et multiplex dersom vi 

skal være på DAB. I dag leier SriB ut plass på FM. Denne ekstra utgiften med DAB-distribusjon gjør at vi må få tak 

i ekstra støtte eller inntekter for å opprettholde dagens drift. Som ikke-kommersiell radiokanal har vi vanskelig for å 

øke inntektene våre utover dagens nivå og håper det kommer på plass støtteordninger som kan hjelpe oss med 

ekstrakostnadene DAB bringer med seg. Dette være seg midler direkte fra Kulturdepartementet, via støtteordninger 

Medietilsynet har til lokalradio, eller andre alternativer. 

 

 
-      Hvilke rammevilkår skal gjelde for den delen av lokalradiosektoren som får fortsette på FM? 

 

SriB synes det bør være enkelt å søke om ny konsesjon på FM etter 2017/19. SriB mener at alle som vil skal få 

fortsette på FM og at alle skal få automatisk forlengelse av konsesjonen i 5 til 7 år. 
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