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Høring KKD 6. okt. 2009 Stortingsmelding om digital radio 

Digitaliseringen av radiomediet er tidligere behandlet i St. meld. 30 (2006-200/) 
Kringkasting i en digital fremtid. Den gangen fremkom det en rekke spørsmåls-
stillinger som i dag er ytterligere forsterket.  

Norsk lokalradioforbund har siden presentasjonen av DAB på slutten av 80-tallet 
vært noe skeptiske til teknologiens inntreden i det norske markedet. Vi har sett 
problemstillinger knyttet spesielt til økonomi. Det er i hovedsak prisen for å 
kunne drifte sendeanleggene som vil medføre en rasering av lokalradiobransjen i 
Norge. I tillegg er teknologien slik utformet at det vil bli en endring av 
konsesjonsområdene fra rundt 140 i dag å bli 37. Selv om det muligens vil bli 
plass til flere radiostasjoner, vil det bli slik at stasjonene i stor grad overlapper 
hverandre og dermed gis tilgang til større markeder. Dette vil igjen bli en ”best 
and beauty”-situasjon som også vil medføre til at stasjoner mister 
markedsandeler og dermed bærekraft og må innstille.  
Med andre ord; en rasering av mangfoldet og ytringsadgangen. 

Som bidragsyter og medlem i Digitalradioutvalget, har NLR hele tiden vært 
positive til tekniske nyvinninger og utvikling. Imidlertid er det fremkommet et 
kostnadsbilde rundt digital teknologi som ikke er å bære for små og mellomstore 
lokalradioer. En tvungen overgang til DAB, eller annen digital teknologi, vil 
medføre at de politiske føringer og ønsker om mangfold og ytringsadgang vil 
være umulig å innfri. 

Det er i dag gitt nye konsesjoner for flesteparten av lokalradioene i Norge. Etter 
at de siste tildelingene nå snart er på plass, vil den nye konsesjonsperioden 
innebære at alle lokalradioer vil sende på FM-båndet frem til og med år 2017.  

Med de investeringer som er gjort, - og vil bli gjort i denne perioden, er det helt 
klart at det forutsettes at denne teknologien med dertil hørende frekvens-
allokering, vil måtte videreføres også etter konsesjonsperiodens utløp. 

NLR mener derfor at det i uoverskuelig fremtid bør være mulig for lokalradioene 
å beholde FM-frekvensene og i tillegg kunne nytte enda flere, for i hovedsak 
kunne distribuere sine sendinger med bedre senderdekning enn hva vi har i dag 
og for å gi plass til ytterligere aktører. Det er et flertall av stasjonene rundt om i 
landet, grunnet plassering av sendere og omformere, som ikke dekker sine 
konsesjonsområder fullgodt. Ved at rikskringkasterne nå ønsker å slukke sine 
sendinger i FM-båndet, vil dette gi mulighet til å kunne frigi flere frekvenser til 
lokalradio. 

NLR er positive til bruk av digital plattform. En rekke av våre sterke lokalradioer 
og samkjøringer vil klart nytte muligheten til å etablere seg digitalt.  



 

Å kunne være tilstede med rikskringkasterne i de store byene vil være en 
nødvendighet for å bidra til et konkurranseforhold der alle har like muligheter. 
NLR har gjennom sitt engasjement i Digitalradioutvalget klart signalisert dette.  

Det vil dermed være mulig for stasjonene i de store byene også å kunne 
videreføre sine sendinger i FM-nettet innenfor en svært liten kostnadsramme.  

NLR ser for seg en tre-deling i fremtiden: 

1) A-laget 
- som vil være mangfoldet i lokalradionorge som beholder sine analoge 
sendinger på FM-nettet, 

2) AD-laget 
- som vil simulcaste digitalt og analogt, og 

3) D-laget 
- som stenger sine analoge sendinger til fordel for digital teknologi 

På spørsmålene som fremkommer i departementets invitasjon til dette møtet, 
har NLR følgende kommentarer/merknader 

1) Myndighetene bør være opptatt av å sikre lokalradioenes posisjon som 
nyhets-, språk- og kulturformidlere 

2) Myndighetene bør kunne stimulere til mangfold og mulighet for at tekniske 
investeringer som blir gjort vil kunne være i drift i minimum 25 år 

3) Myndighetene bør bidra til frekvenstilgjengelighet i FM-båndet 
4) Myndighetene bør bidra ved å skille riksaktørene og lokalradioaktørene ut 

fra ovennevnte ”lag-inndeling” 
5) En fast dato for avvikling av FM-båndet bør utsettes til tidligere krav om at 

50 % av norske husholdninger har skaffet seg digitale radioer som er 
kompatible med fremtidens valg av digital plattform 

6) Myndighetene bør stille krav til eventuell ny distributør av digitale 
sendinger, herunder ”must-carry” av lokalradio 

7) Myndighetene må være strenge og gi klare føringer for tildeling 
8) Myndighetene må se på dekningsgrad i den digitale frekvensressursen 

NLR etterlyser levedyktige rammevilkår for å drive lokalradio. En tvungen 
overgang til digital teknologi for lokalradioene er ikke å foretrekke.  Det er viktig 
at aktørene som ønsker å være på flere plattformer har anledning til dette, ikke 
bare på teknologisk side, men også for ikke å bidra konkurransevridning. 

Vi viser ellers til andre høringsuttalelser, herunder fra Radio Agder og MBL. 

Med hilsen 
For styret i Norsk lokalradioforbund 

Erik Fagernæs 


