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Høring - rapport om digitalradio i Norge
Konkurransetilsynet viser til brev av 11. januar 2006 fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD)
vedrørende høring om rapport om digitalradio i Norge med høringsfrist 3. april 2006. Videre
vises det til brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) datert 18. januar 2006.
FAD ber om å få tilsendt Konkurransetilsynets høringsuttalelse innen 20. mars 2006.
Høringsforslaget
KKD ba i brev av 13. desember 2004 Statens Medieforvaltning (nå Medietilsynet) om å nedsette
en arbeidsgruppe for å vurdere den videre utbygging av digitalradio (DAB) i Norge. Gruppens
arbeid resulterte i sluttrapporten "Digitalradio i Norge".

Høringsforslaget omfatter en oversikt over nåværende situasjon for DAB i Norge og
internasjonalt, vurdering av aktørenes rammevilkår, forslag til tiltak som kan fremme utviklingen
av DAB, forslag til modell for fordeling av kapasitet i ulike DAB-blokker og et skissert opplegg

for hvordan lokalradio kan innpasses i en strategi for digitalisering.
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Konkurransetilsynets merknader

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av
samfunnets ressurser. En av Konkurransetilsynets oppgaver er å påpeke konkurranseregulerende
virkninger av offentlige tiltak, eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen
og lette adgangen for nye konkurrenter. Det ligger utenfor Konkurransetilsynets kompetanse å
uttale seg om kulturpolitiske hensyn.
Konkurransetilsynet vil i det følgende komme med kommentarer til en del av forslagene
arbeidsgruppen har utarbeidet.
Digitalradio, DAB

Digitalradio vil gi økt distribusjonskapasitet i forhold til dagens fulle FM-bånd. Dette vil
redusere etableringshindringene for nye aktører i markedet for radiokringkasting, noe som igjen
vil legge til rette for sterkere konkurranse. Digitalisering av radio medfører muligheten til å tilby
økt programtilbud i form av nye kanaler, redaksjonelt stoff, midlertidige sendinger og
interaktivitet, og tilleggstj enester som tekst og elektronisk programguide. Dette forsterker radio i
konkurransen med andre digitale informasjons- og underholdningstilbud. Konkurransetilsynet
stiller seg på bakgrunn av dette positivt til digitalisering. av radio.
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Digitalisering av radio åpner for nye inntektsmuligheter, for eksempel i form av nedlasting av
musikk og sluttbrukerbetaling for kanaler eller pakker av kanaler. Dette gir aktørene i bransjen
muligheter til å belaste lytterne i større grad enn hva som var mulig tidligere, da prisen for
lytterne kun omfattet prisen på anskaffelse av mottaker. Virksom konkurranse blir derfor viktig
ved digitalisering av radio da mangel på konkurranse vil kunne ramme lytterne i form av høyere
priser.
Det ligger utenfor Konkurransetilsynets

kompetanse å ta stilling til hvilken teknologi som er best

egnet til digitalisering av radio. Av hensyn til lytternes behov for mottakere anbefales det
imidlertid å legge seg på den teknologien som er mest utbredt i Europa.
Analog slukkinn
Konkurransetilsynet har ikke forutsetninger for å ta stilling til en konkret dato for når den
analoge slukkingen bør finne sted. Av hensyn til sluttbrukernes behov for mottakere bør

avgjørelsen om analog slukking skje i god tid før slukkingen skal forekomme. En analog slukking
bør ikke foretas før en betydelig del av lytterne har tilgang til mottakere. For å ikke skape
konkurransevridende effekter mellom DAB og FM bør det etter Konkurransetilsynets oppfatning
vurderes om samtlige kanalers signaler i FM bør slukkes samtidig.
DAB-multipleks, konsesjons- og frekvenstildeling
Det kreves både frekvenstillatelse og kringkastingskonsesjon

for å drive kringkasting i Norge,

styrt av henholdsvis ekomloven og kringkastingsloven. Etter kringkastingsloven kreves det for
andre enn NRK både konsesjon til å drive kringkasting over bakkebasen nett, det vil si
innholdskonsesjon, og konsesjon for bruk av selve bakkesendernettet til kringkasting, såkalt
anleggskonsesjon.

En frekvens som brukes til bare en sending eller til flere sendinger over et

digitalt multipleks vil måtte behandles som en størrelse med hensyn til både anleggskonsesjon og
frekvenstillatelse. Det er fysisk umulig å skille ut ulike sendinger i en frekvens til ulike
senderanlegg innenfor et digitalt multipleks. Ifølge arbeidsgruppen vil det måtte forutsettes at

frekvenstillatelsen og anleggskonsesjon for bruk av et digitalt multipleks tildeles til kun en
juridisk enhet.
Konkurransetilsynet mener at operatøransvaret for multipleksene (herunder frekvenstillatelse og
anleggskonsesjon) bør tildeles etter konkurranse mellom nye og eksisterende aktører på ikkediskriminerende vilkår. For å fremme konkurransen bør ledige frekvenser utlyses straks de blir
ledige. Dersom operatøransvaret for multipleksene tilfaller en innholdsleverandør vil denne
aktøren bli vertikalt integrert. Dette kan føre til at den vertikalt integrerte aktørens konkurrenter i

nedstrømsmarkedet blir tilbudt dårligere vilkår i oppstrømsmarkedet enn hva tilfellet hadde vært
med en uavhengig multipleksoperatør. For å hindre slike uheldige konkurransevridninger bør
operatøransvaret for multipleksene optimalt sett innehas av aktører som eiermessig er uavhengige
av innholdsleverandører. Innholdsleverandører som det er et kulturpolitisk mål at skal ha plass i
et spesifikt multipleks bør heller gis formidlingspliktstatus enn operatøransvar for multiplekset.

Dersom innholdsleverandører har operatøransvaret kan det være hensiktsmessig med en viss grad
av regulering for å sikre virksom konkurranse.
Lange frekvenskonsesjoner og rett til fornyelse kan stimulere til utvikling og redusere risiko i
forbindelse med utbygging og satsing på digital radio. På den andre siden vil dette være
etableringshindrende for nye aktører som ønsker å komme inn på markedet. Ved fastsettelse av

varigheten av frekvenskonsesjoner bør det foretas en avveining mellom disse momentene.
Dersom lange frekvenskonsesjoner og rett til fornyelse sikrer utvikling mot et marked med økt
kapasitet og dermed plass til flere aktører, vil de kortsiktige etableringshindrene
forsterket konkurranse på lang sikt.

bli oppveid av

NRK vurderer å flytte sine hovedsendinger fra riksmultiplekset og over på regionalmultiplekset
gradvis frem til 2010. Spørsmålet er da hva som eventuelt skal skje med den kapasiteten som blir
ledig i riksmultiplekset. I rapportens avsnitt 16.6.4.3.2 heter det at det ikke vil være
hensiktsmessig å lyse ut nye innholdskonsesjoner med virkning innenfor gjenværende tid av den
analoge konsesjonsperioden for Kanal 24 og P4. Det foreslås videre at utvidelse av kapasiteten
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for de aktører som allerede har konsesjon kan være et konstruktivt alternativ til nyutlysning. Etter
Konkurransetilsynets

oppfatning bør ikke utvidet distribusjonskapasitet

i forbindelse med

digitalisering av radio automatisk tilfalle allerede etablerte aktører. Denne kapasiteten bør
tildeles etter konkurranse mellom etablerte og nye aktører på objektive, transparente, ikke-

diskriminerende og forholdsmessige vilkår. Dersom det ikke skal gis noen nye
innholdskonsesjoner frem til en eventuell analog slukking i 2014, vil dette virke som et
etableringshinder for nye aktører, og dermed konkurransehemmende.
Digitalisering av lokalradio
Arbeidsgruppen fremhever at lokalradio er en viktig del av det samlede radiotilbud. Lokalradio

må derfor kunne ta del i en overgang til digitale sendinger, og så vidt mulig komme styrket ut av
det. Det er en del forhold som kompliserer overgangen.

Tildeling av konsesjoner til lokale multipleks bør skje etter konkurranse på ikke-diskriminerende
vilkår. Dersom det skal tas hensyn til lokal forankring ved tildeling av disse konsesjonene, bør en
slik regulering ikke virke konkurransebegrensende. Dersom en lokal innholdsleverandør får
operatøransvar for et lokalt multipleks vil det være hensiktsmessig med konkurransefremmende

regulering slik at konkurrerende lokale innholdsleverandører tilbys tilgang til multiplekset på like
og ikke-diskriminerende vilkår.
Dersom nye aktører bevilges økonomisk støtte, letter dette etableringen for nye aktører. Et slik

regime forutsetter at støtte tildeles på like og ikke-diskriminerende vilkår.
Det vises for øvrig til Konkurransetilsynets høringsuttalelse om lokalradiorapporten, datert 24.
juni 2005.
Konkurransetilsynet

har ingen ytterligere kommentarer til rapporten.
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