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NRKs synspunkter vedrørende innføring av digital radiodistrubusjon (DAB) er godt
ivaretatt i innstillingen "Digitalradio i Norge". NRK har gjennom å være representert i
arbeidsgruppen fått god anledning til å fremme ulike innspill. Vi ønsker likevel å benytte
høringsrunden til å understreke noen viktige punkter som vi mener er relevante for den
videre prosessen.

Hovedprinsippet for innføringen av digital kringasting (DAB) i Norge har vært at
prosessen skal være aktørstyrt. I Stortingsmelding nr. 62 (1996-97) heter det at det
"...må være opp til kringkastingsselskapa sjølve å ta stilling til om dei vil  satse på  DAB-
teknologien og eventuelt hva kva  slags  distribusjonsform som bør  veljast." Dette prinsippet
ble stadfestet av Kultur- og kirkedepartementet da arbeidsgruppen for innføringen av
digitalradio ble opprettet tidlig i 2005. Departementet understreket at utviklingen "....av
DAB er et ansvar for markedsaktørene selv. Myndighetenes rolle er primært av
tilretteleggende karakter."

Det videre arbeidet med digitalradio i Norge må derfor rettes inn mot å tilrettelegge
forholdene og gi aktørene forutsigbare rammebetingelser. Spørsmålet om DAB som
digitalplattform er ikke et politisk spørsmål.

All utbygging av det digitale riksnettet  (riksblokken)  er basert på at alle
innholdsaktørene må bidra samlet.  Det er da viktig at de kommersielle aktørene får
avklart sine konsesjonsforhold slik at de er sikre på at de ikke påtar seg økonomiske
forpliktelser uten at de har konsesjon .  De digitale konsesjonene går til 2014, mens
utbyggingskontraktene med Norkring gjelder til langt utover denne perioden og
samsvarer med sendeutstyrets generelle levetid .  Kortere kontraktsperioder ville i
vesentlig grad øke den årlige leien av sendenettene .  For NRK er det en stor utfordring å
få de kommersielle aktørene til å delta i en utbygging av riksblokken  fra 70% til 80%
uten at konsesjonsspørsmålet er avklart.

I innstillingen foreslås det at NRK gis anleggskonsesjon for driften av det regionale
nettet  (regionblokkene).  Siden dette nettet er planlagt bygget ut fra ca.  35%  til 80% i
inneværende år, er det nødvendig med en rask avklaring av dette spørsmålet. Den



første delen av region-nettet er bygget ut med en midlertidig konsesjon, men NRK
ønsker  primært  ikke å fortsette en utbygging basert på midlertidighet.

Når det gjelder en eventuell avvikling av det analoge FM-nettet, så mener NRK det er
naturlig å rette blikket mot datoen for utløpet av de analoge konsesjonene til P4 og
Kanal 24 (31.desember 2013). Men det er for tidlig på det nåværende tidspunkt å ta en
beslutning om ikke å lyse ut de to analoge FM-konsesjoene for en ny periode eller å
stoppe FM-distribusjonen av P1, P2 og P3 i 2014. Arbeidsgruppen foreslår 2009 som et
godt egnet tidspunkt for å ta en slik beslutning, og NRK støtter dette forslaget.

Når teknologiskiftet skal baseres på en markedsdrevet overgang, er det særlig viktig å
tidlig gi tydelige signaler til forbrukerne. Således vil utskiftingen til DAB-mottakere i stor
grad kunne skje over mange år gjennom ordinære fornyelser.

Et slikt tydelig signal vil være FM-slukking av Alltid Nyheter, Alltid Klassisk og mP3 som
analogt kun har en meget begrenset dekning i 13 lokalområder og relativt lav
lytteroppslutning i forhold til hovedkanalene. Disse digitale kanalene ble gitt kortvarige
frekvenstillatelser over FM i påvente av at DAB-mottakere kunne leveres til en pris som
markedet kunne akseptere. Nå er slike DAB-mottakere tilgjengelige. Kanalene vil for
øvrig fortsatt være tilgjengelig på satellitt, NRKs nettradio og som del av det fremtidige
NRK-tilbudet i det digitale bakkenettet for fjernsyn.

I NRKs vedtekter er heller ikke digitalkanalene Alltid Nyheter, Alltid Klassisk og mP3
eksplisitt definert som en del av kjernevirksomheten. FM-frekvenstillatelsen for disse
kanalene utløper allerede 1. november i år. NRKs styre vedtok i 2004 å stoppe FM-
distribusjonen av disse kanalene innen 1. juli 2007 og NRK er i dialog med Kultur- og
kirkedepartementet om dette spørsmålet.

NRK er tilfreds med at myndighetene gjennom arbeidet med digitalrapporten og den
videre prosessen ser ut til å følge opp forpliktelsen med å tilrettelegge forholdene for en
overgang fra analog til digital radiokringkasting i Norge. Gjennom et meget godt
samarbeid mellom alle innholdsaktørene, lytterne, radiobutikkene, radiofabrikantene og
radioimportørene kan dette teknologiskiftet gjennomføres uten politisk innblanding.


