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Merknader

til rapport

om digitalradio

i Norge

A-Pressen synes at arbeidsgruppen for digitalradio har levert en fyldig og dekkende
presentasjon av digitalradio i Norge. Vi ønsker å kommentere og forsterke noen punkter,
hovedsakelig knyttet til lokalradio.
Aller først vil vi fremheve at digitalradio (DAB) vil bli et betydelig økonomisk løft for de
fleste lokalradioene. Ny teknologi skal tas i bruk i et land som krever store senderressurser i
mange lokalområder. Samtidig vil det kunne bli en lang periode med dobbel kringkasting på
FM og DAB, noe som også vil bety doble kostnader i denne perioden.
Prøvesendinger
Vi mener det bør legges til rette for snarlige prøvesendinger fra de største lokalradio-aktørene.
Disse representerer en ung og moderne lyttergruppe, noe vi mener er en avgjørende
lyttergruppe for utbredelsen av DAB. Dette påpeker også arbeidsgruppen på side 116.
Opprydding frekvenser
Vi vil på det sterkeste fremheve arbeidsgruppens kommentarer (side 116) om at det
umiddelbart må ryddes opp i rammevilkårene for lokalradio, for å kunne gi aktørene styrke til
å ta et løft med DAB-satsning. Vi vil påpeke et stort behov for ryddige frekvenser, da vi i dag
opplever en klar sammenheng mellom rammevilkår og lyttertall/økonomiske resultater.
Områder med delte frekvenser er vanskelige og sliter med lav oppslutning/svake lyttertall,
mens områder hvor vi har egne frekvenser oppnår høye lyttertall og god økonomi. Vår
oppfatning er likelydende med oppfatning til "Strukturutvalget" som har vurdert rammevilkår
for neste konsesjonsrunde, hvor døgnkontinuerlige sendermuligheter er en viktig forutsetning
for de som ønsker det.
A-Pressen støtter Norsk Lokalradioforbunds krav om at frigitte NRK frekvenser brukes til en
slik opprydding, samt at man også er lydhør for andre løsninger som kan bedre
rammevilkårene for lokalradio.
Videreføring av eksisterende virksomheter
Det er viktig at eksisterende aktører gis fortrinnsrett når tillatelser for DAB skal gis. Det vil
bli feil hvis DAB skal gi en rekke nye aktører tilgang til lokalradiomarkedet på bekostning
eller i konkurranse med eksisterende aktører. Det er nødvendig med ryddige og forutsigbare
vilkår for bransjen. Vi støtter derfor arbeidsgruppens oppfatning på side 226, hvor det
fremheves at det er viktig at de etablerte aktørene gis muligheten til å være med på
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overgangen til DAB. Inngansbilletten til DAB vil således være at man allerede har FMkonsesjon.
Det er viktig å jobbe for at DAB bidrar til å bygge opp en bærekraftig lokalradiogruppe, slik
arbeidsgruppen fremhever på side 225. Vi er enige i at man beholder det lokale fokuset,
gjennom oppdeling av konsesjonsområder, frekvensressurser og regulering.
Tekniske løsninger
A-pressen støtter arbeidsgruppens vurderinger i forhold til tekniske løsninger, men er noe
bekymret for en løsning med DRM, da denne tekniske løsningen ikke er tilgjenglig før etter
FM-nettet er skrudd av. Det er viktig at de tekniske løsninger som velges er realistisk i forhold
til lokalradioene økonomiske situasjon. Vi støtter en løsning som reduserer antall
konsesjonsområder, og vi mener det er positivt at DAB kan løse problemet med
frekvensknapphet. Det er viktig at lokalradioaktørene får delta for å finne de beste løsningene
for sin egen bransje.
En inntreden for lokalradioene på DAB vil også være viktig for utviklingen av denne nye
teknologien. Arbeidsgruppen fremhever på side 218 at lokalradio er det ledende radiomedium
i målgruppen under 30 år. Vi er derfor enig i at det må legges opp til en rask inntreden for
lokalradio på DAB, og at det allerede nå legges til rette for at lokalradioene kan ta dette løftet.

Med vennlig hilsen
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