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Rapport om digitalradio i Norge - høring

Vi viser til brev av 11. januar 2006 fra Kultur- og kirkedepartementet hvor det blir bedt
om merknader til utredningen om innføring av digitalradio i Norge.

Nærings- og handelsdepartementet har studert utredningen med interesse og har
følgende merknader til rapporten:

Det er mye som taler for at dersom man ønsker å fortsette med sending av radio via
bakkenett, må dette etter hvert skje på andre tekniske premisser enn i dag. Vi mener
det i utgangspunktet er fornuftig å sikre videresending av radio via bakkesendernett og
ikke kun via andre digitale distribusjonskanaler som f.eks. Internett eller
satellittdistribusjon. Et teknologiskifte vil imidlertid innebære store investerings-
kostnader. Det er derfor nødvendig å foreta nøye vurderinger av økonomiske,
administrative og andre konsekvenser - herunder konkurransemessige - ved å pålegge
aktørene disse investeringskostnadene. I den forbindelse er det viktig at aktørene
sikres gode, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. Hvorvidt DAB eller andre
distribusjonsteknologier bør velges, ønsker ikke departementet å ta stilling til på
grunnlag av denne rapporten. Så vidt vi er kjent med besluttet det svenske
Kulturdepartementet den 14. desember 2005 å fryse videre investeringer i DAB samt at
Finland vurderer bruk av DVB-H.

Tatt i betraktning at DAB-nettet også kan brukes til å tilby on-demand tjenester som
nedlasting av musikk mv. og DMB (mobilTV), er det i det videre arbeidet viktig å ta
hensyn til de implikasjoner disse nye tjenestene vil få i et konvergensperspektiv. Det er
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bl.a. mye som taler for at on-demand tjenester, for eksempel nedlasting av musikk over
DAB-nettet, dersom de tilbys som en betalingstjeneste eller er reklamefinansiert, vil
være en informasjonssamfunnstjeneste og således omfattes av ehandelslovens
bestemmelser.

Spørsmål om konvergens vil også aktualiseres i forhold til kringkastingsreguleringen
samt forslaget til nytt TV direktiv, som i sin nåværende form foreslås å omfatte
audiovisuelle "ikke-lineære tjenester". Dersom audiovisuelle DMB-tjenester over DAB-
nettet tilbys som en on-demand tjeneste vil en slik tjeneste i praksis også kunne
omfattes av både ehandelsloven og kringkastingsloven. Det er viktig at vi unngår å få
sektorspesifikke regelverk. Dette kan legge unødvendige hindringer for
næringsutviklingen og konkurransen innenfor disse områdene, og ha negativ effekt på
verdiskapningen. I tilknytning til introduksjon av ny teknologi er det viktig å unngå
unødvendige hindringer og negative effekter. Derfor bør man vurdere hvilke effekter
dette får i forhold til gjeldende regelverk og ta hensyn til dette i utformingen av
regelverket.
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