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Møte om: Sendernettet for en femte radiokanal på riksplan i FM-nettet. 

Saksnr.:  

Til stede: Representanter for Norkring AS, Kanal 5 AS, P4 Radio Hele Norge AS 
og Kultur- og kirkedepartementet. 

Dato: 08.04.2003 

Møteleder: Roy Kristiansen, KKD 

Referent: Kjetil Klunderud, KKD 

Kopi til:  

Norkring innledet med å si at Norkring tok initiativ til møtet etter å ha blitt kontaktet 
av flere potensielle søkere. Det ble vist til at departementet i forbindelse med 
utlysningen av konsesjonen har opplyst at man tar sikte på å tildele konsesjonen før 
sommeren. Dersom konsesjonen tildeles før sommeren, og Norkring lykkes med å få 
en avtale med den nye konsesjonæren om dekning og leiepris ved bygging og drift av 
nettet innen 1. august i år, vil Norkring gjøre sitt ytterste for at sendernettet skal få en 
befolkningsmessig dekning på ca. 40 prosent fra 1. januar 2004.  Denne utbyggingen 
vil være fokusert på byer og tett befolkede områder og ikke langs veinettet. Ytterligere 
utbygging av nettet vil skje i perioden mars – oktober 2004 da man har store problemer 
å bygge i vinterhalvåret. 
 
På denne bakgrunn har de potensielle søkere innledet dialog med Norkring for en 
raskere utbygging, med sikte på å kunne få minimum 60 prosent dekning fra 1. januar 
2004. En slik utbygging vil også ha fokus på veinettet i tillegg til befolkningstette 
områder. For å få dette til krever Norkring en økonomisk garanti fra søkerne, ettersom 
ingen leieavtale foreligger samt at konsesjonen ikke er tildelt/akseptert. P4  Radio 
Hele Norge AS og Kanal 5 AS har sagt seg villige til å stille en slik garanti. En slik 
utbygging vil sikre at den som får konsesjon får en best mulig konkurransesituasjon, 
og dermed en bedre forutsetning til å overleve på sikt. 
 
Kultur- og kirkedepartementet understreket at en slik garantistillelse ikke forutsetter 
noen godkjennelse fra departementet. Dette vil eventuelt være en avtale mellom 
private parter som ikke berører departementet. Det ble understreket at det ved 
vurderingen av søknadene ikke vil bli lagt vekt på en slik avtale mellom partene om 
garantistillelse, verken i positiv eller negativ retning. Departementets vurdering vil 
bygge på andre kriterier, slik disse fremgår av utlysningsdokumentet. 
 
Departementet opplyste at de opplysninger som fremkom på møtet er relevante for 
andre potensielle søkere. Et referat legges derfor ut på departementets hjemmeside.  
 


