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INFORMASJON TIL SØKERNE AV RADIOKONSESJON 

Vi bekrefter med dette å ha mottatt Deres søknad 30. april 2003 om konsesjon til  
reklamefinansierte radiosendinger på riksplan i FM-nettet utlyst 28. februar s.å. 
Nedenfor følger generell informasjon om behandlingen av søknadene. 
 
Offentliggjøring av søknadene 
Søkerne til radiokonsesjonen er bedt om å oppgi hvilke deler av søknadene som er 
underlagt taushetsplikt som forretningshemmeligheter, jf søknadsdokumentet pkt 5.6. 
De offentlige delene av søknaden vil bli gjort tilgjengelige på departementets 
hjemmeside.  
 
Departementet vil foreta en selvstendig vurdering av om opplysninger i søknadene kan 
unntas offentlighet. Hvis departementet finner at det er grunnlag for å gi innsyn i større 
deler av Deres søknad enn De har gitt uttrykk for, vil saken bli tatt opp med Dem. 
 
Henvendelser fra søkerne under søknadsbehandlingen 
Departementet vil påse at kontakt med søkerne under søknadsbehandlingen i hovedsak 
skjer skriftlig, jf søknadsdokumentet pkt 6.5. Departementet vil besvare henvendelser 
skriftlig, og departementets redegjørelse vil bli lagt ut på vår hjemmeside i den grad 
redegjørelsen ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger. Opplysninger som blir 
gjort tilgjengelige på hjemmesiden regnes som kjent for søkerne.  
 
Vi minner om søkernes plikt til å holde departementet orientert om forhold som har 
betydning for vurderingen av søknaden deres, jf søknadsdokumentet pkt 6.4. 



 

Side 2 

 
Innhenting av vurderinger m.v. 
Ved behandlingen av søknaden kan departementet innhente vurderinger fra eksterne 
rådgivere og sakkyndige, jf søknadsdokumentet 6.6. Departementet tar sikte på å 
innhente bistand fra konsulentselskapet eScienza i forbindelse med vurderingen av 
søkernes økonomiske, organisatoriske og forretningsmessige forutsetninger. Samme 
selskap foretok tilsvarende vurdering i forbindelse med utlysningen av konsesjonen for 
riksdekkende reklamefinansierte radiosendinger. Departementet antar at det kan bli 
aktuelt for eScienza å ta kontakt med søkerne for evt. utfyllende opplysninger. 
 
Saksbehandling 
Konsesjonsvurderingen vil skje med grunnlag i de innleverte søknadene. Dersom 
departementet finner det nødvendig, kan det etter innlevering kreve avklaringer fra 
søkerne, jf søknadsdokumentet pkt 6.5. Departementet vil påse at søkerne ikke vil 
kunne utvide eller endre sine planer mv. i forhold til den innleverte søknaden gjennom 
å gi slike tilleggsopplysninger. 
 
Departementet tar sikte på at konsesjonen vil bli tildelt før sommeren. 
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Øyvind Christensen e.f. 
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