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Digital Dividende rapporten,  høringsuttalelse fra Digitalradio Norge

Foreningen Digitalradio Norge (DRN) har som formål å spre informasjon om det digitale
radiotilbudet i Norge.  All distribusjon av radio kommer etter hvert til å bil digitalisert og det er
viktig at forholdene legges til rette for at radio fortsatt skal kunne være et relevant medium for
publikum.

Digital distribusjon vil normalt bety at dagens analoge frekvensknapphet opphører og at
myndighetene ikke lenger trenger å direkteregulere dette markedet med konsesjoner.  Både ut fra
et ytringsfrihetsperspektiv og det faktum at de to siste konsesjonsrundene (kommersiell
rikskonsesjon fra 2004 og lokalradiokonsesjoner fra 2009) er blitt møtt med sterk kritikk, burde
tilsi at den digitale dividenden burde utnyttes slik at det er nok kapasitet til radio og at
myndighetenes direkteregulering ikke videreføres på samme måte som i dag.  Digitalradio Norge
er derfor forundret over at det foreslås en så liten andel til digital kringkasting av radio, at det
fortsatt vil være frekvensknapphet.

De to  siste konsesjonsrundene viser at det er flere som ønsker å sende radio enn det er plass til i
dagens FM-nett. Flere aktører vil gi større bredde i programtilbudet og føre til at radio som
medium blir mer attraktivt for publikum.  Markedet for radioreklame vil vokse og vi vil kunne få
flere levedyktige stasjoner i Norge.

Dagens frekvensknapphet hindrer derimot vekst og vil på sikt kunne føre til at radio blir
uinteressant for folk flest. En slik utvikling vil ramme alle radioaktørene,  inkludert NRK. DRN
mener derfor at arbeidsgruppens konklusjon om at det er tilstrekkelig med de
frekvensressursene som hittil er planlagt for radio,  er veldig uheldig og vil få sterke negative
konsekvenser for utviklingen av radio i Norge.

Digitalradio Norge mener derfor at flest mulig frekvenser i Band 111 skal kunne disponeres for
digitalradio.  Det er relativt stor kapasitet i Band Ill slik at dette ikke burde være noe problem.
Arbeidsgrippen har heller ikke redgjort for noen realistisk alternativbruk av disse frekvensene.



Digitalradio Norge mener at frekvensressursene i den Digitale Dividenden knyttet  til radio bør
regulerer på følgende måte:

1) DRN støtter arbeidsgruppens anbefalning om at T-DAB-blokken som er inndelt i 37
områder forbeholdes lokalradio og tildeles i enkeltregioner der det er interesse for dette.

2) Riks T-DAB-blokken (11A) som allerede er planlagt for radio må kunngjøres uten
ytterligere presisering av teknologi og det  må legges til rette for at det som omtales som
DVB-T blokken kan benyttes i et raster tilpasset DAB/DMB og som lyses ut for bruk til
kringkastingstjenester.

3) DRN er enig i at "hvite områder", som kan bli en viktig ressurs i tillegg til de ovennevnte,
administreres av PT i tråd med internasjonale føringer og at disse tildeles etter søknad.

Dersom disse innspillene følges opp mener Digitalradio Norge det trolig ikke vil være
frekvensknapphet for digital radio i overskuelig fremtid. Radio er viktig for folk flest og for
utviklingen av norsk språk og kultur. Digitalt mediekonsum foregår mindre og mindre på norsk. I
en mediehverdag blant annet sterkt preget av utenlandske serier, vil radio med norske stemmer
og "levende mennesker" fra norsk virkelighet være et viktig medium for blant annet å kunne følge
opp de gode intensjonene i språkmeldingen som nylig ble lagt frem. Norsk radio trenger
vekstimpulser, ikke regulering.
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Digitalradio Norge består av P4,  Norkring og NRK og har som formål å spre informasjon og kunnskap om det digitale
radiotilbudet Med digitalradio blir radiolyttingen enklere og mer mangfoldig.  Du kan i dag lytte på digitalradio på DAB
(digital audio broadcasting), via digital-tv og på Internett. Over 80 % av befolkningen kan i dag høre på DAB digitalradio
- samtidig og hett gratis. Mer informasjon om dekning og innhold: www.dabdi italradio. o


