
POST OG TELETILSYNET
Norwegian Post and
Telecommunications Authority

Kultur- og kirkedept
Postboks 8030 DEP
0030 OSLO IFES. 2,C7

d c. s- a2

Vår ref.: Vår dato:
0605707-2 - 008 14.2.2007

Deres ref.: Deres dato:
2006/02558 ME/ME LLU 16.11.2006

Saksbehandler:
Linda Must

Høringssvar vedrørende forslag til endringer i kringkastingsforskriften - nye regler om
fastsetting av gebyr

Post- og teletilsynet (PT) viser til høringsbrev datert 16. november 2006 fra Kultur- og
kirkedepartementet (KKD) med tilhørende høringsnotat vedrørende ovennevnte. Høringsfrist
er oppgitt til 19. februar 2007.

Det fremgår av høringsbrevet at bakgrunnen for forslaget er utvidelsen av virkeområdet for
gebyr i kringkastingsloven § 10-3. Forslaget fra KKD går ut på at utmålingen av
overtredelsesgebyr dels vil være basert på standardiserte satser fastsatt i forhold til
dekningsgrad, dels basert på skjønnsmessige satser der det foreslås å legge vekt på blant annet
dekningsgrad ved fastsettingen av hva kringkasteren har tjent på regelbruddet.

PT ønsker å kommentere KKDs forslag om fastsetting av overtredelsesgebyr basert på
kringkasterens eller senderanleggets dekningsgrad (standardisert fastsetting) i § 10-3.

Under punkt 4.4.2 i høringsnotatet side 9 har KKD definert hva som i høringsnotatet menes
med "dekningsgrad".

"Dekningsgraden er talet på potensielle sjåarar eller lyttarar som har tilgang til
sendinga til den ansvarlege kringkastaren, eller som sendaranlegget når ut til."

Videre vises det i høringsnotatet til at PT kan regne ut faktisk dekningsgrad for kringkastere
og senderanlegg.

På bakgrunn av det ovennevnte kan dekningsgrad altså enten være antall potensielle lyttere
eller seere i dekningsområdet som tilsvarer konsesjonsområdet, eller faktisk antall seere eller
lyttere.

Det fremgår av høringsnotatet at utregning av faktisk dekningsgrad er en tidkrevende prosess
som ikke bør benyttes dersom det finnes andre måter å fastsette dekningsgraden på. I denne
forbindelse viser KKD til at dekningsgraden for lokalkringkasting kan fastsettes på basis av
antall innbyggere i det området konsesjonen gjelder, jf. forslaget i kringkastingsforskriften §
10-3 nr. 2.
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Det er i dag mangel på ledige FM-frekvenser i store deler av landet,  særlig i de tett bebygde
områdene.  Dette har som konsekvens at det ofte ikke er mulig for lokalradioene å dekke hele
konsesjonsområdet ,  siden frekvensmangelen hindrer videre utbygging av nettet.  PT ser at det
for disse områdene kan være relevant å ta utgangspunkt i en beregning av faktisk
dekningsgrad ved beregning av overtredelsesgebyr .  I forbindelse med utlysning av ny
konsesjonsperiode for lokalradioene ,  vurderes det, etter  hva PT  erfarer, å avgiftsbelegge
storby 24/7-konsesjonene . PT vil i  så fall foreta dekningsberegninger for disse sendernettene i
forbindelse med utlysningen .  Disse beregningene kan dermed også benyttes ved eventuell
fastsettelse av overtredelsesgebyr i løpet av konsesjonsperioden .  PT ser imidlertid ikke for seg
å foreta løpende beregning av dekningsgrad.

En annen sak er at KKD i saker der det er ilagt overtredelsesgebyr, vil kunne ha behov for
assistanse fra PT ved strid om faktisk dekningsgrad. Dette vil kunne være tilfellet i
klagesaker. Dekningsgraden kan for eksempel ha endret seg over tid som følge av at andre
frekvensbrukere har kommet til eller falt fra i tilstøtende frekvensbånd. PT vil i slike tilfelle
kunne utføre målinger av den faktisk dekningsgraden.
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