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HØRINGSUTTALELSE OM RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO I FORBINDELSE MED 

DIGITALISERINGEN AV RADIOMEDIET 

Vi viser til høringsbrev datert 05.11.2014. MBL representerer også lokalradiostasjoner; vi har 
medlemmer som radio 102 i Haugesund, Radio Kristiansund, radio Alta og Radio P5 i Aust-
Agder.  

 

Oppsummering 

 Lokalradiostasjoner må sikres plass i det utbygde DAB-nettet til en kostnad de kan leve med.  

 Lokalradiostasjoner som ønsker å fortsette å sende på FM-båndet bør i en overgangsperiode 
ha anledning til det.  

 Det bør legges til rette for utbygging av lokale DAB-nett for de som ønsker det.  

 Det bør vurderes statlige tilskuddsordninger for å sikre lokale sendinger i DAB-nettet med 
minst like god dekning som i dag på FM-nettet.  

 

Om slukking av FM-nettet 

NRK med sine radiokanaler, P4 og Radio Norge ønsker helt og holdent å gå over til DAB-nettet. 
For flere mindre lokalradiostasjoner vil imidlertid overgang til DAB-nettet være så 
kostnadskrevende at driften vil stå i fare.  

Vi mener det er viktig å legge til rette for lokal nyhetsformidling og meningsutveksling også 
gjennom lokalradio. Lokalradio er en del av det lokale mediemangfoldet, og forholdene må legges 
til rette for at de kan fylle sin rolle. Derfor bør lokalradioene sikres plass i DAB-nettet til en 
kostnad på linje med dagens kostnader knyttet til FM-nettet. Flere stasjoner vil ha vansker med å 
klare overgangen til DAB-nettet. De som ønsker å ta ansvar for å drifte FM-sendere videre selv 
må derfor fortsatt i en overgangsperiode ha anledning til å sende på FM-båndet. Vi kan ikke se at 
det blir noen samfunnsmessige utfordringer om lokalradiostasjoner får anledning til å fortsette å 
sende på FM-båndet. I følge Kulturdepartementet er dette frekvenser det er liten offentlig 
interesse for.  Derfor bør dette være opp til stasjonene selv.  

Lokalradiostasjoner må likevel sikres plass i DAB-nettet. Etter en tid risikerer stasjoner at det ikke 
blir lyttere igjen når NRK eller P4 ikke lenger finnes på FM-nettet. Da må det være mulig for 
stasjonene å gå over til å sende på DAB-nettet.  



 2 

Anleggskonsesjoner for DAB-nettet 

Det kan bli utfordrende dersom en av flere konkurrerende radiostasjoner sitter på 
anleggskonsesjonen alene, uten klare kriterier for hvem som skal inn og til hvilken pris. Det må 
derfor legges inn krav i konsesjonene om åpne og objektive kriterier for sendeplass. Prisen for de 
lokale stasjonene er også en utfordring. Lokalradiostasjoner har fortsatt små inntekter. Prisene må 
reflektere dette, dersom man ønsker at stasjonene skal klare overgangen.  

 

Virkemidler for å legge til rette for lokalradiostasjoner i DAB-nettet 

Det bør vurderes om det kan opprettes en tilskuddsordning, der lokalradiostasjoner kan søke om 
støtte til å sette opp og drifte et DAB-lokalradionett, for på den måten sikre lokale sendinger i 
DAB-nettet med minst like god dekning som i dag på FM-nettet. Flere stasjoner i samme område 
bør kunne gå sammen og søke om dette.  

Det må legges til rette for at alle som har innholdskonsesjon får tilbud om tilgang til det lokale 
DAB-nettet til en pris som er bærekraftig for stasjonene. En må som nevnt også unngå at en 
radiostasjon, som også innehar anleggskonsesjon i et område, kan stenge ute en konkurrerende 
radiostasjon i det lokale DAB-nettet.  
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