
 

 

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka 
 

Bakgrunn 

Medietilsynet sender med dette på høring utkast til vilkår for anleggskonsesjon for digital 

lydkringkasting i Lokalradioblokka. Vilkår for anleggskonsesjonærer i Lokalradioblokka vil 

bli fastsatt i konsesjonen med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd.  

 

Det vil bli fastsatt egne vilkår i frekvenstillatelsene, det vises til den gjennomførte høringen av 

utkast til auksjonsreglement og frekvenstillatelser for auksjon av konsesjoner til 

Lokalradioblokka. 

 

Samtlige vilkår i vedlagte utkast til anleggskonsesjon er på høring. Vilkårene tilsvarer i all 

hovedsak de vilkår som har vært gjeldende for anleggskonsesjonene i prøveperioden i 

Lokalradioblokka, og antas følgelig å være godt kjent av bransjen. Vilkårene er en 

oppfølgning av Meld.St. 24 (2014-2015) Rammevilkår for lokalradio i samband med 

digitalisering av radiomediet og som er behandlet av Stortinget i Innst. 370 S (2014-2015).  

 

Konsesjonsvilkårene var videre lagt ved til informasjon i høringen om auksjonsreglement for 

Lokalradioblokka. Endelige vilkår for anleggskonsesjon vil bli publisert i god tid før 

gjennomføringen av auksjonen i Lokalradioblokka. 

 

Medietilsynet oppfordrer aktørene til å uttale seg om forslaget til vilkår, herunder særlig om 

enkelte problemstillinger som er nærmere beskrevet nedenfor. 

 

Høringsfrist og innsendelse 

Høringsfristen er 20. januar 2016. Høringsuttalelser bes sendt til: 

 

Epost: post@medietilsynet.no 

Kopi til: linda.andersen@medietilsynet.no.  

 

eller: 

 

Medietilsynet 

Nygata 4 

1607 Fredrikstad 

 

mailto:post@medietilsynet.no
mailto:linda.andersen@medietilsynet.no


Høringsuttalelsen bes merket med «Høring av vilkår til anleggskonsesjon i 

Lokalradioblokka».  

 

Nærmere om høringen 

Samtlige vilkår i vedlagte utkast til anleggskonsesjon er på høring. Medietilsynet ber særskilt 

om høringsinstansenes syn på følgende forhold: 

 

1) Fortrinnsrett for ikke-kommersielle aktører til sendernettet 

Medietilsynet ber om høringsinstansenes syn på hvorvidt det skal settes et eksplisitt vilkår om 

at anleggskonsesjonæren skal sikre minst en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-

kommersielle radioer. Det vises til merknaden fra flertallet i familie- og kulturkomitéen i 

Innst. 370 S (2014-2015): 

 «Komiteen viser til at meldingen legger opp til at viktigheten av at ikke-kommersielle 

lokalradioer blir sikret plass i Lokalradioblokka, understrekes i konsesjonsvilkårene til 

anleggskonsesjonærene, og at det kan innføres regulering dersom det skulle oppstå 

tilgangsproblemer. Komiteen legger til grunn at denne mekanismen sikrer at det i hver region 

er minimum en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.» 

 

Som et minstekrav for å oppfylle Stortingets forutsetning må det settes vilkår i 

anleggskonsesjonen om at anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle 

lokalradioer får sendetid i Lokalradioblokka.  

 

I tillegg til minstekravet vurderer Medietilsynet to ulike alternative formuleringer i 

anleggsvilkåret. Alternativ nummer én er å innføre et generelt vilkår om at dersom det oppstår 

tilgangsproblemer kan ytterligere tilgangskriterier bli innført. Alternativ nummer to er å sette 

et eksplisitt vilkår om at anleggskonsesjonær må sette av minst en 24-timers sendeflate til 

fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer. 

 

Ved alternativ nummer én kan det helt til slutt i anleggskonsesjonen tas inn som forklarende 

tekst (og ikke vilkår) betydningen Stortinget legger på at ikke-kommersielle lokalradioer skal 

sikres plass i Lokalradioblokka, og at disse legger til grunn at det skal sikres minimum en 24-

timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer. Dersom mekanismen 

ikke fører til det resultat som familie- og kulturkomitéen ytrer ønske om, har myndighetene 

mulighet til å gripe inn gjennom forbeholdet som er tatt om at det kan innføres ytterligere 

tilgangskriterier dersom det oppstår tilgangsproblemer.  

 

Medietilsynet vil peke på at det i flere regioner ikke kan forventes at det er tilstrekkelig 

interesse fra ikke-kommersielle radioer til å fylle opp en sendeflate på 24 timer. På denne 

bakgrunn vil et slikt vilkår kunne være uforholdsmessig tyngende for anleggskonsesjonæren, 

og ikke stå i forhold til behovet.   

 

Alternativ nummer to innebærer at det settes et eksplisitt konsesjonsvilkår om at 

anleggskonsesjonær plikter å sette av en 24-timers sendeflate til fordeling mellom ikke-

kommersielle lokalradioer. For dette tilfellet legger Medietilsynet til grunn at det ikke er 

behov for et forbehold om å kunne innføre ytterligere regulering.  

 

Fordelen med et slikt alternativ, slik tilsynet ser det, er at det skaper tydelighet og 

forutsigbarhet for både anleggskonsesjonær og de ikke-kommersielle radioene. Medietilsynet 

ser også at det kan være problematisk for anleggskonsesjonærene dersom myndighetene 



innfører ytterligere regulering i etterkant av at denne har inngått transmisjonsavtaler på nettet. 

Dette vil kunne stride mot vilkår i inngåtte privatrettslige avtaler, og kunne få konsekvenser 

for eksisterende innholdskonsesjonærer.  

  

 

2) Oppstartsfrist 

 

Medietilsynet har foreslått en frist for å ta i bruk ny anleggskonsesjon på 24 måneder fra 

ikrafttredelsesdatoen 1. januar 2017. Bakgrunnen for dette er ny konsesjonærs behov for å ha 

tid til å planlegge driften, til å inngå nødvendige transmisjonsavtaler og til å bygge 

senderanlegg i regionen. Medietilsynet ber særskilt om høringsinstansene syn på varigheten 

av oppstartsfristen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kontinuitet 

 

En konsekvens av at ny anleggskonsesjonær ikke plikter å ta i bruk senderanlegget 

umiddelbart fra 1. januar 2017, kan bli at lytterne i regioner der det i dag har vært prøvedrift 

kan stå uten lokalradiotilbud på DAB i inntil to år. Innholdskonsesjonærer som i dag har 

transmisjonsavtale i prøveperioden vil stå uten mulighet til å forhandle om ny avtale inntil ny 

anleggskonsesjonær er klart til å starte opp. Medietilsynet anser at dette er en uheldig 

situasjon av hensyn til lytterne og i et mediepolitisk perspektiv. Det vises til at det i Meld.St.8 

2010-2011 (Digitalradiomeldingen) var klart uttrykt at overgangen til digital radio skulle sikre 

en digital merverdi for lytterne ved å gi et bredt og variert innhold, jf. punkt 6.3.2 i 

meldingen.  

 

Forslag til vilkår i anleggskonsesjon: 

 

Anleggskonsesjonæren plikter å ta i bruk senderanlegget til formidling av digitalt 

lydkringkastingsinnhold som omtalt i pkt. 1 og 2 i vilkårene innen 24 måneder etter 

ikrafttredelse av foreliggende anleggskonsesjon. Dersom regulære 

kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, kan 

anleggskonsesjonen bli inndratt. Konsesjonen kan i så tilfelle bli kunngjort på ny.   

 

Forslag til vilkår i anleggskonsesjonen: 

 

Alternativ 1 

Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle lokalradioer får 

sendetid i lokalradioblokka. Dersom det oppstår tilgangsproblemer kan ytterligere 

tilgangskriterier bli innført.  

 

Alternativ 2  

Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle lokalradioer får 

sendetid i lokalradioblokka. Anleggskonsesjonær skal sikre at det minimum er en 24-

timers sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.  

 



Medietilsynet understreker at det fra 1. januar 2017 er den nye anleggskonsesjonæren som har 

ansvaret for driften av et anlegg. Regulatorisk sett er det imidlertid ikke noe til hinder for at 

ny anleggskonsesjonær inngår en privatrettslig avtale med gammel anleggskonsesjonær om at 

sistnevnte kan videreføre driften av det senderanlegget som det er gitt tillatelse for i 

prøveperioden. Dette kan være praktisk der ny anleggskonsesjonær behøver mer tid til å 

forhandle om overtakelse av det eksisterende anlegget, eventuelt til å bygge opp et nytt anlegg 

eller til å inngå nødvendige transmisjonsavtaler. En slik mulighet følger av den alminnelige 

retten til å leie ut konsesjonen, og trenger etter Medietilsynets syn ikke å presiseres i 

konsesjonsvilkårene.  

 

En slik privatrettslig løsning som nevnt ovenfor vil ikke være tilstrekkelig for de tilfeller der 

det ikke oppnås enighet om utleie av konsesjonen. Medietilsynet ser at i slike tilfeller kan en 

alternativ løsning være å pålegge ny anleggskonsesjonær en plikt til å respektere at 

anleggskonsesjonær for prøveperioden viderefører driften av det senderanlegget han har 

driftet i prøveperioden, med eksisterende inngåtte transmisjonsavtaler, inntil ny konsesjonær 

selv tar i bruk anleggskonsesjonen. En slik plikt må i så fall tydelig fremgå av 

konsesjonsvilkårene. 

 

Medietilsynet påpeker at ny anleggskonsesjonær må ansees å ha tatt i bruk sin konsesjon når 

senderanlegget er satt i drift og det formidles regulære kringkastingssendinger i henhold til 

punkt 5 i utkastet til vilkår til anleggskonsesjon.  

  

En slik mulighet til kontinuitet for den som innehar anleggskonsesjon i prøveperioden må som 

et maksimum begrenses oppad til oppstartsfristen som settes for ny anleggskonsesjonær. Det 

kan også vurderes hvorvidt denne retten bør gis for et kortere tidsrom, for eksempel for 12 

måneder. Sistnevnte alternativ vil da sammenfalle med utløpet av den regionvise 

slukkeplanen for riksdekkende radio.  

 

Dette alternativet innebærer at Medietilsynet vil måtte utstede en midlertidig 

anleggskonsesjon, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tilsvarende midlertidig 

frekvenstillatelse.  

 

Medietilsynet ber særskilt om høringsinstansenes syn på et slikt vilkår, og ber også om 

innspill på eventuelle begrensninger eller øvrige vilkår som bør settes.  

 

 

Forslag til vilkår i anleggskonsesjonen: 

 

Inntil anleggskonsesjonær selv tar i bruk konsesjonen kan den som innehar 

anleggskonsesjon i prøveperioden gis anledning til å fortsette prøvedriften i 

senderanlegget oppad begrenset til oppstartsfristen for inneværende konsesjon. 



 
 

 

Vilkår for anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka 
 

 

Med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd settes det følgende vilkår for tildeling av 

konsesjonen:  

 

1. Senderanlegget skal brukes til digital lydkringkasting. En mindre andel av 

kapasiteten kan brukes til programrelaterte tjenester . 

2. Anleggskonsesjonæren kan kun distribuere kringkastingssignaler fra 

kringkastere som har fått innholdskonsesjon for digital lydkringkasting etter § 2-

1 i kringkastingsloven i (navn på lokalradioregion).   

3. Anleggskonsesjonæren plikter å gi kringkastere tilgang til kapasitet på åpne, 

objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Ikke-diskriminerende betyr i denne 

sammenhengen at anleggskonsesjonæren ikke kan vektlegge utenforliggende 

hensyn i prioriteringen av hvilke aktører som det skal inngås transmisjonsavtale 

med. Et eksempel på et slikt utenforliggende hensyn vil være å hensynta en 

kringkasters tilknytning til anleggskonsesjonæren, slik som at man er i samme 

konsern/ har samme eiere/har samarbeidsavtaler etc. 

Ytterligere tilgangskriterier kan bli innført i perioden dersom det oppstår 

tilgangsproblemer for andre lokalradioaktører enn de som har tilknytning til 

anleggskonsesjonæren. 

Alternativ 1 

 

Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at ikke-kommersielle lokalradioer får 

sendetid i lokalradioblokka. Dersom det oppstår tilgangsproblemer kan ytterligere 

tilgangskriterier bli innført.  
 

Alternativ 2 

Anleggskonsesjonæren skal legge til rette for at mindre lokalradioer får sendetid i 

lokalradioblokka. Anleggskonsesjonæren skal sikre at det minimum er en 24-timers 

sendeflate til fordeling mellom ikke-kommersielle lokalradioer.  

 

4. Anleggskonsesjonæren plikter å drive og koordinere det felles sendernettet i 

lokalregionen på en slik måte at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet og 

gir best mulig kapasitetsutnyttelse av nettene. Anleggskonsesjonærer plikter å 



tilby transmisjonsavtale så lenge det finnes kapasitet i sendernettet. 

Anleggskonsesjonær plikter å opprettholde kontinuerlig drift av senderanlegget. 

I tilfeller der anleggskonsesjonæren selv ikke har konkrete utbyggingsplaner for 

hele regionen, kan det inngås privatrettslig avtale mellom anleggskonsesjonæren 

og en innholdstilbyder om å etablere adskilte lokale sendepunkter innenfor 

regionen. Slike sendepunkter vil sortere inn under anleggskonsesjonen som er 

gitt for regionen. 

5. Anleggskonsesjonæren plikter å ta i bruk senderanlegget til formidling av digitalt 

lydkringkastingsinnhold som omtalt i pkt. 1 og 2 i vilkårene innen 24 måneder 

etter ikrafttredelse av foreliggende anleggskonsesjon. Dersom regulære 

kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, 

kan anleggskonsesjonen bli inndratt. Konsesjonen kan i så tilfelle bli kunngjort 

på ny.   

Inntil anleggskonsesjonær selv tar i bruk konsesjonen kan den som innehar 

anleggskonsesjon i prøveperioden gis anledning til å fortsette prøvedriften i 

senderanlegget oppad begrenset til oppstartsfristen for inneværende konsesjon. 

6. Anleggskonsesjonæren skal melde alle vesentlige endringer som vedrører 

konsesjonsforholdet til Medietilsynet. Dette skal gjøres på fastsatt skjema som er 

tilgjengelig på Medietilsynets hjemmeside. 

7. Anleggskonsesjonæren skal innen 1. april hvert år på fastsatt skjema levere en 

rapport til Medietilsynet om virksomheten det foregående år. Rapporten skal 

blant annet inneholde opplysninger om leietakere og eventuelle 

utbyggingsplaner.  

8. Anleggskonsesjonæren plikter å orientere Medietilsynet løpende om opphør eller 

endring av transmisjonsavtaler.  

9. Anleggskonsesjonæren plikter å opprettholde kontinuerlig drift av 

senderanlegget med unntak for mindre utfall som skyldes teknisk svikt. Brudd på 

dette vilkåret kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake.  

Konsesjonen bortfaller dersom det åpnes konkurs hos anleggskonsesjonæren.  

10. Medietilsynet forbeholder seg retten til å endre konsesjonsvilkårene, blant annet 

i lys av den økonomiske og teknologiske utviklingen.  

Konsesjonsvilkårene kan for øvrig i hele konsesjonsperioden endres til skade for 

konsesjonæren dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale 

forpliktelser, nasjonal lovgivning eller dersom det av andre viktige 

samfunnshensyn anses for nødvendig.  



Endringer gir ikke anleggskonsesjonæren eller andre rett til erstatning fra 

staten.  

11. Medietilsynet kan fatte enkeltvedtak som gir anleggskonsesjonæren rett til å 

overdra konsesjonen. En eventuell overdragelse av anleggskonsesjonen skal 

samordnes med overdragelse av frekvenstillatelsen etter prinsippene i lov 4. juli 

2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-5. Ved en eventuell 

overdragelse trer den nye konsesjonæren inn i samtlige forpliktelser som fremgår 

av konsesjonen. 

Med overdragelse menes også indirekte overdragelse, herunder overdragelse av 

aksjer eller andre eierinteresser i konsesjonærselskapet som medfører endringer 

med hensyn til den bestemmende innflytelse, jf. lov 13. juni 1997 nr. 44 om 

aksjeselskaper § 1-3 annet ledd.  

 

For øvrig er kringkasting regulert i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften. 

Konsesjonæren plikter å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk, herunder reglene om 

sanksjoner. Medietilsynet gjør særskilt oppmerksom på at ved gjentatte eller grove brudd på 

konsesjonsvilkårene, eller øvrige bestemmelser i kringkastingsregelverket, vil konsesjonen 

kunne trekkes tilbake med hjemmel i kringkastingsloven § 10-5 annet ledd.  
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