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Informasjonsbrev til nisjekonsesjonærer som fortsetter å sende på FM i 

slukkeområdet i Oslo etter 8. desember 2017 
 
8. desember slukker alle de riksdekkende kommersielle radiostasjonene sine FM-sendinger i Østfold, 

Vestfold, Oslo og Akershus. I tillegg slukker de kommersielle lokalradione, som helt eller delvis 

dekker Oslo, sine FM-sendinger. Dette gjelder de kommersielle lokalradioene på følgende sendernett: 

02-03.00, 02-04.00, 02-05.00, 03-01.04, 03-02.01, 03-02.00, 03-02.02.    

 

Nisjeradioene i område 02-03 (Asker og Bærum), 02-05 (Ski, Oppegård) og 03-01 (Oslo) kan fortsette 

å sende på FM etter 8. desember på nærmere fastsatte vilkår. I dette informasjonsbrevet vil 

Medietilsynet påminne om innholdet i vilkårene som gjelder for disse nisjeradioene. Brevet sendes ut 

til samtlige radioer i slukkeområdene som har fått forlenget konsesjonen frem til og med 31. desember 

2021.   

 

Bakgrunnen for at nisjeradioene kan fortsette å sende på FM i slukkeområdene er at de «ikkje kan 

seiast å vere i konkurranse med dei nasjonale kommersielle kanalane». For å hindre en omgåelse av 

dette hensynet er konsesjonæren pålagt et forbud mot sam- og videresending og regler for inntekt og 

utbytte. Disse reglene er satt som vilkår i konsesjonene. Stortinget har i behandlingen av 

Lokalradiomeldingen pålagt Medietilsynet å påse at disse begrensningene blir overholdt (jf. Meld. St. 

24 for 2014-2015).  

 

Medietilsynet vil i tiden fremover derfor føre aktivt tilsyn med at nisjekonsesjonærene overholder sine 

særlige forpliktelser om sam- og videresendingsforbudet og inntekt og utbyttebegrensninger:  

 

Vilkår om sam- og videresendingsforbud  

 

Med sam- og videresending menes samtidig og uendret kringkasting av innhold mellom to 

eller flere radiokanaler. Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å hindre "omgåing ved at 

kommersielle aktørar kjøper sendetid frå nisjekonsesjonærane". Det å legge inn en forsinkelse 

i sendingen vil derfor også rammes av sam- og videresendingsforbudet.   

 

Vilkår om innteks- og utbyttebegrensninger  

 

Nisjeradioer som befinner seg i et slukkeområde kan hente inntil 135 000 kroner i reklame- og 

sponseinntekter, alternativt 40 prosent av radioens samlede inntekter i det aktuelle driftsåret. 

Med radioens samlede inntekter menes de inntektene som er generert fra radiodriften. Det kan 

ikke utbetales utbytte til eierne.  

 

Ved fortolkningen av disse vilkårene vil tilsynet legge stor vekt på det bakenforliggende hensynet om 

at nisjeradioene ikke skal komme i konkurranse med de nasjonale kommersielle kanalene. Dersom 

nisjeradiokanaler i realiteten blir brukt til å distribuere innhold fra andre FM-kanaler som har et 
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kommersielt driftsgrunnlag, for på den måten å utvide nedslagsfeltet til slike radioer, vil dette være i 

strid med Stortingets forutsetninger.  

 

Virkemidler ved brudd  

 

Medietilsynet vil i nær fremtid gjennomføre et tilsyn med nisjekonsesjonærene i slukkeområdene. I 

forbindelse med et slikt tilsyn vil vi innhente opptak av sendinger.  

 

Det er den enkelte nisjeradiokonsesjonær som er ansvarlig for å overholde forbudet mot sam- og 

videresending og inntekts- og utbyttebegrensningene. Eventuelle brudd på vilkårene vil kunne 

sanksjoneres av tilsynet i form av advarsel, gebyr eller tvangsmulkt, jf. kringkastingsloven §§ 10-2, 

10-3 og 10-4. Ved gjentatte eller grove overtredelser vil konsesjonen også kunne inndras, jf. 

kringkastingsloven § 10-5.  
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Hanne Sekkelsten (e.f.) 
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