Harestua, 07.01.2016

Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

HØRINGSUTTALELSE –
STØTTE TIL DIGITALISERING AV LOKALRADIO
Selskapet The Beat AS (Tidligere Radio Nero AS) viser til
høringsnotatet angående den kommende forskriftsendringen og
støtten til digitalisering av lokalradio.
Vi påpekte allerede under høringen i forkant av Stortingsmelding nr.
24, at støtten er nødt til å være teknologinøytral for digitaliseringen
av lokalradio. EØS avtalen forbyr enhver støtteordning som vrir
konkurransen i en bestemt retning. Det skal lite til for å definere
dette. Det er nok til at navnet på teknologien blir nevnt spesifikt.
Den 26. november opprettholdt EU domstolen det faktum at Spania
ga ulovlig statsstøtte til å bygge ut DTT nett i Spania1. Støtten ble gitt
til anleggskonsesjonærer i områder (kommuner) som ikke var
lønnsomt å bygge ut. Det var etter en klage fra satellittoperatøren SES
1

EU‐dommen oppsummert: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015‐
11/cp150141en.pdf
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Astra at EU til slutt opprettholdt vedtaket om ulovlig statsstøtte.
Bakgrunnen var at støtten ikke var teknologinøytral og kun ble gitt til
konsesjonærene som drev DTT nettet. Mottakerne av støtte nå må
tilbakebetale rundt 2 milliarder kroner, samtidig som den spanske stat
blir erstatningspliktige overfor satellittoperatøren. Det sier litt hvor
alvorlig EU/EØS ser på slik støtte og billig blir det heller ikke for
staten.
Forslaget fra Medietilsynet i høringsnotatet under punkt 3.2 og 3.3 er
helt identisk med den støtten EU domstolen fastslo var ulovlig.
Bakgrunnen er at anleggskonsesjonæren ikke er en teknologinøytral
part – frekvensene er avsatt til kun DAB gjennom internasjonale
avtaler. Selv om anleggskonsesjonen tildeles teknologinøytralt, vil de
avtaler Norge ha bundet seg til, ikke åpne for annen bruk av
frekvensene enn til DAB plattformen. Dessuten har Departementet i
sitt mandatbrev fremholdt at støtten primært skal bare gå til en
plattform.
Skal støtten være lovlig etter EØS avtalen og EU-dommen, skal alle
som driver infrastruktur for kringkasting – uavhengig av plattform
kunne få tilskudd. Selv et avslag på tilskudd for utbygging av FM nett
vil kunne være ulovlig hvis forskriftsendringen blir vedtatt.
Bakgrunnen for våre anmerkninger er at vi er innehaver av
frekvenstillatelse for testing av HD Radio. Denne teknologien kan like
gjerne bidra til digitaliseringen av lokalradio. Med EU dommen som
en frisk pust, vil vi kunne påklage forskriftsendringen til ESA og få den
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erklært som ulovlig statsstøtte fordi den ikke ivaretar kravet til
teknologinøytralitet. Kulturdepartementet har heller ikke ivaretatt
andre kringkastingsteknologier i Stortingsmelding nr. 24 slik at det er
ingen tvil om hvilken teknologi støtten går til. Eksempelvis er
lokalradioene i storbyene tvunget til å forlate FM til fordel for DAB
teknologi uten en eneste mulighet for å benytte andre teknologier på
markedets premisser, og selv dette er jo ulovlig etter EU dommen
fordi det bryter kommisjonens krav om teknologinøytralitet.
ESA er jo dermed nødt til å forholde seg til EU-dommen og vi kan
nesten på bakgrunn av dette varsle erstatningskrav overfor
Medietilsynet og Kulturdepartementet om denne konkrete forslag blir
stående.

Med vennlig hilsen

Trond Frost
Daglig leder
The Beat AS
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