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Innspill til FM-utredning 
	

• Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021? 

Kort svar: Ja. 

Utfyllende svar: Det finnes ingen gode grunner for at lokalradiostasjoner ikke skal 
få fortsette på FM. Og rent teknisk er det ingen grunn til å nekte lokalradioene å 
fortsette på FM.  Det er nok av plass på FM-båndet og det kan ikke brukes til noe 
annet enn kringkasting så lenge våre naboland ikke slår av FM. I denne  
sammenheng kan det nevnes at i Finland eksisterer ikke DAB og i Sverige  er 
idéen om FM-slukking for lengst lagt død av Riksdagen. 

Det er ingen ønske hos lokalradioene å gå av FM og kun sende på DAB/DAB+. 
Følgende av å slukke FM vil på kort sikt føre til nedleggelser blant de små 
lokalradioene som har begrensede ressurser. På lang sikt vil også de med mer 
ressursen forsvinne fordi grunnlaget for inntekter er begrenset. 



	
 

 

Hittil i prosessen ser vi at de som har forsøkt seg på lokal DAB og DAB+ uten 
FM-støtte har bukket under eller forlatt den digitale plattformen én etter én. Radio 
Trondheim, Ordentlig Radio og en rekke andre lokalradioer som knapt rakk 
oppstarten før de la ned DAB+ forsøket. På tampen av fjordåret la selv 
MTG/NENT ned egne lokale DAB+ forsøk. 

Det er altså flere grunner til hvorfor FM må opprettholdes. I hovedsak er 
betydningen av tilgjengelighet overfor lyttere helt vesentlig. Dernest - det 
økonomiske aspektet.  

Det er heller ikke alle radiostasjoner som er kommersielle. Disse er  avhengige 
av støtte fra publikum, lokalmiljø og eventuelle støtteordninger. Dette gjelder 
også i storbyene. 

De kommersielle stasjonene i periferien har begrenset nedslagsfelt og derfor 
begrensete muligheter til inntekter. Tall fra Kantar AS (2017-2018) viser at 
lokalradioene har fått økt sin lytteroppslutning. Nå gjenstår det å se om dette vil 
generere nok kapital til at det skapes og opprettholdes lokale arbeidsplasser. 

Flere av de små lokalradioene har lite ressurser og klarer å drifte sine egne FM-
nett for en rimelig sum. Kostnadene for billetten inn i DAB+ universet er mye 
høyere enn dette. Og da kommer fort spørsmålet opp om hva en slik overgang vil 
gavne de små kringkasterene uten at det vil gi en eneste ny lytter. 

 

 

 

 

 



	
 

 

• Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM? 

 Kort svar: «Inn i evigheten». 

Utfyllende svar: Så lenge det finnes lyttere som er villig til å bruke sine FM 
mottakere bør det være tilbud om FM-sendinger. For små lokalsamfunn er 
nettopp de lokale radiostasjonene et viktig samlingspunkt. Vi mener at den 
enkleste veien mellom sender og mottaker må benyttes og ikke en avansert 
teknisk innretning som DAB+ har vist seg å være. 

  

• På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM? 

 Dette punktet mener vi har flere aspekter: 

1. Ren lokalradio må kunne opprettholde sine konsesjonsområder som 
tidligere men med tillatelse for kraftigere sendere slik at lokalradioene kan 
nå sitt tiltenkte dekningsområde. Å differensiere konsesjonene i 
forskjellige sjangere er lite hensiktsmessig.  
Kringkastingslaget mener at valget mellom å opptre som kommersiell eller 
ideell radiokanal - må være opp til enkelte radiostasjon selv. 
 

2. Regionalradio må få et utvidet konsesjonsområde som dekker større 
nedslagsfelt men med innholdskrav som almennkringkaster. Kraftige 
sendere som dekker regionene godt. Her trenges det regulering for å sikre 
at ingen store internasjonale dab-aktører lager jukeboks kanaler og 
okkuperer regionale frekvenser. 
 

3. Eierforhold  
Lokalradio bør fortrinnsvis bære krav om lokale eiere, men kan operere i 
samarbeid med andre stasjoner i f.eks. i et nettverk. 



	
 
 
 
 
Regionale stasjoner bør eies av interesser i lokalmiljøene som er i det 
regionale nedslagsfeltet til stasjonene. Vi mener at ingen bør kunne eie 
flere stasjoner f.eks. én stasjon for Rogaland og én for Hordaland. 
 

Kringkastingslaget mener av prinsipp at det var feil å stenge FM. Å stenge et 
medium som FM er, kommer i våre øyne i direkte konflikt med ytringsfriheten. 
Det er ingen land i verden som har nektet befolkningen tilgang til aviser, bøker 
eller andre medier. I Norge kan myndighetene komme til å nekte befolkningen 
adgang til et medium som internasjonalt blir sett på som hovedplattformen for 
radio. 

DAB, DAB+ og såkalt «IP-lytting» er alternative veier i informasjonsstrømmen.  

DAB og DAB+ teknologiene vil bli et fenomen som vil fases ut lenge før FM blir 
borte internasjonalt. Dette bør norske mediemyndigheter nå forholde seg til. 
Norge er fremdeles en del av Skandinavia og Europa – og verden forøvrig. 

Radiomediet er mobilt og flyttbart, og som vi har vært vitne til i alle år - forflytter 
lytterene seg kontinuerlig. Vi mener at FM må kunne fortsette og skulle også 
helst ha sett at større aktører også var sitt ansvar bevisst og ikke stengte verken 
FM eller AM. 

Når situasjonen nå er som den er mener vi at det er vesentlig at riksaktørene på 
DAB og DAB+ ikke skal få fornyet tilgang på FM - dersom FM forblir åpent etter 
2022. Riksaktørene har tatt et valg som kringkastingsoperatører og valgt et annet 
system enn FM. De har selv stått i bresjen for et aparte teknologivalg. Det norske 
Stortinget har kun vedtatt å stenge nasjonal FM, ikke lokal. Og slik vi ser det er 
den eneste grunnen for å nekte lokalradio å sende på FM er å støtte de 
nasjonale aktørene som selv har valgt en annen teknologi.  

 



	
 

 

Vi ser ingen grunn for å begrense hverken antall FM-sendere eller frekvenser. 
Det er svært kritisk dersom norske myndigheter forbyr FM og tilrettelegger for en 
beskyttelse av to utenlandske selskaper som sammen med NRK – har 
samarbeidet for å tvinge norske radiolyttere over på en plattform som ingen 
radiolyttere har bestilt. 

 

Vår konklusjon er at det altså ikke finnes grunnlag til å nekte lokalradio videre 
drift på FM, hverken gode eller dårlige argumenter. 
Og siden FM ikke er stengt så mener vi at den må fristilles nye aktører og fylles 
opp men masse god radio. 

 

Med hilsen 

 

Torolf B. Fjeldstad 

Styreleder Kringkastingslaget 

Telefon 97 988 398 

 

Kringkastingslaget	er	en	non-profit	organisasjon	som	bl.a.	arbeider	med	å	kartlegge	hva	
som	gikk	galt	i	forbindelse	med	stengingen	av	FM-nettet	i	Norge.	Denne	informasjonen	
blir	publisert	i	form	av	en	podcastserie	lansert	30.	mars	2018	og	som	til	nå	er	avspilt	mer	
enn	98.000	ganger.	

Kringkastingslaget	er	drevet	av	produsenter	med	lang	og	bred	innenfor	radio	og	
produksjon	av	lyd,	på	analoge	og	digitale	plattformer.	


