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Høringsuttalelse om forlenget levetid for FM-båndet
Radio E6 sender på FM-båndet i konsesjonsområdet Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal.
Den første lokalradiokonsesjonen i Oppdal ble gitt i 1985, og radioen er i dag et datterselskap
av Mediehuset OPP som gir ut lokalavisa OPP og står bak nettstedet opp.no. Avisens fire
redaksjonelle medarbeidere er knyttet til programproduksjon i Radio E6 som utgjør et viktig
supplement til nett og papir.
Radio E6 har en lavterskelprofil som gjør den til en viktig kontaktskaper i lokalsamfunnet,
som også bidrar til å knytte regionen sammen og bygge lokal identitet.
Produksjonen er variert med lokale nyheter og reportasjer. Radio E6 fremmer lokal kultur, og
er viktig som sosial aktør, samlingspunkt, utfordrer og folkeopplyser.
Vi er opptatt av å formidle norsk og lokal musikk, noe som er ekstra viktig siden nasjonale
kanaler ikke lenger har konsesjonsforpliktelser med krav til norskandel.
Det er mange gode grunner til å opprettholde FM-båndet. Det fins fortsatt mange FMradioer i bilparken, rundt om i hjemmene og ikke minst i hyttene.
• Hovedfartsåren E6 går tvers gjennom vårt konsesjonsområde, og vi merker at både
privatbilister og yrkessjåfører på gjennomfart lytter til våre sendinger.
• Oppdal er den største hyttekommunen nord for Dovre med snart 4 000 fritidsboliger,
og sammen med Rennebu er det over 5 000 fritidsboliger i vårt nedslagsfelt. Mange av
hytteinnbyggerne har kun FM-radio. Dekningsgraden for DAB og internett i deler av
fjellområdene er i følge tilbakemeldinger vi får også variert, men FM-signalene når
fortsatt frem.
• Det er viktig å opprettholde FM-båndet ut fra beredskapshensyn. Radio E6 inngår som
en del av beredskapsplanene til Oppdal kommune og lokalradioforbundet/NRK. Vår
oppgave er å gi folk nødvendig informasjon i lokale og regionale krisetilfeller. Dette
har vi allerede erfart. Radio E6 var en viktig informasjonskanal under den store
flommen høsten 2003 da flere familier ble avskåret fra omverden da veier og jernbane
ble stengt på grunn av vannmassene. FM-radioen er i mange tilfeller kun avhengig av
elektrisitet for å fungere, og er derfor mindre sårbar enn andre sammenlignbare
informasjonskanaler i slike situasjoner.
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Økonomi
Radio E6 har finansiert, eier og drifter FM-senderne våre selv, og dette medfører ingen
kostnad for det offentlige. Vi har nettopp gjennomført en oppgradering av flere av senderne
våre.
Dagens driftskostnader er forholdsvis lave, men eventuell riving og destruksjon av utstyr vil
utgjøre en stor kostnad for en radio med relativt knappe rammebetingelser.
Dersom FM-nettet slukkes helt, vil vi tvinges over på DAB. Men en lokal DAB-utbygging
utløser betydelige investerings- og driftskostnader som blir utfordrende å gjennomføre for en
liten radiostasjon som vår. Når vi ser oss rundt i bransjen er det kun et fåtall
lokalradiostasjoner som har satset på DAB. Noen har lagt ned eller levert tilbake sine DABkonsesjoner, og slik er mediemangfoldet blitt svekket.
Vi mener disse faktorene taler for å forlenge FM-båndet etter 2021.

Med hilsen

Per Roar Bekken (sign)
Daglig leder og ansvarlig redaktør i Mediehuset OPP
Avisa OPP
www.opp.no
Radio E6
Tlf: +47 410 24 595
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