Fra:

Einar Øfstaas <einar.ofstaas@gmail.com>

Sendt:

22. mars 2019 10:19

Til:

Post (Medietilsynet); rodbin.foyen@medietilsynet.no

Emne:

Innspel til Fm - utgreiing - Radio Åmot - 3346.

Bør Lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
Selvsagt må vi få lov til det. Hvis Medietilsynet ønsker mangfold på eteren så må de tillate det. Vår
radio har konsesjon i 3 kommuner og nedslagsfeltet vårt er ca 8000 innbyggere. Mesteparten av
arbeidet her foregår på dugnad.Økonomien tilsier at hvis vi ikke får fortsette på Fm må vi legge ned
fra 2021. Vi eier vårt eget nett og er en selvstendig ikkekommersiell radio som er et nisjeprodukt og
som våre lyttere vil ha. Hvis vi må leie oss inn på DAB vil dette koste tett oppunder kr 200000 i året.
Ritignok får vi litt tilskudd de to første åra, men etter det er det slutt og da har ikke vi økonomi til å
drive lengre. Dessuten vet vi at ikke alle våre lyttere får inn signaler på DAB. Ikke alle hytteeiere får
inn på DAB i området. Det er ikke utbygd noe DAB- nett i vårt område pr. dags dato. Dessuten vil det
planlagta Dabsystemet ikke nå hverken Sollia og store deler av Rendalen. Vi er uansett avhengig av
nettradio for å få ut våre sendinger. En kombinasjon med FM og nettradio passer godt for vår
stasjon. Vi ønsker ikke å bli styrt av andre konsejonsinnehavere og i tillegg være avhengig av reklame
for å få drifta til å gå rundt. Inntektene våre er på kr 217 000 pr år og da utelukker det DAB.
Hvor Lenge ?
Vi skjønner , ut fra spørsmålstillinga , at det ikke er ønskelig med små lokalradioer i Norge. Ut fra det
jeg svarer rett over så bør det ikke settes noe slukkedato for vårt område. Det er umulig å bygge ut
DAB i vårt konsesjonsområde på lang tid. Utbyggerene er kun interessert i å bygge ut slik at de kan ha
signaler langs riksvei 3. Andre steder er det ikke muligheter å få inn DAB i framtida
På Hvilke vilkår.
Vi vil eie vårt eget nett i området og når vi får klarhet i om vi får forstette på FM vil vi bygge det ut
slik at det når hver krok og krik i vårt området. Vi har sendere , mottagere og antenner på lager til
det,men kan ikke satse stort før vi vet hva vi får muligheter til. Ettersom Norkring " kastet" oss ut fra
Horta har vi hatt store utfordringer på FM og vi kqan ikke satse stort før vi vet noe om hva som skjer
etter . Jeg mener at det må velges DAB eller FM. De som har muligheter til god DAB dekning i sitt
område bør kjøre på DAB. Vi som ikke har muligheter til det bør få fortsette på FM som permantent
løsning. Skjer ikke det er det iallefall ikke mangfold på eteren. Alle skal ha rett til å ha en lokalradio
også, ikke bare i de sentrale strøk. Husk : konsesjonsområdet vårt er 15 mil langt og går i 3 dalføre.
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