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FORLENGELSE AV FM-KONSESJONER FOR LOKALRADIOER 

Medietilsynet ønsker innspill i forbindelse med forlengelse av FM-konsesjonene for 
lokalradio. 

Radio Domen vil benytte muligheten med å komme med innspill rundt denne forlengelsen. 

En forlengelse av FM konsesjonene for lokalradio handler mye om å bevare det 
mediemangfoldet vi har på radio i Norge.  

Lokalradioene er viktige formidlere av det som skjer i lokalmiljøene og har en unik posisjon i 
de områder lokalradio er godt etablert på FM. 

Radio Domen sender på FM og planlegger DAB-nett i Vardø sammen med Radio DSF og 
Radio Nordkapp. Den største kostnaden kommer vi til å få, er relatert til DAB. Usikkerheten 
rundt FM-forlengelse bidra til å skape usikkerhet med våre forsøk på DAB fordi kostnadene 
er så store uten FM-distribusjonen. 

Radio Domen eier sitt FM-anlegg i Vardø og Kiberg. De koster oss ingen ting. Anlegget i 
Vardø er koblet rett ut fra radiostudioet vårt. 

Hvis man ønsker å legge til rette for et mangfold på radio, må FM fortsette fordi det er 
kostnadseffektivt for de fleste lokalradioer. 

Det økte kostnadsnivået på DAB, vil kunne skape problemer for et lokalt mediemangfold. 
Problemet er veldig enkelt: Det er alt for få aktører til å bære kostnadene som DAB medfører. 
Da må staten eventuelt inn med fast driftsstøtte for lokalradio, så ikke driftskostnadene går 
utover det lokale mediemangfoldet. 

Lytterne er viktige for Radio Domen 

Radio Domen lager innhold på FM fordi vi er avhengig av bred distribusjon av vårt 
programtilbud. Det er lytterne av Radio Domen vi lager radio for. Uten bred distribusjon, er 
det vanskeligere å få inn potensielle inntekter for vår programproduksjon.   

Det er fortsatt mange som har bevart FM-radioen sin hjemme, men som også har en DAB-
radio. Vi opplever ofte at lokalradioen er på «FM-knappen», mens NRK er på «DAB-
knappen» på radioen. For bilen er det annerledes, her får vi melding fra mange lyttere om at 
de fortsatt har FM-radio. 

Vi opplever at flere av våre lyttere er negativ til en myndighetsstyrt overgang. En avvikling av 
FM-nettet for lokalradio føre til en negativ oppslutning om radiomediet. 



Lokalradioene er til for lytterne, og det er jo også viktig for mediemangfoldet at lytterne får 
tilgang til lokalradio på flest mulig plattformer. Ønsker man et mediemangfold, må man legge 
til rette for at lokalradio overlever. Hvis flere store og tunge kostnader veltes på lokalradio 
uten at staten tilfører nødvendig kapital, vil dette kunne skade det lokale mediemangfoldet 
som lokalradioene utgjør. 

Bør lokalradio få anledning til å fortsette på FM-nettet etter 2021? 

Skal man ha et mangfold på lokalradio, er det FM-teknologien som gir oss det mangfoldet. 
DAB vil ikke gi et mediemangfold på grunn av kostnadene. De kostnadene som vi påtar oss 
med DAB teknologien, vil begrense mediemangfoldet til de som får støtte av staten. Det vil 
gå på bekostning av innhold. 

Det er derfor helt avgjørende for lokalradioer og mediemangfoldet at lokalradioer får sende 
på FM-nettet også etter 2022. 

Hvor lenge bør lokalradioene få lov til å sende på FM? 

Vi mener det ikke bør være noen tidsbegrensning. Medieutviklingen går svært raskt og 
generasjonskløften øker når det gjelder mediebruk. 

Samtidig lever lokalradio med en usikkerhet om sin egen fremtid. Det betyr at lokalradio ikke 
klarer å dekke opp generasjonskløften for mediebrukerens vandring. 

Derfor er en forlengelse uten tidsbegrensning et viktig poeng. 

 

Bør det stilles vilkår ved en forlengelse av FM-konsesjonene? 

Her bør vilkårene være som i dag, eller mildere. Vi mener dette handler om å bevare et 
mediemangfold og skape trygghet for de som er igjen av lokalt medietilbud.  

Derfor kan man ikke komme med tyngre eller dårligere vilkår enn dagens konsesjoner har. 

 

Vår oppsummering. 

Radio Domen mener dette handler om hvordan man best mulig skal bevare det lokale 
mediemangfoldet på radio. Lokalradio har levd med usikkerhet gjennom flere år. Dessuten 
har DAB teknologien bidratt til en betydelig svekket økonomi i radiobransjen. Innholdet har 
lidd gjennom denne prosessen. 

Vi mener Medietilsynet må bidra til vilkår og løsninger som kan skape trygghet for bevaring 
av lokalradio i Norge. Med dagens enorme globale medietilbud, har vi ikke råd til å miste det 
lokale medietilbudet som lokalradio utgjør. Det er viktig for demokratiet og for å bevare fred i 
Norge. 
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