Radio Loland mener at lokalradio på FM må bevares som en del av
mediemangfoldet.
Litt om oss:
Radio Loland er en lokalradio, stasjonert i Vennesla, og har konsesjon for
Vennesla, Iveland, Søgne og Songdalen kommuner. Vi er 5 ansatte som utgjør
omtrent 1,5 årsverk.
Vi er anleggskonsesjonær og sendingene blir formidlet via 5 sendere. Tre av
sendepunktene er våre egne, og på to av de leier vi oss inn i master.
Vi sender hele døgnet, med direktesendinger fra 06.00 til 17.00. Vi har også et
lite sendersamarbeid med Metro Sør.
Vi i Radio Loland mener at vi er en viktig stemme i lokaldemokratiet.
Lokalt innhold er vårt sterkeste våpen, og vi har jo en unik evne til å komme
tett på lokal politikk og kultur. For vår del, så bidrar vår tilstedeværelse til
skjerpet konkurranse med lokalavis.
Radio Loland står for en vesentlig og allsidig produksjon, egenproduserte
nyheter og annet redaksjonelt innhold av lokal karakter. Vi opplever også at vi
har en viktig sosial oppgave.
Beredskapsressurs
Vi er jo også en viktig ressurs i forhold til beredskap, og kan i løpet av kort tid få
ut informasjon til lytterne som er viktig når det oppstår krisesituasjoner.
Radio Loland eier og drifter sitt eget nett
Radio Loland har finansiert, eier og drifter sine FM-sendere selv, og medfører
ingen kostnad for det offentlige. Vi har også gjennom de siste årene investert i
FM-utstyr til sendere. Investeringer som blir verdiløse om FM-nettet slukkes.
Våre sendepunkter og anlegg er billige i drift, og kostnadene begrenser seg til
strøm, og innplasseringsleie et par plasser.
Vi har også egne folk som er dyktige i forhold til reparasjon og vedlikehold av
utstyr.
Hvis en fjerning av FM-nettet blir en realitet, vil det påløpe seg betydelige
kostnader til nedmontering, riving og destruering av utstyr.

I tillegg har vi en god dekning på FM i vårt konsesjonsområde, noe som ikke er
tilfelle på DAB.
I vårt konsesjonsområde finnes det flere steder som neppe vil oppleve å få
lokalblokk på DAB, fordi utbyggingen er for kostbar i forhold til antall
mennesker som bor på stedet. Det fører til at vi for vår del vil være avhengig av
å sende på FM parallelt med DAB, for å dekke vårt konsesjonsområde.
En annen viktig faktor som taler for en fortsatt benyttelse av FM for lokalradio,
er at stort sett aller DAB-radio som selges i Norge i dag, har FM integrert. I
tillegg finnes det et utall av gjenværende FM-radioer både i norske hjem og den
norske bilparken.
Avslutningsvis vil vi si at vi mener at lokalradio må få lov til å sende på FM så
lenge de måtte ønske selv, så sant de selvfølgelig holder seg innenfor gjeldende
lover og regler.
Vilkårene for å sende bør ikke være noe strengere enn de er i dag. De nasjonale
kanalene valgte selv å forlate FM, derfor trenger man ikke en streng restriktiv
linje, siden det ikke er mangel på FM-frekvenser.
Med vennlig hilsen
Frode Bjorvand
Daglig leder
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