
Høringsinnspill – Forlengelse FM konsesjoner lokalradio 

Medietilsynet jobber i disse dager med en rapport om forlengelse av FM-konsesjonene for lokalradio 
i Norge. Radio Randsfjord vil herved komme med innspill vedrørende denne rapporten. 

Det Medietilsynet nå jobber med er noe av det viktigste tilsynet har jobbet med innenfor 
mediepolitikken. Det omhandler fremtiden til Norske lokalradioer – om de skal få fortsette på FM-
nettet eller tvinges over til DAB. Vi har innspill og konkrete svar på Medietilsynets spørsmål som vi 
her vil svare på. 

Radio Randsfjord har et FM-nett bestående av hovedsender og ni omformere, som dekker Hadeland 
og Land. Vårt FM-nett er meget godt utbygd og vi opplever stor suksess etter avviklingen av de 
nasjonale FM-sendingene. Lytterne elsker det som er lokalt og har god underholdning og reklame fra 
lokale annonsører. Radio Randsfjord har også bygget opp en beredskapsdekning med FM-nettet hvor 
de lokale nødetatene selv kan formidle viktige nødmeldinger til lokalbefolkningen. Siden Radio 
Randsfjord dekker såpass stor andel av befolkningen i vårt område, er befolkningsvarsling svært 
effektivt med Radio Randsfjord. 

Vi har ikke noe DAB-nett i vårt område og selskapet som innehar spektrumtillatelsen for DAB, har 
heller ikke noen planlagt utbygging i vårt område. 

Det er derfor ikke mulig for Radio Randsfjord å delta på DAB-nett. Vi er derfor kun på FM og nett. 
Samtidig opplever vi ofte at radiolyttere gir opp bruken av DAB-teknologien som er lite 
brukervennlig, og heller velger våre FM-sendinger som de enkelt klarer å finne frem til. 

Manglende fokus på radioinnhold et samfunnsproblem. 

Radio Randsfjord har merket seg det manglende mediemangfoldet som finnes på dagens nasjonale 
DAB-nett. Radiokanalene er stort sett rene CD samlinger fra utslitte samlealbum. Det er lite relevant 
innhold. Man blir faktisk ikke lenger opplyst av nasjonal radio i Norge, ja selv NRK Radio får ikke lov til 
å fremme norsk musikk. Derfor går mange lyttere over til musikkstrømming ved overgang til DAB for 
de nasjonale radiokanalene. 

Der er heldigvis lokalradioer som Radio Randsfjord et unntak. Med godt lokalt innhold – på en 
plattform som alle får inn – opplever vi større oppslutning enn radiokanalene med samlealbum. 

 

Bør lokalradio få fortsette med FM sendinger etter 2021? 

For Radio Randsfjord som ikke er på DAB, eller har tilgang til et DAB-nett for vårt område, er vi 
avhengig av å få fortsette på FM i mange år fremover. 

Vi eier FM-utstyret selv og drifter det for våre egne midler som kommer fra reklame- og 
bingoinntekter. Det er helt urimelig om staten skal ta fra oss dette. Da kan vi like gjerne gi opp å være 
en del av det lokale medietilbudet, noe som vil gi et mye fattigere medietilbud. 

Hvor lenge bør lokalradio få mulighet til å sende på FM? 

Så lenge som mulig! Dette er jo ingen kostnad for staten og utgjør et svært viktig mediemangfold for 
Hadeland og Land. Faktisk så tjener staten på oss ved å fakturere oss frekvensgebyr. FM frekvenser 
burde gis som gave fra Staten til lokalradio – fordi vi tar vare på teknologien for staten. 

Hvilke vilkår bør gjelde for lokalradio som får fortsette på FM? 



Det kan ikke være dårligere vilkår enn i dag, og ingen vilkår knyttet til teknologier som lokalradio ikke 
har råd til. For Radio Randsfjord drifter og vil drifte et FM-nett helt uten kostnad for staten. 

Avslutningsvis 

Radio Randsfjord mener det er viktig at staten stiller garantier i form av både investeringsstøtte og 
årlig driftsstøtte hvis de ønsker at lokalradio skal over på DAB-teknologien. Flere radioer får årlig ca. 
80 000 i støtte fra Medietilsynet for å klare ett års drift, men det må gis fast garanti fra staten for i 
alle fall 15 år fremover i tid. 

I tillegg må staten tilby seg å kjøpe ut FM-anleggene vi ikke får brukt. Det er dyre saneringskostnader 
for lokalradio om vi må rive våre FM-anlegg, og det vil gjøre det vanskelig for lokalradio å overleve i 
fremtiden. 
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