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Rjukan 22/3-2019
Høringsrunde: Innspel til FM-utgreiing
Medietilsynet ønsker innspill i høringsrunden, og spesielt på disse spørsmålene:
- Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
- Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
- På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Dette for å kunne vurdere om lokalradio skal få forlenget konsesjon, og kartlegge status og hinder for
digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiv og økonomien i lokalradiobransjen.
I pressemelding uttaler også direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten:
- Vi skal også vurdere om det bør gjerast endringar i regelverket for lokalkringkasting, og om det bør
leggast til vilkår i konsesjonen dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonane på FM.
Det skal også sendes ut en spørreundersøkelse. Den har undertegnede ennå ikke mottatt.
Det er helt avgjørende for lokalradiobransjen at man får fortsette på FM, og det gjelder lengst mulig.
Uten FM-distribusjon vil det blir svært vanskelig, sannsynligvis umulig å fortsette.
Forslaget om å få forlenget konsesjon for FM til 2031 støttes. Det bør i bunn og grunn i settes noen
dato der lokalradio forbys å sende på FM.
Og man bør kunne få fortsette på FM, uten restriksjoner til beskyttelse for de nasjonale og
statsfinansierte radiokanalene.
Ja, lokalradio ønsker og trenger tillatelse til å bruke FM-nettet uten tidsbegrensning, sekundært at
lokalradio får forlenget konsesjon på FM til 2031. Mulig teknologisk utvikling kan da ha endret
situasjonen, selv om det synes lite sannsynlig, sett på bakgrunn av de siste 30 års utvikling.
Det er ingen grunn til å legge restriksjoner på radio i FM, men iogmed at riksradio har ønsket å forlate
FM til fordel for DAB, bør bare NRKs P1 på tillatelse til å distribuere i FM i tillegg til lokalradio, og da av
beredskapsmessig hensyn. Alternativt bør riksradio ikke få tilgang til FM.
Lokalradio bør få fortsette på FM i regionen som ble lagt til grunn for DAB-omleggingen.
det bør eventuelt diskuteres om syndikering av sendinger mellom disse områdene skal tillates, da det
kan ende som en konkurrent til riks-kanalene, noe som sikkert ikke er ønskelig fra statlige
myndigheter.
Sett fra en som har jobbet med lokalradio i over 30 år, er det rart at statlige myndigheter skal beskytte
de største ved å legge opp til en distribusjon som skal gjøre det vanskelig for lokalradio å overleve.
Vi er klar over at lokalradio aldri har fått prioritet fra statlig hold, eller blitt sett på som et viktig medium,
men lokalradio dekker viktige funksjoner som riksradio aldri vil kunne gjøre.
Vi ber likevel om at de store rikskanalene ikke skal få bestemme hvordan vi skal distribuere våre
sendinger, og ber om rammevilkår som gjør det mulig for oss å overleve som medium.
I øvre Telemark har vi hatt prøvesendinger på DAB etter støtte fra Fondet for lokalkringkasting, men
prøvesendingene har vært svært utilfredsstillende.
DAB viser ikke på langt nær samme stabilitet, sendekvalitet eller dekningsgrad som FM. Senderne,
som også er dyre, krever tempererte og ventilerte forhold ute i terrenget for at kunne fungere, og de er
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også betydelig mye mer følsomme for temperatur- og strømvariasjoner.
Selv om vi leier kapasitet til en mye større kostnad enn vi har hatt på drift av vårt eget FM-nett, har vi
ikke vært i nærheten av stabilitet vi trenger for at vi skal kunne basere oss på DAB-formidling.
På vår viktigste innfartsåre FV37 Tinnsjøveien, mellom Kongsberg og Rjukan, finnes det ikke stabil
DAB-distribusjon på 30-35% av strekningen, og da snakker vi om sentrale deler av Østlandet, i hjertet
av Sør-Norge. På disse strekningene er det bare FM som kommer inn.
I en beredskapsmessig vurdering må FM opprettholdes. DAB-sendere og DAB-mottakere vil ikke
fungere etter f.eks. en elektromagnetisk storm. Derfor er det viktig å bevare muligheten for å beholde
FM-distribusjon.
Alle DAB-radioer kan også ta in FM-signaler, så det er i dag flere FM-radioer enn noensinne i Norge.
Det er nok en grunn til at FM bør kunne fortsette.
For lokalradio sin del er det økonomisk avgjørende at man kan fortsette å distribuere på FM. De fleste
lokalradioer eier sitt eget FM-nett, og distribusjon på FM er mange ganger billigere å drifte.
At riksstasjonene har ønsket å distribuere på DAB henger sammen med at de ønsker å utøke antall
kanaler slik at de kan ta større lytterandel av all lytting, også på bekostning av lokalradio.
Ønsket om å distribuere på DAB har aldri vært noe mål for oss som lokalradio, fordi teknologien ikke
er god nok. Teknologien er fra før 1990, og har heller ikke vist tegn til store forbedringer de siste 30
årene, med unntak av ytterligere komprimeringsteknikk.
Det er avgjørende for norsk lokalradio at man får fortsette på FM i lang tid ennå.
Derfor er det grunn til å svare kort på spørsmålene:
- Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
Svar: Ja. Hvorfor skal lokalradio nektes valg av distribusjonsform etter våre store rikskonkurrenters
ønske?
- Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Svar: Helst uten tidsbegrensning, da begrensningen er basert på hva noen ønsker å tvinge oss inn i.
Men subsidiært ønsker vi det minst til 2031, for en ny og sannsynligvis helt unødvendig ny vurdering.
- På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
Svar: På same grunnlag som i dag, og innenfor de nylig lagte områdene for lokalkringkasting som
også gjelder DABs lokalnett, subsidiært utan spesielle vilkår.
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