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Innspill til FM-utredning

Jeg uttaler meg her i hovedsak som anleggskonsesjonær for region 13 i Aust-Agder. Men,
jeg er også daglig leder og majoritetseier i Sørlandsradioen AS, med konsesjon for sendinger
på FM i Grimstad, Risør og DAB i Agder.
Det er sju FM-konsesjonærer i Aust-Agder. Tre av dem befinner seg i områder der det så
langt er lite eller ingen DAB-dekning. Det jobbes med å få til dette. Inntil det blir en realitet, vil
disse ikke være aktuelle som leietakere. De står dermed i fare for å måtte legge ned driften
om de ikke får videreført sine FM-konsesjoner. Stasjonene er lokalisert i små lokalsamfunn
der de utgjør en viktig del av det lokale medietilbudet. FM-konsesjonene er bedre tilpasset
disse regionene, enn hva fylkesinndeling på DAB er. Bortfall av FM-distribusjon, lyttere og
dermed også inntekter, kan føre til nedleggelse, og de aktuelle områdene vil stå uten
lokalradiotilbud. De forsvinner dermed også som mulige fremtidige leietakere i DAB-nettet.
Økonomien i driften og videre utbygging av DAB-nettet blir mindre robust med få leietakere.
Ytterligere en av de sju FM-konsesjonærene har så langt valgt å ikke søke konsesjon i DABnettet. Meg bekjent er årsaken for dårlig økonomi til å kunne klare leiekostnadene for plass i
DAB-nettet. Stasjonen eier egne FM-sendere og har lave driftskostnader, som står i stil til de
beskjedne inntektene. Jeg ser det som mindre sannsynlig at den vil klare kostnadene ved
DAB uten lytterene og inntektene FM-sendingene gir. De resterende tre konsesjonærene
sender på DAB. To av disse er involvert i driften av DAB-nettet, og er derfor
naturlige innholdskonsesjonærer. Av alle innholdskonsesjonærene i DAB-blokka gjenstår
det dermed kun en leietaker som ikke har støtte i FM-konsesjoner i området.
Hva gjelder Sørlandsradioen har jeg et definitivt inntrykk at majoriteten av lytterene og
bingospillerene hører på FM. Kombinasjonen av FM og DAB gjør at lytterene gradvis kan
komme over til DAB ettersom de handler nye mottakere. Frafall av FM-distribusjon vil gjøre
Sørlandsradioens økonomi sårbar, ved at vi står i fare for å miste lyttere - blant annet til
andre mediekanaler. Fortsatt FM-konsesjon fører til at vi beholder dem som kun hører på
FM, og gradvis får dem med over til DAB - med tiden.
Jeg tror DAB er en spennende plattform også for mange lokalradioer. Det gir nye muligheter,
men også nye utfordringer. Konsesjonsområdene for FM er mindre en DAB-regionene, og
lokalradioene kan miste sin sterke lokale forankring og identitet. De er utsatte, og trenger
mer tid på overgangen til den nye situasjonen. Dette blant annet fordi det er en ikke
ubetydelig andel lyttere som bare har FM-radio i bilene sine, og stasjonene er sårbare for
bortfall av lyttere ved frafall av FM-distribusjon.
Ja takk, begge deler - DAB og FM.
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