Riksblokk 2 bør lyses ut
Utgangspunktet for mediemyndighetene og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet for
bruken av Riksblokk1, Riksblokk 2 og for så vidt også FM-ressursene må være å
skape en mest mulig konkurransedyktig radiobransje med mediemangfold.
Nkoms overordnede mål er å følge Ekom-lovens formålsparagraf hvor det heter at:
§ 1-1.Formål
«Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede
elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser
ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og
innovasjon».

Som vi vet har disse retningslinjene så langt ikke vært retningsgivende for verken
Riksblokk 1 eller 2 og heller ikke for forvaltningen av FM-ressursene. Riksblokk 1 ble
som kjent reservert for de to kommersielle aktørene Bauer og MTG uten at andre fikk
anledning til å søke eller delta i denne prosessen. I tillegg lagde de nasjonale
aktørene sammen med Norkring en «forkjøpsrettsavtale» som betydde at ingen
andre aktører kunne ta i bruk Riksblokk 2 uten at MTG og Bauer skulle varsles om
det, og at de også hadde en rett til å tre inn i eventuelle tilbud som Norkring fikk fra
andre aktører.
Riksblokk2 levert tilbake
En mer inngående beskrivelse av dette handlingsforløpet finnes i Radio Metros klage
til Konkurransetilsynet fra 15.januar 2018. Forløpet til denne klagen var at
Konkurransedirektøren skrev en artikkel om disse forholdene og med sterk kritikk av
de nasjonale aktørenes handlemåte. Vedlagt følger kronikken.
Etter å ha behandlet saken i ett år fant tilsynet ut at de ikke hadde ressurser til å
behandle dette lenger, og saken ble lagt til side uten at de tok standpunkt til saken.
Klagen hadde imidlertid den effekt at Norkring leverte sin anleggskonsesjon på
Riksblokk 2 tilbake til myndighetene og det er jo av den årsak at vi nå er inne i en ny
prosess om Riksblokk2.
Problemet er imidlertid at aktørenes handlemåte førte til at Riksblokk2 ikke kunne tas
i bruk på det tidspunktet hvor det ville hatt størst effekt. Det hadde vært i 2016 og i
2017 hvor overgangen fant sted. Dermed oppnådde aktørene det de ønsket som var
at ingen skulle kunne ta i bruk denne ressursen mens overgangen skjedde.
Hele denne prosessen har foregått i strid med Ekom-lovens formålsparagraf og
konkurranselovgivningen. Det kan være nyttig at Nkom i utarbeidelsen av
retningslinjer for Riksblokk 2 kjenner til noe om detaljene i denne prosessen. Jeg har
derfor vedlagt klagen til Konkurransetilsynet i denne oversendelsen. De forskjellige
vedleggene kan også gjøres tilgjengelig for Nkom dersom det har interesse.
Hva nå?

Det er mer usikkert nå om og hva Riksblokk2 kan benyttes til for å skape mer
konkurranse, økt mediemangfold og en mer livskraftig radiobransje. Det er 7-år siden
Riksblokk1 startet opp. Lokalradioblokkene er også utbygd flere steder og det vil
også influere på konkurransesituasjonen for Riksblokk2. Det er et begrenset antall
radioaktører slik at det ikke er gitt hva blokka nå eventuelt kan representere av
mediemangfold.
Forutsetningene i meldingen
Det er interessant i dag å lese hva departementet skrev i Stortingsmelding 8.
Digitalisering av radiomediet, 2010-2012 om Riksblokk2. Det omhandles i kapittel
6.4.5.3.
Det henvises der til at det er etterspørsel fordi Digitalradio Norge allerede på det
tidspunkt hadde søkt om få tilgang til blokka. Her kom man som kjent etter hvert opp i
den litt underlige situasjon at det ble auksjon mellom Telenor/Norkring på den ene
siden og Digitalradio Norge med NRK og P4 på den andre. Det falt mang harde ord
mellom partene, men det var Norkring som ikke uventet gikk seirende ut av
auksjonen. Deretter fikk man tydeligvis til en form for samordning og enighet mellom
partene og Riksblokk 2 ble senere ikke tatt i bruk og kapasiteten ble ikke lyst ut.
I meldingen fra 2010 skriver departementet den gangen at Riksblokk 2 bør
kunngjøres så snart som mulig. Kapasiteten er tjenestenøytral dvs. at etterspørselen
skal avgjøre hva slags tjenester som skal finnes i blokka. Her står det også at det
ikke bør være en statlig oppgave å velge hvilken teknologi som skal benyttes. Det
henvises videre til at Riksblokka og Regionsblokka oppfyller de kulturpolitiske mål om
at hele folket skal få en digital merverdi. Det bør derfor ikke stilles slike krav til
Riksblokk2. Det er nettutbyggeren selv som derfor bør ta stilling til
dekningsgraden.
Myndighetene rolle
Det myndighetene bør gjøre nå er derfor å lyse den ut på vanlig måte uten at det
stilles en hel rekke forutsetninger og premisser for bruken verken når det gjelder
tekniske forutsetninger, distribusjonsgrad eller økonomiske garantier slik det ble lagt
opp til i Stortingsmeldingen. De som har kapasitet i Riksblokk 1 bør ikke delta i denne
prosessen. Da ser man om og eventuelt hva som er markedsinteressen for denne
blokka nå.
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Konkurranseti I synet
Postboks 439 Sentrum
5805 Bergen
Att: Konkurransedirektør Lars Sørgård

Klage på konkurranseatferd i radiobransjen
Klager: Radio M etro AS, Org nr. 959 380 708, Akersgaten 45, 0158 Oslo
Innklagede 1: P4 Radio Hele Norge AS Org nr. 963 789 SOS, Storgata
129, 2615 Lillehammer.
Innklagede 2: Bauer Media Norge AS org nr 958 959 893,
Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo
Det vises til konkurransedirektørens kronikk i Aftenposten 22.desember
2017 hvor det tas opp en rekke kritiske og interessante spørsmål og
synspunkter angående innføring av DAB i Norge.
Helt siden DAB-høringen i Stortinget 2011 har vårt selskap Radio Metro
og etterhvert også Norsk Lokalradioforbund (NLR), der undertegnede har
sittet som styreleder fra 2014, arbeidet med å ta opp flere av de
problemstillingene som reises i kronikken. Vi hadde i det lengste regnet
med at vi kunne få tilslutning til noen av våre synspunkter fra norske
myndigheter og de nasjonale radioaktørene, men tiden har vist at det har
vi ikke lykkes med.
Vi reiser derfor nå klagesak mot de to nasjonale radioaktørene MTG og
Bauer Media for å ha utformet og inngått avtaler i den hensikt å
utestenge oss og andre tredjeparter fra å delta i det nasjonale
distribusjonssystemet Riksblokk 1 og Riksblokk 2 og dermed i praksis
også utestenge nye radioaktører fra å kunne konkurrere i det nasjonale
radiomarkedet helt frem til 2032.
Nå som de nasjonale FM -stasjonene er slukket, så vil det praktiske
handlingsrommet på DAB-feltet være kraftig redusert, selv om tilsynet

