Likelydende brev til: P4 Radio Hele Norge AS,
Bauer Media AS

Deres ref

Vår ref

Dato

16/5714-

13.12.2016

Vedtak om tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i Fm-nettet
for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017
Vi viser til vedtaksvarsel i brev av 24. november 2016 og merknader fra P4 og Bauer Media i
brev hhv. 30. november og 1. desember 2016.
Kulturdepartementets vedtak
Med hjemmel i § 2-1 i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting, har
Kulturdepartementet fattet vedtak om å tilby P4 Radio Hele Norge AS (P4) Bauer Media AS
(Radio Norge) konsesjon for reklamefinansiert radio i FM-båndet for perioden 1. januar 2017
til 31. desember 2017.
Med hjemmel i samme bestemmelse i kringkastingsloven har departementet fastsatt vilkår for
konsesjonen. Disse følger som vedlegg.
Departementets begrunnelse for vedtaket
Kulturdepartementet viser til at Stortinget har fastsatt fem kriterier som må være oppfylt per
1. januar 2015 for at det skal kunne besluttes at FM-nettet slukkes i 2017, jf. Meld. St. 8
(2010-2011) og Innst. 329 S (2010-2011). Regjeringen besluttet 17. april 2015 at de fem
kriteriene for at FM-nettet kan avvikles i 2017 er oppfylt. Det vises også til partenes
regionvise slukkeplan, som gjengitt i konsesjonen § 1-4.
Avvikling av konsesjonærenes FM-sendinger i tråd med slukkeplanen og Stortingets og
regjeringens forutsetninger, forutsetter derfor en formell forlengelse av konsesjonen ut 2017.
På bakgrunn av partenes kommentarer til forhåndsvarsel om vedtak vedrørende tildeling av
konsesjon, har departementet besluttet å ikke videreføre kravet til lokalisering. Departementet
viser til at vilkår om geografisk lokalisering gir liten mening i en avviklingsperiode der ulike
deler av FM-nettet vil bli slukket gradvis gjennom året. Et eventuelt lokaliseringskrav vil
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gjelde hele konsesjonsperioden, noe som vil få som konsekvens at aktørene etter en tid må ha
hovedkontor og den sentrale redaksjonen lokalisert i områder hvor de ikke lenger
opprettholder sendinger på FM.
Om konsesjonsvederlag
Konsesjonsvederlaget er fastsatt ved en videreføring av nedtrappingen i konsesjonsvederlag
som lå til grunn i gjeldende konsesjon § 2-1. Beløpet er avkortet i henhold til aktørenes
omforente slukkeplan som gjengitt i utkast til ny konsesjon § 1-4. Dette sikrer at
konsesjonsvederlaget korresponderer med publikumsgrunnlaget i FM-nettet.
Frekvenstillatelse
Samferdselsmyndighetene tildeler frekvenstillatelser etter lov av 4. juli 2003 nr. 83 om
elektronisk kommunikasjon (ekomloven).
Klageadgang mv.
Konsesjonærene skal så snart som mulig og senest innen 20. desember 2016 skriftlig bekrefte
om konsesjonen tas imot. For øvrig viser departementet til klageadgangen i forvaltningsloven
§ 28 første ledd. Klagefristen er tre uker. Klage stiles til Kongen i statsråd og sendes
Kulturdepartementet.
Det bestemmes herved at det ikke er adgang til å bringe vedtaket inn for domstolene før
klageadgangen er benyttet og klagen avgjort av klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 27b.
Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingvild Lysne
rådgiver
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Vedlegg: Konsesjonsvilkår for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017.
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