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HØRING ANGÅENDE RAMMEVILKÅR FOR LOKALRADIO
Radio Hurum mottok invitasjonen fra Kulturdepartementet på høring angående nye rammevilkår
for lokalradio. Vi vil benytte anledningen vi har fått av Departementet til å komme med tilsvar på
de spørsmål man ønsker tilbakemelding på.
Først vil vi fortelle at vi er en radio som virkelig har holdt på lenge. Den 10. mai 1984 startet vi
våre første sendinger og feiret derfor 30 år den 10. mai 2014. Med vårt studio på Tofte, har vi
via vår sender på Husebykollen gitt Hurum et godt radiotilbud. Vår sender står på et sted som
Netcom overtok når de startet GSM utbygging på 1990-tallet. Da Netcom bygget ny driftsikker
sendestasjon, fikk vi kompensert med livsvarig plassering av vår FM sender. Våre
sendekostnader er dermed tilsvarende lave.
Vi er svært lettet over at Departementet endelig gir lokalradiobransjen en mulighet for å komme
med sine innspill og synspunkter. Radio Hurum føler debatten om lokalradioens fremtid har blitt
styrt av de nasjonale radioselskapene i siste konsesjonsperiode - og spesielt av P4s sterke
økonomiske egeninteresser. P4 har ikke engang norske eiere og vi finner det rart at et slikt
selskap skal diktere fremtiden for lokalradio - som driftes av norske selskaper. Radio Hurum er i
dag et andelsselskap som drives av frivillige ildsjeler som ønsker å ta vare på både Tofte og
Hurum. Vi mener det er våre synspunkter Departementet må lytte til fordi vi utgjør en svak
stemme i overkjøringen fra P4.
Radio Hurum har også i sin forskrekkelse fått vite at SBS Discovery Media har foreslått i et eget
brev datert 27. Oktober 2014, at vårt konsesjonsområde skal måtte avvikles. For Radio Hurum
innebærer forslaget fra SBS en ren nedleggelse av 30 års drift. Vi mener at Departementet ikke
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kan ta hensyn til de sterke internasjonale aktørene som med sin brutale og egoistiske holdning,
ønsker å utradere norsk lokalradio. Departementet må nå sette foten ned og sørge for at
økonomiske interesser ikke går foran samfunnets interesser. SBS viser helt tydelig at de har en
betydelig sterk egeninteresse i saken.
Vi vil konkret ta for oss Departementets spørsmål og vi vil besvare disse og belyse ulike
problemstillinger ytterligere.

Hvilke lokalradioer bør kunne fortsette å sende i FM-nettet etter slukking i 2017/2019?
Vi mener at alle de lokalradioene som ønsker det - skal kunne få lov til å fortsette på FM. Det
bør være klart at vi også anser det som viktig at lokalradio fortsetter i storbyene og spesielt i
områdene SBS foreslår. Uten god lokalradio i byene og med det forslaget som fremkommer fra
SBS, vil ikke vi kunne overleve lenger.
Vi har registrert at P4 eier de fleste lokalradioene i storbyene; P5, NRJ og Klem, mens SBS
Discovery Media eier Radio Norge og bare to lokalradioer på FM i storbyene; Radio 1 og Radio
Rock.
Vi synes ikke noe om denne maktdominansen fra de nasjonale aktørene. De sender jo tross alt
sine lokalradioer i det nasjonale DAB-nettet, mens vi registrerer jo at det knapt finnes noe lokalt
DAB nett i Oslo og de gangene vi har vært i Oslo, er dette nettet både dårlig og helt umulig å
lytte på.
Vi mener derfor at de som skal fortsette på FM etter nasjonal slukking er de lokale
radiokanalene som sender eller har konsesjon for de lokale DAB-nettene. De som sender i de
nasjonale DAB nettene bør ikke få lov til å fortsette på de lokale FM-nettene i storbyene.
Departementet kan jo ikke gi noen fordeler til P4 eller SBS fordi de ber om det. Spesielt når det
dreier seg om en stor økonomisk fordel. De er en nasjonal aktør i den digitale fremtiden og er
ikke interessert i noe lokalradio fordi det utgjør en trussel for deres egne interesser.
De nasjonale aktørene eier eller drifter de digitale sendernettene lokalradio må “tvinges” over
på. Slik de legger opp strategien, vil altså departementet gi dem en økonomisk fordel de selv
presser på for å få: Avvikle man FM i disse områdene, og så blir de også portvakten for de som
må avvikle. Nærmere begrepet korrupsjon kommer man ikke og det er ikke slik departementet
skal legge opp utviklingen, de skal ikke gis noen økonomisk fordel.
Det kan sammenlignes med at Departementet legger ned Rema 1000 fordi Norgesgruppen
krever dette. Da får Norgesgruppen flere kunder, mens Rema 1000 må si opp ansatte. Dermed
har man gitt P4 / SBS en økonomisk fordel fordi de med stor sannsynlighet også vil være dem
man må leie plass av på de lokale DAB-nettene. Departementet har et særlig ansvar med å
unngå en slik situasjon.
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Derfor er vårt forslag at de lokale radiokanalene som ikke sender i det nasjonale DAB-nettet
skal kunne fortsette på FM også i storbyene og i de områder som er berørt av forslaget fra SBS.
Der de nasjonale kanalene må forlate sine nett, må nettene brukes av lokale aktører som ikke
har hensikt å bli nasjonale kanaler. De konkurrerer jo logisk nok ikke med de nasjonale
aktørene.

Nisjeradioene.
Radio Hurum er noe forundret over hvorfor man foreslår at også nisjeradioene må avvikle sine
sendinger i storbyene og i områder som omfattes av forslaget fra DRN. Om Departementet lar
SBS få igjennom sitt forslag, vil dette også berøre oss. For Oslo er det jo tre egne dedikerte
nisjenett hvor det bare er nisjeradioer, mens det bare er ett allmennradionett.
Nisjekonsesjonæren her kan jo flyttes til de andre nettene. Det er jo ikke trolig at alle de tre
dedikerte nisjekonsesjonene får plass på et digitalt radionett.
Når det gjelder vårt konsesjonsområde, er dette et delt konsesjonsområdet hvor det er en 24/7
og en nisjekonsesjon. På vårt nett er det to nisjekonsesjoner, mens NRJ (P4) eier i dag 24/7
konsesjonen i området.
Det digitale sendernettet for Hurum og Røyken omfatter også Drammen og Kongsberg. Skulle vi
blitt tvunget til å avvikle våre sendinger, som både er gratis og med svært få andre kostnader,
innebærer dette en nedleggelse. Området blir større og dyrere. Der vi i dag ikke betaler noen
distribusjonskostnader, vil disse øke over så mye at vi ikke lenger kan forsvare vår drift.
Dessuten blir avgiftene til musikkbruken høyere: Vi må betale for Kongsberg, selv om vi bare vil
dekke Hurum. Dette slår urimelig ut for oss og sikkert andre nisjeradioer i samme situasjon.
Det absolutt siste punktet er at sendernettet ikke engang er operativt. Det er Digitalradio Norge
AS som innehar konsesjon for drift av sendernettet i vårt konsesjonsområdet, mens det er SBS
Discovery Media som vil drifte dette sendernettet. Ut fra den informasjonen vi innehar, har man
ikke engang bygget ut noe nett for Drammen. Og med de planene som foreligger skal det heller
ikke etableres noe digitalt nett kun for Drammen, men som en forlenget arm fra Oslo. Dermed
vil det altså ikke finnes noen lokalradio for Hurum og Drammen om forslaget blir et endelig
resultat. Hva skal vi gjøre da?
Fra vårt ståsted handler det der vi startet: Det handler om interessene til de nasjonale aktørene
P4 og SBS. Det synes vi ikke spesielt mye om. Departementet har et ansvar med å ivareta alles
interesser. Det er lokalradio som skal tale lokalradioens sak, ikke de nasjonale aktørene. De har
bare skjulte agendaer som for å lure myndighetene trill rundt.
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Virkemidler for å legge til rette for lokalradio i DAB-nettet
Radio Hurum mener at de forslag som har kommet frem, ikke på noen måte vil sikre Radio
Hurum gode vilkår på et DAB nett, men heller en form for offentlig nedleggelse. Departementet
synes heller ikke å se for seg noen fullgod løsning for de minste stasjonene når det kommer til
bruk av digital teknologi.
For det første blir konsesjonsområdet til DAB alt for store og ikke tilpasset at vi faktisk bare vil
dekke et begrenset område. Dermed selger man et produkt som ikke er tilpasset oss hverken
praktisk eller økonomisk. Pris har mye å si, men å betale for noe du strengt tatt ikke har behov
for, er også meget unødvendig.
Vi har jo blitt forelagt planer angående DAB nettet i vårt konsesjonsområdet, og det er at det
ikke skal etableres noe lokalt DAB-nett. Nettet skal “videresendes” fra Oslo, med samme
programinnhold. Når slike planer kommer på bordet, må vi stille oss et spørsmål hvorvidt DAB
nettet bare skal overkjøre lokalradio i vårt fylke. Slik SBS og Digitalradio Norge turer frem skal
de sikre sine interesser i lokalradionettene for å slippe unna dyre kostnader fra Norkring. Dette
lar de igjen gå utover lokalradio for å sikre sine egne interesser.
Det er jo ikke satt noe krav til at innholdet på DAB frekvensene skal være lokale, det er heller
ikke laget begrensninger for hvem som kan sende. Resultatet er at de lokale DAB nettene vil
være sentralstyrt. Dermed er det mer enn umulig for oss å komme på DAB. Det bør minst være
et krav om at DAB nettene brukes lokalt og ikke av nasjonale aktører. Dette har jo til og med nå
nylig skjedd i Trondheim, hvor de nasjonale aktørene bruker et nasjonalt nett for å drive
lokalradio. Det bare viser igjen hvor lite interessen er for å sikre lokalradioenes posisjon.
Vi mener at det bør legges føringer i anleggskonsesjonen, der 50% av kapasiteten benyttes av
aktører med tilknytning til konsesjonsområdet. Tilgang skal skje på non-profit basis og
nisjeradioene skal tilbys plass gratis. Ellers vil det ikke være mulig for oss som i dag har egen
nedbetalt FM sender å sende på DAB plattformen.

Rammevilkår for lokalradioene som skal fortsette på FM.
Dette er et meget avgjørende spørsmål fra departementet og Radio Hurum mener det forslaget
som er lagt frem ikke ivaretar lokalradioenes situasjon. Forslaget tar jo kun hensyn til
kommersielle 24/7 nett og allmennradionett. Nisjenettene er ikke tatt med i Departementets
høringsnotat. Dette må være en feil, for hvordan skal disse ivaretas? Departementet har i sitt
høringsnotat utelukkende lagt vekt på hva Digitalradio Norge mener eller selskaper i tilknytning
til DRN.
Vi mener Departementet må se hva som skjer i England. Her har nå Kulturmyndighetene
bestemt seg for å droppe den planlagte avviklingen av FM. Det var en høringsrunde som ble
avsluttet i desember 2014 på hva man bør gjøre nå. Her var det ikke snakk om noen ny
utlysning, men en forlengelse av eksisterende tillatelser på FM. De mente også at en ny
utlysning vil skape ytterligere usikkerhet i bransjen og dessuten ville den være dyrere å
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gjennomføre. Spørsmålet man da foreslår er en forlengelse på enten fem eller 12 år. Dette er
punkter som også norske kulturmyndigheter må vurdere.
En forlengelse på bare tre år slik departementet foreslår, skaper bare ytterligere usikkerhet. Vi
mener det ikke vil tjene andre enn NRK, P4 eller Radio Norge. Departementet forutsetter også
at utviklingen av lokalradionettene skyter fart når de nasjonale konsesjonene på FM avvikles.
Dette betinger at lokalradionettene på DAB faktisk er tilpasset lokalmarkedene - noe de ikke er i
dag. Dessuten er det altså slik at det ikke finnes noen fullgode alternativ for de aller minste
lokalradioene.
Rammevilkårene for lokalradio må formes av lokalradiobransjen selv. Nasjonale aktører bør
ikke tillegges vekt i spørsmålet om lokalradioens rammevilkår. Blir de nasjonale aktørene
dominerende i Stortingsmelding, vil det si at man ikke har vektlagt lokalradiobransjens særlige
behov. Dermed er det ikke en melding som lokalradiobransjen samlet står bak.
Oppsummering.
Radio Hurum vil takke for anledningen til å komme med innspill og vil kort oppsummere våre
punkter:
●
●
●
●

●

Det skal legges særlig vekt på lokalradiobransjens og spesielt lokalradioforbundets
innspill i forhold til stortingsmeldingen. Utspill fra nasjonale aktører kan ikke vektlegges.
Vi støtter ikke at FM blir avviklet i storbyene for enten kommersiell radio eller ikkekommersiell radio.
Skal lokalradiobransjen lykkes i den digitale verden, kan ikke sendernettene drives av
nasjonale konstruksjoner.
Departementet må passe på at ingen nasjonale aktører får økonomiske fordeler
gjennom stortingsmeldingen for lokalradio. Man bør være oppmerksom på rollen til P4 i
dette bildet.
Lokalradiokonsesjonene bør forlenges og ikke lyses ut på nytt. De må forlenges i en
periode på 5-7 år. Her bør departementet se til Storbritannia hvor man har nettopp en
tilsvarende sak til behandling.

Med vennlig hilsen
Magne Espeseth
Magne Espeseth
Radio Hurum BA
Daglig leder
928 69 396
magne.espeseth@gmail.com
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