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Vi viser til Medietilsynets(MT) kunngjøring om at MT har fått i oppdrag å utrede om lokalradioene 
skal få lov til fortsette å sende på FM også etter 2021. MT skal også vurdere om det bør gjøres 
endringer i regelverket for lokalkringkasting, og om det bør legges til vilkår i konsesjonen dersom 
det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM. 
 
Her kommer svar fra Lokalkonsesjonær 3736(Område 12-05.2), Foreningen Bergen 
Kringkaster #993809055. 
 
Vi ønsker generelt å bidra til et variert og rikt mediebilde til fremme av ytringsfriheten 
med bruk av alle tilgjengelige plattformer: DAB+, FM, AM og nett. 
 
Spørsmålene som er stilt er: 
 
Bør lokalradio få fortsette å sende på FM? 
SVAR: JA 
 
Hvor lenge bør lokalradioene eventuelt få lov til å sende på FM? 
SVAR: Utvid konsesjonsperioden til 2031. 
 
Til hva slags betingelser bør konsesjonene eventuellt forlenges? 
SVAR: Et »light touch» registreringssystem hos MT á la det som alt finnes for nettradio 
basert på at en retter seg etter norsk lov, redaktørplakaten, tilgjengelige frekvenser, 
frekvenstillatelserog tekniske spesifikasjoner fra NKOM. 
Alle nisjekonsesjoner i »slukkeområder» omgjøres til allmenn/kommersiell status. 
Sam-og videresendinger kan godtas om det i videre-og samsendingen tydelig 
fremgår( f.eks. på hel-og halvtime) hvilken annen stasjon som sender videre et gitt 
innhold. 
Det bør også settes en %sats på hvor mange timer med videresending som er tillatt. 
Sending av samme innhold på flere plattformer som DAB+ og FM tillates fremdeles. 
 
Generelle kommentarer: 
 
•Vi har absolutt ingen ting i mot at VHF III-båndet, altså DAB+ brukes til kringkasting. 
•Men alle andre land enn Norge bruker VHF II-båndet til kringkasting, altså FM-båndet 87,6-107,9 
MHz.  
•Det virker spesielt, kunstig og ugjennomførlig å slutte å bruke FM-båndet. Det må ikke skje. Og 
det må bare brukes til kringkasting. 
•I tillegg til besvarelsene overfor har vi disse gode forslag som vi håper blir tatt med i et nytt 
system: 
 
Spesielle forslag om hva FM-båndet kan brukes til: 
 
•NRK bør sende Alltid Nyheter på FM. Dette nettverk bør gjenetableres, også for å ivareta offentlig 
beredskap. 
 
•AM-stasjoner får anledning til å sette opp FM-omformere for å supplere sin dekning tilsvarende 
«FM translators» for AM-stasjoner i USA, jfr. FCC. 
 
•Teststasjoner for digital modus, i DRM+ og HD Radio. Kopi av innhold på DAB+, FM og/eller AM. 
 
•Åpning for regionale FM-stasjoner i gitte tilfeller.  
 
•Nærradio i byer og tettsteder(tilsvarer Access Radio i UK.) 
 
•Mindre nabolagsstasjoner(Bygderadio, bydeler.) 
 
•Student-og skolestasjoner(Tidligere er UKE-senderne gitt slike konsesjoner.) 
 



•Undervisningsradio(AOF, Friundervisningen) 

•Museums-og nostalgiradio(f.eks. Bergen kringkaster på Askøy, og Radiomuseet i Selbu. 
Jfr. Motala, Gøteborg og Grimeton, Sverige) 

•Militærradio av forskjellige typer(tilsvarer AFN/AFRS og BFBS. Vi har alt hatt AFN Toåsen og 
Lifjell.) 
 
•Fotball-og idrettslag, sportsarrangement, tilsvarer fotballradio i UK, f.eks. Manchester United 
Radio.) 
 
•Kirkelige-og religiøse stasjoner(Overføring av informasjon, forkynnelse, gudstjenester og møter) 

•Flerspråklig etnisk radio. 

•Nytte-og underholdningsradio til sykehus. 
 
•Værstasjoner(Automatiserte lokal-og regionalstasjoner(Tilsvarer NOAA i USA og tidligere 
Meterologisk Institutt) 
 
•Guidestasjoner(Turist-og nasjonalparker, muséer, veiinformasjon(Tilsvarer TIS-
Tourist Information-og HAR(Highway Advisory-stasjoner i USA) 
 
•Hobbystasjoner for f.eks. selvbyggere(i regi av Norsk Radio Rele Liga, NRHF Norsk Radiohistorisk 
Forening, DX-Listeners’Club). Dette er en konstruktiv strategi for å møte «piratradio»bransjen. 
 
•Stasjoner for betjening av store forsamlinger(Utendørskonserter, festivaler, drive-in arrangement, 
kjøpesentra) 
 
•Nytte-og underholdningsradio for fiskeflåter og grupper av oljeplattformer og flyttbare 
installasjoner, skip, passasjerskip/ferger, baner, busser, jernbanetog og fly.(Tidligere ulisensiert, 
se NOU 1975:7, s.60) 
 
•Talende reklameskilt. 
 
•Talende Hus(Eiendomsmeglere) 
 
•Korttidskonsesjoner. 
 
 
Men: 
•Utsendinger fra FM-adaptere begrenses. 
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