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Medietilsynets mandat

• Kartlegge grunnlaget for eventuelt å forlenge lokalradio på FM etter 2021

• Rapporten skal kartlegge:

• Økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske hindre og insentiver 
for digitalisering i lokalradiobransjen

• Rapporten skal vurdere:

• Hva taler for og i mot at lokalradio eventuelt får fortsette på FM etter 2021?

• Hvor lenge bør lokalradio eventuelt få fortsette på FM, og på hvilke vilkår?

• Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene



Med bakgrunn i hensynet til 
mediemangfold og mulighetene for en 
vellykket overgang til DAB for lokalradio, 
vurdert opp mot nåværende status for  
digitalisering og bransjens økonomiske 
situasjon, anbefaler Medietilsynet å 
midlertidig forlenge lokalradioenes 
mulighet til å sende på FM.



Hovedanbefalinger

• Eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio 
forlenges midlertidig både i- og utenfor 
slukkeområdene.

• Forlengelsen gjøres for fem år – fra 1.1.22 til 
31.12.26.

• Vilkårene forblir i hovedsak uendret for 
lokalradioene utenfor slukkeområdene.

• Vilkårene skjerpes for lokalradioer i 
slukkeområdene.

• Tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides 
til å gjelde driftstilskudd i tillegg til tilskudd til 
investeringer, og den økonomiske rammen økes.



Generelle vilkår

• Inndelingen i ulike konsesjonstyper for FM-
radio (24-7, allmenn og nisje) oppheves.

• Lokalradioene beholder retten til den 
sendetiden som er fordelt og innrapportert til 
Medietilsynet ved utløp av inneværende 
forlengelsesperiode (31. desember 2021).

. 



Forslag til rammevilkår for lokalradioer 
utenfor slukkeområdene

• Nytildelinger og overdragelse av konsesjoner 
kan gjøres i forlengelsesperioden.

• Medietilsynet får hjemmel til å gjøre en konkret 
vurdering i hver enkelt av disse sakene:

• Hensyn til aktør- og bruksmangfold og til 
framdrift i digitaliseringsprosessen må 
veies mot hverandre



Rammevilkår foreslås skjerpet i 
slukkeområdene

• Totalforbud mot reklame, sponsorater og 
produktplassering. 

• Som følge av dette oppheves dagens regler 
om inntekts- og utbyttebegrensning.

• Konsesjonæren må selv bruke konsesjonen.

• Som en konsekvens av dette oppheves 
eksisterende sam- og videresendingsforbud.

• Det kan verken tildeles nye konsesjoner eller 
overdras konsesjoner til andre.



Støtteordning foreslås utvidet

• Dagens tilskuddsordning for lyd- og 
bildemedier foreslås midlertidig utvidet

• Tilskudd bør kunne gis både til 
investeringer og drift

• Økonomisk ramme bør økes

• Utvidelse av ordningen bør gjelde for 
tilsvarende periode som forlengelsen på FM –
ut 2026

• Det arbeides med å pre-notifisere og på sikt 
notifisere støtteordningen for å få hevet eller 
fjernet støttetaket



www.medietilsynet.no

http://www.medietilsynet.no/

	Lysbildenummer 1
	Medietilsynets mandat
	Lysbildenummer 3
	Hovedanbefalinger
	Generelle vilkår
	Forslag til rammevilkår for lokalradioer utenfor slukkeområdene
	Rammevilkår foreslås skjerpet i slukkeområdene
	Støtteordning foreslås utvidet
	Lysbildenummer 9

