
 

 

 

 

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio  

Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige 

anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka som ikke ble tildelt i første 

tildelingsrunde. Søknadsfristen er 9. mai 2016. 

Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet har bedt Medietilsynet og Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildele anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i 

Lokalradioblokka med varighet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2031.  

Etter at den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka er over er fortsatt 17 av de 37 lokalregionene 

ledige. Det blir dermed en ny utlysning av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i 

Lokalradioblokka. 

Det er et viktig formål å legge til rette for utvikling av et mangfoldig tilfang i det digitale 
lyttertilbudet. Derfor er det av vesentlig betydning at den som tildeles frekvenstillatelse og 
anleggskonsesjon sørger for at nettet tas i bruk og påser at det gis faktisk og praktisk tilgang til nettet 
for aktører som ønsker å drive lokalradio i regionen.  
 
Medietilsynet og Nkom utlyser med dette anleggskonsesjon og frekvenstillatelse til følgende ledige 

regioner i Lokalradioblokka: 

Regionnummer Navn på lokalregion Kanal 
Frekvensområde 
(MHz) 

Kommuner 

2 OSLO ASKER BÆRUM 13D 
 235,008-
236,544 

Oslo, Asker, Bærum 

7 
HADELAND LAND 
TOTEN 

12A 
 223,168-
224,704 

Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre 
Land, Vestre Toten, Østre Toten, 
Gjøvik, Nordre Land 

8 
KONGSBERG 
DRAMMEN EIKER 

7B 
 238,432-
239,968 

Kongsberg, Flesberg, Øvre Eiker, 
Nedre Eiker, Drammen, Hurum, 
Røyken, Lier, Rollag 

9 
RINGERIKE 
HALLINGDAL 
NUMEDAL 

11D 
 221,296-
222,832 

Hemsedal, Ål, Gol, Hol, Nes, 
Nore og Uvdal, Flå, Ringerike, 
Krødsherad, Sigdal, Modum, 
Hole 

12 VEST-TELEMARK 11B 
 217,872-
219,408 

Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, 
Tinn, Notodden, Hjartdal, 
Seljord, Kviteseid, Sauherad, Bø                                                                                                                                                   

13 AUST-AGDER 13D 
 235,008-
236,544 

Risør, Grimstad, Arendal, 
Gjerstad, Vegårshei, 
Tvedestrand, Froland, Lillesand, 
Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og 
Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 

20 HARDANGER 12A 
 223,168-
224,704 

Voss, Granvin, Ulvik, Kvam, 
Jondal, Ullensvang, Eidfjord, 
Odda,  
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Regionnummer Navn på lokalregion Kanal 
Frekvensområde 
(MHz) 

Kommuner 

21 SOGN 12C 
  226,592-
228,128 

Luster, Balestrand, Leikanger, 
Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, 
Høyanger, Aurland, Hyllestad, 
Solund, Gulen 

22 FJORDANE 11C 
 219,584-
221,120 

Selje, Vågsøy, Hornindal, Eid, 
Bremanger, Stryn, Gloppen, 
Flora, Naustdal, Jølster, Askvoll, 
Førde, Fjaler, Gaular 

25 NORDMØRE 12A 
 223,168-
224,704 

Eide, Gjemnes, Sunndal, 
Surnadal, Tingvoll, Averøy, 
Rindal, Halsa, Kristiansund, Aure, 
Smøla 

27 FOSEN 11D 
 221,296-
222,832 

Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, 
Ørland, Agdenes, Snillfjord, 
Hemne, Hitra, Frøya 

28 INNDRE-TRØNDELAG 8B 
 196,880-
198,416 

Steinkjer, Verran, Inderøy, 
Mosvik, Leksvik, Verdal, Frosta, 
Levanger, Stjørdal, Meråker 

29 NAMDALEN 6A 
 181,168-
182,704 

Leka, Vikna, Nærøy, Røyrvik, 
Namsskogan, Høylandet, Fosnes, 
Flatanger, Namsos, Overhalla, 
Grong, Lierne, Snåsa, 
Namdalseid 

32 OFOTEN 11B 
 217,872-
219,408 

Narvik, Evenes, Tjeldsund, 
Lødingen, Ballangen, Tysfjord, 
Hamarøy 

33 
LOFOTEN 
VESTERÅLEN 

12C 
  226,592-
228,128 

Andøy, Øksnes, Bø, Sortland, 
Hadsel, Vågan, Vestvågøy, 
Flakstad, Moskenes, Værøy, Røst 

36 VEST-FINNMARK 11D 
  221,296-
222,832 

Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, 
Hammerfest, Hasvik, Loppa, Alta 

37 ØST-FINNMARK 12C 
  226,592-
228,128 

Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, 
Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, 
Gamvik, Karasjok, Lebesby, 
Porsanger, Kautokeino 
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Kart over ledige regioner: 

 

 

 

Medietilsynet ber om at alle interesserte aktører til de ledige lokalregionene melder sin interesse. 

Eventuelle søknader må være mottatt av Medietilsynet og Nkom innen 9. mai 2016 kl. 12:00. Søknad 

om frekvenstillatelse sendes Nkom og søknad om anleggskonsesjon sendes Medietilsynet.  

 
Lokalradioblokka  

Lokalradioblokka består av frekvensblokker i frekvensområdet 174-240 MHz og er avsatt til 

lokal digital lydkringkasting. Ressursen er framforhandlet gjennom internasjonale avtaler og 

koordinert med nabolandene. Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen 

dekker hele fastlands-Norge. Det skal tildeles én frekvenstillatelse og én tilhørende 

anleggskonsesjon i hver lokalregion i Lokalradioblokka. Mer informasjon om Lokalradioblokka og 

vilkår finner du her.  

 
Søknadsprosess for anleggskonsesjon 

Søknaden må sendes med post, bud eller leveres personlig, og være mottatt av Medietilsynet innen 

9. mai 2016 kl 12:00. Søknader som mottas etter tidsfristen vil ikke bli behandlet. 

http://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/dab/informasjon-om-lokalradioblokka-021115.pdf
http://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/dab/informasjon-om-lokalradioblokka-021115.pdf
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Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig og inneholde informasjon om: 

 Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer 

 Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post) 

 Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av 
senderanlegg 

 Firmaattest 

 Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i 
henhold til firmaattesten 

 
Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes/leveres til: 

Medietilsynet 

Att: Lokalradioblokka 

Nygata 4 

1607 Fredrikstad 
 
Søknadsprosess for frekvenstillatelse 

For informasjon om søknadsprosedyre vedrørende frekvenstillatelser, se Nkoms hjemmeside her.  
 
For å sikre at eventuell overskuddsetterspørsel etter frekvensene er reell, vil Nkom og MT kreve at 

søker stiller en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på 50 000 – femtitusen – kroner for hver 

lokalregion. Bankgarantien må være utstedt av en bank eller finansieringsinstitusjon hjemmehørende 

i EØS-området eller Sveits, og skal være underskrevet av banken/finansieringsinstitusjonen. 

Garantien må være gyldig til og med 1. november 2016 og skal sendes Nkom med søknad om 

frekvenstillatelse. Nkom vil frigjøre garantien når det ikke lenger er aktuelt å gjøre den gjeldende. 

Kun originale bankgarantidokumenter vil bli akseptert.  

Søknad om frekvenstillatelse som ikke inneholder gyldig bankgaranti vil bli avvist. 
 
Tildelingsmåte 

Dersom det ved utløpet av søknadsfristen kun er innkommet én søknad til én lokalregion i 

Lokalradioblokka, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon tildeles denne søkeren. Dersom 

Medietilsynet og Nkom mottar flere søknader til en lokalregion, vil tildelingen skje i form av en 

«lukket førstepris»-auksjon. Dette innebærer at hver søker leverer ett bud per lokalregion de har 

søkt om, der høyeste bud vinner. Det vil bli fastsatt egne auksjonsregler for en slik «lukket 

førstepris»-auksjon. Aktørene som skal delta i auksjonen får mulighet til å uttale seg om 

auksjonsreglene.  

Medietilsynet og Nkom vil skriftlig orientere søkerne etter søknadsfristens utløp om hvorvidt de vil få 

tildelt konsesjonen direkte, eller om det er overskuddsetterspørsel i lokalregionen og det skal 

gjennomføres auksjon. 

 
Offentliggjøring 

Dersom søknaden inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil 
Medietilsynet vurdere om hele eller deler av dokumentet skal unntas offentlighet, jf. offentleglova og 
forvaltningslovens regler. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, 
ber Medietilsynet om at søker begrunner dette. 

http://www.nkom.no/teknisk/frekvens/tillatelser/sprektrumstillatelse
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Hovedvilkår for bruk av anleggskonsesjonen 

Anleggskonsesjonene gjelder for opprettelse og drift av senderanlegg der hovedformålet er 
digital lokal lydkringkasting. Den som tildeles anleggskonsesjon påtar seg ansvaret for at 
kapasiteten i sendernettet forvaltes i samsvar med formålet og de vilkår som blir satt for 
konsesjonen. Sendernettet skal bidra til å sikre det lokalradiopolitiske formålet ved å legge til 
rette for utvikling av et mangfoldig tilfang i det digitale lyttertilbudet. Derfor er det av vesentlig 
betydning at den som har anleggskonsesjonen sørger for at nettet tas i bruk og påser at det 
gis faktisk og praktisk tilgang til nettet for aktører i lokalregionen. Anleggskonsesjonæren skal 
drive sendernettet slik at det stimulerer til digital lokalradiovirksomhet og gir best mulig 
kapasitetsutnyttelse. 
 
I anleggskonsesjonene vil det settes konsesjonsvilkår. Vilkårene vil inneholde standardiserte 
krav om bruk, opphør og endring av konsesjonen. Det vil bli satt en frist for oppstart av 
senderanlegget på 24 måneder fra konsesjonen trer i kraft. Dersom regulære 
kringkastingssendinger ikke formidles via senderanlegget innen denne fristen, vil Medietilsynet 
vurdere å inndra anleggskonsesjonen. Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen tildeles 
samlet og utgjør et integrert hele. Ved eventuell inndragelse av anleggskonsesjonen, vil derfor 
Nkom vurdere å trekke tilbake frekvenstillatelsen. 
 
Anleggskonsesjonen kan overdras etter søknad til Medietilsynet. I tilfeller der 
anleggskonsesjonæren selv ikke har konkrete utbyggingsplaner for hele regionen, kan det 
inngås privatrettslig avtale mellom anleggskonsesjonæren og en innholdstilbyder om å 
etablere adskilte lokale sendepunkter innenfor regionen. Slike sendepunkter vil sortere inn 
under anleggskonsesjonen som er gitt for regionen. 
 
Mer detaljerte vilkår til anleggskonsesjonene finnes i utkast til vilkår til anleggskonsesjon her. 
 
Andre vilkår 
De tekniske vilkårene for frekvensbruken fremkommer på www.nkom.no.  
 
Innehavere av frekvenstillatelser i Lokalradioblokka er pålagt å betale årlig gebyr til Nkom, jf. 
ekomloven § 12-1 og forskrift om gebyr til PT. 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Medietilsynet 

Gudbrand Guthus, e-post gudbrand.guthus@medietilsynet.no. Telefon + 47 69 30 12 50. 

Linda M. Andersen, e-post linda.andersen@medietilsynet.no. Telefon + 47 69 30 12 55. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

Vibeke Skofsrud, e-post vsk@nkom.no.  Telefon +47 22 82 46 00. 

Tore R Lunestad, e-post (tlu@nkom.no). Telefon +47 22 82 46 00. 
 
 

Tildelingsmåte for søknader i perioden fra 9. mai 2016 til 31. desember 2016 

Søknader på ledige lokalregioner som kommer inn til Medietilsynet og Nkom etter 9. mai 2016 kl. 

12:00 vil bli tildelt fortløpende. Søknader som har kommet inn samme dag, regnes som innkommet 

likt. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme lokalregion 

http://www.medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/dab/vilkar-i-anleggskonsesjon_pdf.pdf
http://www.nkom.no/
mailto:gudbrand.guthus@medietilsynet.no
mailto:linda.andersen@medietilsynet.no
mailto:vsk@nkom.no
mailto:tlu@nkom.no
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kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn. 

Dersom det er innkommet to eller flere søknader til samme lokalregion på samme dag, vil tildelingen 

avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne 

leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.   

Ordningen vil gjelde fram til og med 31. desember 2016. 
 
 

Tildelingsmåte fra 1. januar 2017 

Søknader som kommer inn til Medietilsynet og Nkom etter 1. januar 2017 vil bli kunngjort på begge 

myndigheters hjemmesider. Det vil bli satt en frist, normalt tre uker, for andre interessenter til å 

søke. Dersom det etter en slik kunngjøring kun er innkommet én søknad til en lokalregion, vil 

frekvenstillatelse og anleggskonsesjon bli tildelt denne søkeren. Dersom det er innkommet flere 

søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-

auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.   

 


