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INNSPILL UTREDNING FREMTIDIG BRUK AV RIKSBLOKK 2

OM NEA RADIO:
Nea Radio AS driver lokalradio på FM og DAB i store deler av Trøndelag. Ukentlig lyt-
teroppslutning er 60.000 unike lyttere, noe som betyr at vi er landets fjerde største lokalra-
dio og Trøndelags tredje mest hørte radiokanal, målt i antall ukentlige lyttere. Vi er i dag tre 
ansatte i Røros og Holtålen, tre i Selbu og Tydal og to i Stjørdal/Malvik, i tillegg til over 20 
frivillige og frilansere som leverer redaksjonelt innhold. Vi har studio i Selbu, Stjørdal, 
Røros og Holtålen. Målet vårt er å ta pulsen på nedslagsfeltet vårt ved å informere, under-
holde og stille spørsmål ved det som skjer. I tillegg til radio driver vi 
nettstedet nearadio.no som hver måned har over 120.000 sidevisninger. Våre viktigste in-
ntektskilder er radiobingo, frivillig lisens og kommersiell radioreklame. Omsetningen var i 
2018 på litt over 10 millioner kroner, noe som er nesten tre ganger så mye som for få år 
siden. Veksten forventes å fortsette også inn i 2019, 2020, 2021 og videre om vi har de 
rammebetingelser vi har i dag.

Nea Radio er medlem av Norsk Lokalradioforbund.

I dette innspillet skal vi gi våre svar på Medietilsynet- og NKOM spørsmål..:

- Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?
- Bør det gjelde særskilte villkår, og i såfall hvilke, for at ressursen i størst mulig grad skal 

bli benyttet?
- Dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio: - Hva er fordelene/ulempene med 

å dele opp riksblokk 2 til eventuelle lokale nett/storbynett?
- Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?
- Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vekt-

legges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?
- Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de overnevnte ønskes også 

velkommen.
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Om Nea Radios DAB-satsing

- Først og fremst er det viktig å påpeke at størsteparten av Nea Radios drift på DAB er finansiert 
av vår distribusjon på FM. Vår fremtidige drift på DAB er avhengig av om vi får forlenget kons-
esjon på FM til 2031 eller ikke. 

- Tilskudd til utbygging av DAB-nettene er det som gjør det mulig å bygge selve nettene, mens en 
svært lav driftskostnad på FM er det som gir grunnlag for drift av DAB.

- Nea Radio har bygget ut 2 DAB sendere i Indre Trøndelag og 9 DAB sendere i Sør-Trøndelag. 
Sammen er dette ett av landets største DAB-nett for lokalradio. Kostnadsmessig har vi brukt 4-5 
millioner kroner og har ytterligere utbyggingsplaner. Disse er forutsatt sikker inndekning av in-
vesteringskostnader og fortsatt drift på FM til 2031, slik at utbygging er foreløpig satt på vent til 
vi har dette klart.

- Driftsmessig er våre utgifter nå på ca 100.000 kr totalt sett for distribusjon pr mnd. Største ande-
len er utgifter til DAB samt kostnader tilknyttet et halvt årsverk som jobber med vedlikehold og 
drift av nettet.

- Selve nettet er forholdsvis stabilt, selv om vi fortsatt anser FM som vår hoveddistribusjonsplat-
tform. 

- I tillegg er FM kombinert med DAB for vår del en avgjørende faktor hva gjelder beredskap og 
sikkerhet for distribusjon.

Nea Radio på DAB
- Nea Radio sender i dag to kanaler i DAB-nettet, Nea Radio og Nea Radio+. Vår hovedkanal i 

tillegg til en ren musikkradio som sender trøndersk og norsk musikk 24/7. Ytterligere satsinger er 
på blokka og kan komme ila året. 

Våre leietakere
- Nea Radio har tre leietakere i dag, Radio Revolt, Radio 3,16 og P7 Kristen Riksradio. En fjerde 

kanal, pTro er på vei inn. 

Våre utfordringer 
- Vår opplevelse av fra øvrige radiokanaler er at interessen for å bruke vårt DAB-nett er lav, vi ble 

forespeilet en høy oppblomstring av lokale aktører som skulle bli med å dele regninga og ikke 
minst utviklinga av nettet. Dette har ikke skjedd.

- De leietakere som er her i dag er avhengige av støtte fra Medietilsynet og andre for å ha råd til å 
være i nettet vårt.

- Norsk Lokalradioforbund utarbeidet en kalkulator for beregning av hva sendeleien bør koste. 
Den dagen vi startet hadde vi 7 leietakere som betalte 10.000 kr hver pr mnd. Dette finansierte, 
sammen med vår andel, driften av DAB-nettet og alt gikk egentlig veldig greit. Nå har vi mistet 4 
av dem, forhåpentligvis blir det 4 i tillegg til oss som deler på utgiftene fra et snarlig tidspunkt.

- Vi har forsøkt å øke leien for å dekke inn våre kostnader, men resultatet da vil være at flere 
kanaler melder seg ut og det blir enda dyrere for oss å drifte nettet. 

- Pr nå subsidierer vi altså en stor andel av kostnaden til våre leietakere i vårt DAB-nett. En situ-
asjon vi anser som uholdbar.
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- Hvilke tjenester bør frekvensblokka benyttes til fremover?

Etter vårt syn er ikke dagens benyttelse av Riksblokk 2 gjort etter den politiske hensikten. 

Nea Radio mener Riksblokk 2 må være en riksblokk og et supplement til Riksblokk 1, ikke 
en konkurrent til lokalradioblokka. Vi registrerer at i de aller fleste lokalradioblokker er det 
fortsatt mye ubrukt kapasitet som vi kunne leid ut. Nea Radio sine anleggskonsesjoner 
inkludert. 

Samtidig er det fullt i Riksblokk 1. 

- Bør det gjelde særskilte villkår, og i såfall hvilke, for at ressursen i størst mulig 
grad skal bli benyttet?

For å sikre at Riksblokk 2 blir benyttet etter den politiske hensikten mener vi at Riksblokk 2 
skal ha villkår som sikrer at den ikke er i konkurranse med eller som hindrer utvikling og/
eller videre satsing i lokalradioblokka.

Gode krav i så måte vil etter vårt syn være.:

1. Krav om at alle senderne sender samme mux, altså samme innhold over hele 
landet.

2. Sette et krav om minimumsdekning av befolkningen. Vi støtter Norsk Lokalradio-
forbunds krav om 80 prosent.

- Dersom frekvensblokka skal benyttes til digital radio: - Hva er fordelene/ulempene 
med å dele opp riksblokk 2 til eventuelle lokale nett/storbynett?

Fordelene vil jo være store for den som ønsker å utkonkurrere lokalradioblokka ved å 
kunne sette opp sendere der de ønsker for å lage små nett. Hele vitsen med lokalra-
dioblokka vil jo være borte og satsingen til bla Nea Radio på nettopp lokalradioblokka blir 
regulert vekk. Vi mener det ikke er plass, det er heller ingen grunn til å skal ha to nett i 
Trondheim. Det er ikke mer enn 6 kanaler totalt som er lokale og som sender på det lokale 
DAB-nettet. Vi har god plass til å ta i mot flere og så lenge vi kan det ser vi ingen grunn til 
å skulle ha flere nett.

Ulempene er åpenbare. For Nea Radio kan et ekstra lokalt nett i Trondheim bety at noen 
andre anleggskonsesjonærer må leie seg plass, bygge et nytt sendernett lokalt for Trond-
heim som koster sine summer.

Men i kraft av at de kan få til et mindre nett som ikke dekker distriktene og bare de store 
kommersielle områdene så vil jo kostnadene til drift og innplassering bli lavere enn det 
Nea Radio kan tilby. Vi dekker jo distriktene. En sender som dekker 250.000 innbyggere i 
Trondheim koster det samme å drifte som vår sender på Henvola i Tydal som dekker 790 
mennesker.
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For Nea Radio vil det da bety at vi mister våre leietakere. Det vil igjen bety at drifts-
grunnlaget for våre DAB-sendere blir kraftig redusert, om mulig utradert. Det betyr igjen en 
økonomisk utfordring for oss. Vi vil måtte vurdere en nedbygging av våre DAB sendere. Vi 
mottar ingen driftsstøtte for drift av DAB-sendere i distriktene og de vil nok bli nedmontert 
først ved en slik situasjon.

Så: En oppdeling av riksblokk 2 vil bety nedbygging eventuelt nedleggelse av lokalra-
dioblokka i Trøndelag. Det kan vi ikke tro var den politiske hensikten ved oppdeling av 
blokkene.

Kravet må være: 
Riksblokk 2 må ha en nasjonal dekning tilsvarende 80 % og sendes med samme 
multiplex over hele landet.

- Hvilken tildelingsform bør benyttes dersom det foreligger konkurranse om ressursen?

Vi mener Riksblokk 2 må framstå og bli oppfattet som et nasjonalt tilbud som et supple-
ment til Riksblokk 1 som pr i dag er full. Etter det vi kjenner til er det ikke mulig å henvende 
seg til denne anleggskonsesjonæren for å leie seg plass for å nå ut til hele landet via 
Riksblokk 1.

I lokalradioblokka er dette derimot mulig. Vi har masse ledig plass.

Kravet må være: 

- Konsesjonen må benyttes innen 2 år og forpliktende utbyggingsplan må foreligge i 
tillegg til en forpliktende bankgaranti for denne utbyggingen. 

- Er det mediemangfoldsmål og eventuelle andre kulturpolitiske hensyn som bør vekt-
legges ved vurderingen av fremtidig bruk av denne ressursen?

Lokalradioblokka vår er godt bygget ut i distriktene. En direkte konsekvens av at det 
eventuelt blir opprettet et storbynett vil føre til at våre leietakere finner dette nettet 
rimeligere. Dette vil igjen føre til færre leietakere i distriktene, som igjen fører til høyere 
kostnad å bære for oss. Vi vil da måtte vurdere å bygge ned disse senderne. 

En lokal oppdeling av, eller omgjøring av Riksblokk 2 til en «Lokalradioblokka 2» som det i 
praksis vil bli vil utfordre og ødelegge for «Lokalradioblokka». Ressursen bør heller bli 
brukt der det er behov for det, altså som et supplement til Riksblokk 1 som det etter vi kan 
se er full pr i dag.
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- Andre problemstillinger og oppfatninger om temaet enn de overnevnte ønskes også 
velkommen.

For vår del er det avgjørende at Riksblokk 2 blir utlyst og brukt etter hensikten, altså at den 
er et tillegg til Riksblokk 1, ikke blir en konkurrent til Lokalradioblokka. Det vil helt enkelt 
ødelegge vår mulighet for bruk av lokalradioblokka. 

Riksblokk 2 ble jo i sin tid før Nea Radio søkte og fikk lokalradioblokka i Sør-Trøndelag og 
Indre Trøndelag brukt til å sende lokalradio i Trondheim. Det ble kun montert 2 sendere 
her, som i hovedsak dekket de kommersielle områdene i stort befolkede områder. Dette 
gjør at det blir rimeligere å leie seg plass i de store kommersielle områdene, men en slik 
løsning gir ikke lokalradio til distriktene. 

Det er det Nea Radio som har bygget og som jobber hver dag for å kunne fortsatt få til å 
drive. 

SELBU, 04.04.2019

Med vennlig hilsen

Stian Elverum
Daglig leder
Nea Radio AS
930 88 929
stian@nearadio.no
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