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Riksblokk II 
Viser til vår tidligere henvendelse om saken og vi er blitt kjent med at det pågår en diskusjon rundt denne 

blokken og Paneda vil med dette uttrykke sine synspunkter på Riksblokk II. 

 

Først og fremst er det gledelig at denne frekvensen er nå returnert. Paneda er positiv til dette fordi det 

tidligere etter vårt syn har oppstått en utilpasset konkurranse. Paneda mener at Riksblokk II bør auksjoneres 

på like vilkår, slik at de ulike aktørene kan håndtere dette selv på beste måte, samt at denne frekvensen bør 

være underlagt dekningskrav. 

 

Riksblokk II har blitt brukt til å ødelegge de lokale konsesjonsinnehavernes evne til å bygge et økonomisk 

bærekraftig konsept, da trusselen om at Riksblokk II kan dukke opp i en hvilken som helst region og 

konkurrere. Dette har forhindret lokalradioer i å våge og investere, og det går selvsagt utover Paneda som 

en teknologileverandør til DAB-aktørene. Et typisk eksempel på dette er i Haugesund, der Haugaland kraft 

vant konsesjonen i en demokratisk prosess, men hvor A-Media AS med hjelp av Norkring lett kunne 

konkurrere ut Haugaland kraft gjennom Riksblokk II. Det faktum at Riksblokk II ikke har noe dekningskrav, 

betyr at A-Media AS har vært i stand til å starte konkurrerende sendinger i en hvilken som helst region. 

 

Paneda er klar over at Riksblokk II har vært interessant for A-Media AS, som ved å bruke Riksblokk II ikke 

har behøvd å søke egen konsesjon i noen av de lokale radioblokkene. Paneda er av den mening at hele 

lokalradiobransjen må følge samme spilleregler. Den eneste motstanderen til dette slik vi ser det er A-Media 

AS. Etter det vi kjenner til, er andre lokalradio operatører mest sannsynlig positive for å slukke Riksblokk II. 

 

Sammendrag av våre synspunkter: 

1. NKOM må sørge for at Riksblokk II auksjoneres som vanlig dersom den skal tas i bruk 

2. NKOM må gi Riksblokk II dekningskrav for å sikre at dette ikke kan brukes til å konkurrere med de  

lokale konsesjonseierne 

3. Riksblokk II legges inntil videre ned til det er kommersiell interesse for å bygge en nasjonal dekning 

 

Kopi: Medietilsynet 

 

Selje, den 1.02.2019 

Med vennlig hilsen 

Paneda DAB AS 

 
Geir Gjørsvik       

Adm. dir.       
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