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Klagenemndas avgjørelse av 1. mars 2019 i sak 2018/227  

  
Saken gjelder: Avslag på søknad om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 

Klager: A-Media AS 

Klagenemndas 

medlemmer:  Sigve Gramstad, Arne Krumsvik og Karin Fløistad  

 

Bakgrunn: 

(1) Den 11. november 2017 publiserte Medietilsynet på sine nettsider at: «Lokale lyd- og 

bildemedium kan søke tilskott for 2018: digitalisering av radio og norsk musikk er 

prioritert». I teksten ble det presisert hvilke typer tilskudd man kunne søke om, herunder 

investeringstilskudd til digitalisering av lokalradio. Søknadsfristen ble satt til 1. desember 

2017. 

(2) A-Media AS (klager) leverte søknad 28. november 2017 om 1 056 838 kroner i tilskudd 

til prosjektet «DAB Rogaland og Sunnhordland». I søknaden var det krysset av for at 

klager søkte om investeringstilskudd til bygging av digitale radionett. Om prosjektet ble 

det blant annet sagt følgende: 

«Vi har bygget ut DAB-nett i Rogaland siden 2012. Til tross for avslag på søknaden 

forrige gang, fikk vi etablert de planlagte senderne.  

Denne søknaden dreier seg om et prosjekt for å gjøre det mulig for lokalradioene å kjøpe 

ut senderutstyret, i den hensikt å skaffe lokalradioene (14 lokalradioer) lavere 

driftskostnader. 

Lokalradioene vil uansett benytte anlegget. Dette prosjektet vil komme samtlige 14 

leietakere til gode med lavere kostnader.» 

(3) Ved skriv datert 23. mars 2018 ble klagers søknad avslått. Av avslaget gikk det frem at 

søknaden var behandlet av Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, som 

tilrådet Medietilsynet å avslå klagers søknad. Begrunnelsen var at klager hadde søkt om 

investeringstilskudd til bygging av digitale radionett uten å ha DAB-anleggskonsesjon i 

det aktuelle området. Det ble vist til at klager heller ikke hadde opplyst i søknaden å ha 

noen avtale med en DAB-anleggskonsesjonær i Lokalradioblokka. 

(4) Klage på avslaget ble levert 3. april 2018, og utdypet i e-post av 27. april 2018. 

(5) Avslaget ble opprettholdt og saken oversendt til Medieklagenemnda ved e-post av 10. juli 

2018. 

(6) Nemndsmøte i saken ble avholdt 1. mars 2019. 
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Anførsler: 

 

Klager har i det vesentlige anført: 

(7) Prosjektet oppfyller formålet i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 1.  

(8) Sammenlignet med andre utbyggingsprosjekter for lokalradio på DAB i Norge, finnes det 

ingen andre prosjekter som kan vise til like stor suksess. 

(9) Avslaget er i strid med formålet i forskriften, og er videre utslag av en diskriminerende 

behandling. Vi ber om at prosjekter på Riksblokk II likestilles med prosjekter i 

Lokalradioblokka.  

(10) Det vises for øvrig til hele sakskomplekset fra 2017. 

Medietilsynets merknader: 

(11) Avslaget er ikke i strid med forskriftens formål eller virkeområde, og er heller ikke 

diskriminerende. Området som klager dekker gjennom Riksblokk II dekkes også av en 

tilsvarende region i Lokalradioblokka. Riksblokk II er således ikke den eneste muligheten 

for et digitalt lokalradiotilbud i området.  

(12) Klagers øvrige anførsler er i det vesentlige de samme som ble anført overfor 

Medietilsynet og Medieklagenemnda i anledning sak 2017/11. Det vises til klagenemndas 

avgjørelse i denne saken. 

Klagenemndas vurdering: 

(13) Saken gjelder klage over Medietilsynets avslag på søknad om investeringstilskudd til 

bygging av det digitale radionettet «DAB i Rogaland og Sunnhordaland». Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29. 

(14) Vedtaket er truffet med hjemmel i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier. 

Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet etter denne forskriften, kan påklages til 

Medieklagenemnda, jf. forskriften § 10. 

(15) En tidligere søknad om investeringsstøtte til det nevnte utbyggingsprosjektet, og 

Medietilsynets avslag på denne søknaden, var til behandling i Medieklagenemndas sak 

2017/264 (tidligere 2017/11). 

(16) Begrunnelsen for avslaget var den gang at klager hadde søkt om investeringstilskudd til 

bygging av digitale radionett uten å inneha DAB-anleggskonsesjon i det aktuelle området, 

jf. forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier § 2 bokstav d, og at klager ikke 

hadde opplyst om noen avtale med en DAB-anleggskonsesjonær i lokalradioblokka. 

(17) Medieklagenemnda fant i sak 2017/264 at klagers anførsler ikke kunne føre frem. Klagen 

ble derfor ikke tatt til følge. 

(18) Begrunnelsen for Medietilsynets avslag også i denne saken, er at klager har søkt om 

investeringstilskudd til bygging av digitale radionett uten å inneha DAB-

anleggskonsesjon i det aktuelle området, jf. forskrift om tilskudd til lokale lyd- og 

bildemedier § 2 bokstav d, og at klager ikke har opplyst om noen avtale med en DAB-

anleggskonsesjonær i Lokalradioblokka. 
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(19) Klagers anførsler om at vedtaket er ugyldig, er også de samme i denne saken som i sak 

2017/264.  

(20) Slik Medieklagenemnda ser det, stiller ikke saken seg i et annerledes lys enn den gjorde 

i 2017. Klager har ikke vist til endringer i de faktiske omstendighetene som gjør at 

prosjektet nå kan være berettiget til støtte, og at begrunnelsen for det siste avslaget derfor 

bygger på uriktige opplysninger. Klagers anførsler om brudd på veiledningsplikten, og at 

vedtaket er i strid med formålet i forskriften om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 

§ 1, kan klart ikke føre frem. 

Konklusjon: 

På denne bakgrunn treffer Medieklagenemnda følgende 

vedtak: 

Klagen forkastes 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 
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