
Telenor har i et brev til sam-
ferdselsministeren listet 
opp 37 kommuner selska-
pet mener hindrer mobil- 
og bredbåndsdekning. 

Selskapet viser til 
kommunale krav som forbyr ope-
ratørene å sette opp basestasjoner 
på kommunale bygg og grunn, 
samt strålefrykt til omfattende 
grøftekrav for legging av fiber.

Samferdselsminister Ketil Sol-
vik-Olsen (Frp) understreker at 
som ansvarlig minister er det vik-
tig å opprettholde et godt tempo i 
mobil- og bredbåndsdekningen.

– Det er viktig for næringsliv og 
innbyggere å ha god mobildek-
ning og da må også det offentlige 
være med å legge til rette for god 
infrastruktur. Når vi ser kommu-
ner med åpenbare urimelig krav 
til mobilselskapene, er vi nødt til 
å løse det ved å ta det direkte opp 
med de kommunene det gjelder 
samt Kommunesektorens organi-

sasjon (KS). Det er ikke greit å hin-
dre utbygging, sier Solvik-Olsen.

Statsråden legger til at han vur-
derer å være aktiv overfor kom-
muner som er passive i mobil- og 
bredbåndsutbyggingen.

– Vi vil vurdere statlige pålegg 
mot de kommuner som stiller 
uhildede krav, sier Solvik-Olsen, 
og viser til at Stortinget har bedt 
Samferdselsdepartementet legge 
frem en nasjonal plan om utbyg-
ging av elektronisk informasjon.

– Den skal komme til høsten, 
sier Solvik-Olsen, som legger til at 
problemstillingen om mobilstrå-
ling er godt ivaretatt på den måten 
det bygges nett i Norge. 

«Er en dårlig idé»
Ledelsen i Kommunesektorens 
organisasjon (KS) reagerer på 
Telenors brev.

– Telenor kan mislike det eller 
ikke – men det er slik at vi har 
lokaldemokrati hvor innbyggerne 
bestemmer. Og innbyggerne i 
mange kommuner ønsker et føre-
var prinsipp mot mobilstråling, 
sier Helge Eide, direktør for 
interessepolitikk i KS.

Han tolker brevet som at Tele-

nor ønsker at staten ved regjerin-
gen skal begrense lokaldemokra-
tiet, for å få fortgang i mobil- og 
bredbåndsutbyggingen. 

– Det er jeg sikker på at også 
denne regjeringen mener er en 
dårlig idé, sier Eide.

– Henger Telenor ut kommuner 
med dette brevet?

– At en aktør arbeider for sine 
interesser om best mulige vilkår 
er jo helt forståelig. Men Telenors 
fremstilling i brevet er ikke den 
uhildede sannhet – midt sagt.

Eide legger til at hver kommune 
ønsker å ta hensyn til kommunens 
egen veistandard ved legging av 
fiber.

– Det er fullstendig rimelig at 
kommunene krever sikkerhet for 
full kostnadsdekning ved grøfte-
graving – knyttet til kommunenes 
ansvar for vedlikehold og standard 
for veiene. Telenor kan ikke anklage 
kommunene for det, sier Eie.

«De nye høyspentmastene»
Generalsekretær i Folkets Stråle-
vern, Sissel Halmøy, mener Tele-
nors ledelse ikke bør kritisere 
kommuner som benytter seg av 
føre-var prinsippet mot stråling.

– Dagens grenseverdier er for å 
beskytte oss mot oppvarming av 
vev. Vi trenger grenseverdier for 
langtidseksponering som beskyt-
ter oss mot hodepine, søvnvan-
sker, svimmelhet og mye mer, sier 
Halmøy.

Hun har et klart råd til kommu-
nene.

– Min anbefaling er at kommu-
nene fortsetter å benytte føre-var 

prinsippet spesielt for å beskytte 
barn og ungdom mot helseskade-
lig stråling ved å ikke sette opp 
basestasjoner ved barnehager, 
skoler og boliger. Mobilmastene er 
de nye høyspentledningene, sier 
Halmøy, som derimot støtter Tele-
nor om å gjøre det enklere å legge 
fiber.
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Truer med statlig krav
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vurderer å gripe inn mot kommu-
ner som hindrer mobil- og bredbåndsdekning. Kommunesektorens organisasjon 
mener det går ut over lokaldemokratiet. 
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