
 
 
 
Containerprosjektet på Konglungen, 18.2.20 – 10.3.20 
 
En mobilmast ble satt opp i hjørnet på tomten til Kjell Inge Røkke.  Aker/Røkke skulle 
oppdatere noe sikkerhetsutstyr på tomten sin, og da var det «like greit» å sette opp en ny 
mobilmast. Det ble montert sendere på masten, som pekte rett mot naboens hus på andre siden 
av veien.  
https://www.budstikka.no/nyheter/rokke-tilbod-hagen-til-mobilmast-nabo-har-klaget-og-vil-
ha-masten-fjernet/5591!/ 
 
Denne naboen var uføretrygdet, og hadde store helseproblemer. Hun prøvde med alle midler å 
protestere mot å få denne strålingen rett mot sitt hus. Protester i brev, møter med Telenor, en 
representant for Røkke, «bønn» til dekningsdirektør Bjørn Amundsen, møter med 
kommuneoverlege Meera Grepp og ordfører Lene Conradi hjalp ikke – alle møter med støtte 
fra Folkets Strålevern.  
 
Senderne ble satt i drift. Målinger FØR og ETTER at senderne ble satt i drift ble målt og 
dokumentert av Telenors representant Roger Lien og Folkets Strålevern ved Sissel Halmøy. 
Det ble målt meget høye stråleverdier etter at senderne var satt i drift. Folkets Strålevern 
anbefalte sterkt å selge huset, det har vist seg «umulig» å få bort mobilmaster når de først har 
kommet opp. Vi har i realiteten ingen beskyttelse mot slik stråling i Norge i dag. Naboen 
hadde bodd i huset sitt i 18 år.  
 
Naboens frykt for at hennes helsesituasjon skulle forverre seg ble snart bekreftet. Etter en tid 
tok hun igjen kontakt med Folkets Strålevern. Nå var helsesituasjonen så dramatisk at hun 



ikke visste sine arme råd, dette er dokumentert av fastlegen.  
Hun hadde ikke orket å selge, kjøpe og flytte.  
 
En idedugnad hos Folkets Strålevern hadde endt opp med ett mulig mottiltak. Det var lovlig å 
sette opp containere midlertidig på egen tomt, det kunne bli en skjerm, og det ville vise 
HVOR desperat man er. 2 stk 45 fots containere oppå hverandre i hagen er ikke direkte 
forskjønnende. 
 
Prosjektet ble bestilt, og den 18.2. ankom en stor kranbil og 2 biler med hver sin 45 fots 
container. Noen naboer ringte kommunen, og kommunen var på plass før kranbilen hadde 
pakket sammen.  Kommunens representanter påsto at containerne var ulovlige. Folkets 
Stråleverns representant Sissel Halmøy forklarte at dette hadde vi undersøkt med advokat, at 
det var lovlig med midlertidig lagring av containere på egen tomt: 
 
Etter et par dager kom brevet fra kommunen. Det ble truet med tvangsmulkt på kr 20.000 og 
deretter kr 1.000 per dag til de ble fjernet. En ny henvendelse til advokatene Audun Bollerud 
og Kitty Moss Sørensen hos advokatfirmaet Økland bekreftet at det var lovlig.  
 
Så kom Budstikka på besøk og tok bilder og skrev om containerne: 
https://www.budstikka.no/helse/nabo-har-satt-opp-5-meter-hoy-container-mur-mot-rokkes-
eiendom/569706!/ 
 
Nabodamen fikk mange henvendelser og det ble mye ubehag og stress for henne som 
forverret helsesituasjonen ytterligere. Hun ba om at vi avsluttet containerprosjektet.  
Hun innser, at eneste mulighet er å flytte.  Sånn er det i Norge i dag. 
 
Budstikka har skrevet at containerne nå skal fjernes: 
https://www.budstikka.no/bolig/container-mur-mot-rokkes-eiendom-fjernes/571967!/ 
Budstikka fulgte med når de ble fjernet: 
https://www.budstikka.no/bolig/her-fjernes-container-muren-mot-rokkes-eiendom/572832!/ 
 
 
Det er andre aviser som har plukket opp artiklene fra Budstikka: 
E24: 
https://e24.no/naeringsliv/i/RRw2pW/satte-opp-containermur-mot-roekkes-eiendom-
bekymret-for-straaling 
https://e24.no/naeringsliv/i/dO270X/budstikka-container-muren-mot-roekke-eiendom-fjernes 
 
 
Dagbladet: 
https://www.borsen.no/nyheter/container-aksjonister-trues-med-mulkt-fra-
kommunen/72176208 
https://www.borsen.no/nyheter/fjerner-containermur-mot-rokke-eiendom/72218020 
 
 
Finansavisen:  
https://finansavisen.no/nyheter/bolig/2020/02/24/7500656/rokke-nabo-satte-opp-mur-av-
containere 
 
 



Einar Flydal skrev en egen bloggpost om det også: 
https://einarflydal.com/2020/02/25/her-er-container-muren-og-her-er-
bevisene/?fbclid=IwAR0SFbemQH0VzJS2qC2cr_D_FlkFLXONt8aBNY7Etx_svtWPeetaY9
OEMVo 
 
 
 

 


