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Smartby  Mobildekning

hhKonserndirektør Berit Svendsen i Telenor mener  
misforstått strålevern hindrer bedre mobildekning i  
Stavanger og Sandnes og kritiserer politikerne for  
å sette synsing foran fastsatte grenseverdier. 
STAVANGER
Tirsdag var Telenors konsern-
direktør, Berit Svendsen, i Sta-
vanger for å snakke om «Vei-
kart for smartere kommuner» 
under Infrastrukturdagene i 
regi av Tekna. Der trakk hun 
fram at «misforstått strålevern 
hindrer dekning i Stavanger og 
Sandnes». Konserndirektøren 
hadde også et eget møte med 
Stavanger-ordfører Christine 
Sagen Helgø der mobildekning 
var tema.

– Hovedproblemet at vi ikke 
får lov til å sette opp basesta-
sjoner, og vi møter mye mot-
stand, sier Berit Svendsen til 
Aftenbladet. Hun er både kon-
serndirektør i Telenor ASA og 
administrerende direktør i Te-
lenor Norge AS.

– Påvirker private
Konserndirektøren mener at 
politikerne i Sandnes og Sta-
vanger setter egen synsing for-
an fastsatte grenseverdier fra 
Statens strålevern. Føre var-
prinsippet gjør at både Stavan-
ger og Sandnes kommune er 
negative til etablering av ba-
sestasjoner, ifølge Svendsen. 

Hun peker også på at kom-
munens holdning påvirker pri-
vate eiendomsbesittere. Resul-
tatet er at det blir vanskelig å 
etablere et velfungerende mo-
bilnett.

– Alle vil ha dekning, men in-
gen vil ha basestasjoner i nær-
heten, sier Svendsen.

Telenor får flere klager på 
dårlig dekning, men opplever 
at det er vanskelig å gjøre noe 
med problemene. På Kalham-

meren i Stavanger ble en ba-
sestasjon fjernet for rundt to år 
siden, og flere har klaget på dår-
lig dekning i området. Telenor 
har forsøkt om å sette opp en ny 
basestasjon i området, men har 
fått avslag.

– Dersom ordføreren i Sta-
vanger skal realisere drømmen 
om å være en smartby, trenger 
byen bedre mobildekning, sier 
Svendsen.

– Hvordan er Stavanger og 
Sandnes i forhold til andre nor-
ske byer?

– Stavanger, Sandnes og Bæ-
rum skiller seg ut. Det er her vi 
sliter mest med å sette opp nye 
master. Det er litt ironisk med 
tanke på at hovedkontoret til 
Telenor ligger på Fornebu i Bæ-
rum kommune, sier Svendsen.

Overrasket over kritikken
Ordføreren i Stavanger mener 
at kritikken fra Telenor kom-
mer overraskende.

– Jeg har ingen tro på at kri-
tikk er en god samarbeidsform. 
Her bør vi finne løsninger uten 
å kritisere hverandre, sier ord-

fører Christine Sagen Helgø 
(H). 

Hun forteller at Telenor ba 
om et møte for å snakke om 
mobildekningen.

– De trakk særlig fram om-
rådet på Kalhammeren der en 
mast er blitt fjernet, og vi vil se 
på innspillene de kom med. Her 
er det en balanse mellom det å 
tilrettelegge for dekning og at 
folk opplever en frykt for strå-
ling, sier Helgø.

Stavanger kommune øn-
sker ikke basestasjoner i nær 

tilknytning til skoler og barne-
hager.

– Hvordan skal Stavanger 
kommune bli en smartby uten 
bedre mobildekning?

– Stavanger kommune er en 
smartby. Vi har god infrastruk-
tur på fiber, og jeg er sikker på 
at vi skal finne en god løsning 
også på mobildekningen, sier 
Helgø

Varaordfører Pål Morten 
Borgli (Frp) i Sandnes kjøper 
ikke kritikken fra Telenor.

– Telenor må respektere at vi 
fortsatt skal ha et føre var-prin-
sipp. Vi skal balansere hensy-
net til beboere som er bekym-
ret for stråling og hensynet til 
folk som ønsker bedre dekning, 
sier Borgli.

Kommunen har tidligere 
vært i dialog med Telenor om 
områder med dårlig dekning 
rundt Gisketjern og på Boga-
fjell.

– Jeg forventer at Telenor rin-
ger hvis ting ikke er i orden, sier 
Borgli.
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Konserndirektør Berit Svendsen 
i Telenor.

Stavanger, Sandnes og Bærum skiller seg ut når det gjelder motstand mot 
mobilmaster. Det er her Telenor sliter mest med å sette opp nye master. 
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– Misforstått strålevern 
hindrer god mobildekning
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