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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn 

Norsk Romsenter (NRS) er ansvarlig for koordinering av norsk romvirksomhet. I Nasjonal 
langtidsplan for romvirksomhet (NLTPR) med handlingsplan for 2001-2004 heter det bl.a.: 

• NRS skal videreutvikle Svalbard Satellittstasjon ved å sikre at nøkkelkunder som NASA, ESA 
EUMETSAT, IPO, NOAA og andre internasjonale organisasjoner, samt større nasjonale 
romorganisasjoner (CNES (Frankrike), DLR (Tyskland), gjør bruk av SvalSat for sine framtidige 
prosjekter. 

• NRS skal koordinere den nasjonale romvirksomheten på Svalbard, og arbeide for maksimal 
synergi mellom de forskjellige aktørene og skape allianser som opererer på forretningsmessig 
grunnlag.  

Norsk Romsenter (NRS) etablerte i 1997 en mottakerstasjon for satellitter på Platåberget (Svalbard 
Satellittstasjon (SvalSat). Oppdragsgiver (kunden) for etableringen var den amerikanske 
romorganisasjonen NASA. Siden den gang har virksomheten blitt utvidet med stadige nye 
installasjoner og i dag er SvalSat i ferd med å bli en av verdens største enheter for kontroll og 
nedlesing av data fra satellitter i polare bane. Både den europeiske (EUMETSAT) og den amerikansk 
organisasjonen (NOAA/IPO) som opererer meteorologiske satellitter er nå etablert på Platåberget. 
Begge med langsiktige (15-20 år) kontrakter.  

I 2002 ble det dannet et eget driftsselskap Kongsberg Satellite Services (KSAT) AS, som har fått 
ansvar for operasjon og drift av SvalSat. Aksjene i KSAT AS eies av Norsk Romsenter og Kongsberg 
Defence and Aerospace (KDA) AS med 50% hver.  

Fortsatt stor internasjonal interesse gjør at NRS/KSAT AS ønsker å utvide arealet for å kunne betjene 
fremtidige kunder.  

SvalSat er et spesielt anlegg. Oppgaven er å motta signaler fra satellitter i polare baner. Sammen med 
et tilsvarende anlegg i Tromsø er dette de to eneste sivile anleggene i Norge av denne typen. Anlegget 
har spesielle krav som skiller det fra for eksempel anlegg for satellittkommunikasjon. Dette vil bli 
videre utdypet i dette dokumentet. 

I delplanen er anlegget omtalt som SvalSat (Svalbard Satellittstasjon). Ansvarlig juridisk eier er 
Kongsberg Satellite Services (KSAT) AS. 

1.2. Formål med delplanen 

KSAT har en overordnet målsetning om å legge til rette for at SvalSat kan tilby sine tjenester for 
nedlesing av satellittdata i nasjonale og internasjonale markeder. Det antas at tidsperspektivet for en 
slik videre utbygging kan være 15-20 år. 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for videre utvikling av SvalSat, som bl.a. omfatter 
etablering av ytterligere antenneanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1. Prosessen frem til oppstart av planarbeidet 

2.1.1. Oppstartsfase 
Miljøverndepartementet gav NRS tillatelse til å etablere nedlesestasjon for satellitter på Platåberget i 
brev datert 24. mai 1996. 

Tillatelse til utvidelse av anlegget på Platåberget innenfor det allokerte areal, ble gitt av Sysselmannen 
i brev datert 6. november 1996 og 12. juni 1997. 

Utvidelse av arealet på Platåberget for en videre utbygging ble behandlet av Longyearbyen lokalstyre i 
sak PS 046/02. Under behandlingen av denne saken presiserte lokalstyret at NRS snarest måtte legge 
frem en delplan som gav en bredere vurdering av arealdisponeringen samtidig som NRS la et lengre 
tidsperspektiv til grunn. NRS har gitt driftsselskapet KSAT AS i oppdrag å utarbeide en slik delplan. 

2.1.2. Forhåndskonferanse 
Som en forberedelse til planarbeidet ble det 9. juli 2003 avholdt et møte med administrasjonssjef i 
Longyearbyen lokalstyre, Sigmund Engdahl, og lokalsamfunnsplanlegger Gaby Kern. Fra KSAT 
deltok stasjonssjef Reidar Norheim (SvalSat) og plankoordinator Arvid Øvergård. På møtet redegjorde 
KSAT for bakgrunnen for planarbeidet og lokalstyret orienterte om hvilke prosedyrer og instanser som 
vil være involvert i behandlingen av planen og hvem som skal godkjenne delplanen.  

2.1.3. Planprogram 
Forslag til planprogram ”Revidering av Områdeplan for Svalbard Satellittstasjon” ble levert til 
Longyearbyen Lokalstyre den 8. september 2003. 

Forslaget ble behandlet i Teknisk Utvalg den 6. oktober (sak 044/03), hvor utvalget enstemmig vedtok 
følgende: 

«Planprogrammet av 08.09.2003 godkjennes med følgende tillegg: 

• Utover det som ble beskrevet i planprogrammet skal det tas hensyn til følgende i planprosessen: 

• Planforslagets potensielle konsekvenser for lokalsamfunnet; herunder skal redegjøres spesielt for 
effekten som kan oppstå for lokalsamfunnet hvis fiberkabelen skaper nye arbeidsplasser og 
tiltrekker ulike typer bedrifter til Longyearbyen. 

• Beslaglegging av areal i delplanen i forhold til en fremtidig utbygging av en vindkraftpark. 
Delplanen må argumentere for de arealkrav fra satellittanlegget overfor en potensiell 
vindkraftpark 

• Det bør generelt legges opp til et nært samarbeid med Sysselmannen på Svalbard når det gjelder 
natur og kulturminne, Svalbard samfunnsdrift AS når det gjelder tekniske installasjoner på og 
adkomst til Platåberget og Store Norske som grunneier.» 

2.2. Forhåndsvarsel og kunngjøring 

Varsel om igangsetting av planarbeid, ble kunngjort ved brev til berørte organer, organisasjoner og 
myndigheter datert 25.08.03. 

Annonse om kunngjøring av planarbeidet ble annonsert i Svalbardposten 28. august 2003 med frist til 
19. september med å levere innspill. 

Ved fristens utløp var det kommet ett innspill.  
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I uttalelsen fra Longyearbyen Jeger og Fiskerforening heter det: 

”Longyearbyen Jeger og Fiskerforening, LJFF, har ingen innvendinger til oppstart av planarbeid – 
delplan – for fremtidige utvidelser av SvalSat på Platåberget. LJFF tar forbehold om at eventuelle 
utvidelser på Platåberget, ikke skal ha noen innvirkning på aktiviteten på skytebanen til LJFF.” 

2.3. Prosessen videre 

Forslagsstiller oversendte deretter et forslag til delplan for Svalbard Satellittstasjon for videre 
behandling.  

2.3.1. 1. gangs offentlig ettersyn 
Miljø- og næringsutvalget gjorde i møte 26.03.04 vedtak om å legge forslag til delplan for Svalbard 
Satellittstasjon, Platåberget ut til offentlig ettersyn.  

Planforslaget ble sendt til offentlige og private høringsinstanser, samt annonsert i Svalbardposten.  

2.3.2. Innkomne høringsuttalelser 
Følgende uttalelser til planforslaget har kommet:  

Longyearbyen jeger og fiskerforening opplyser i brev datert 20.04.04 at en ikke har innvendinger til 
delplanen så lenge dette ikke får innvirkning på aktiviteten på skytebanen.  

• Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 

Bergvesenet opplyser i brev datert 28.04.04 at Bergmesteren ikke har merknader til anlegget så lenge 
det ikke legger begrensninger på eventuell utnyttelse av resten av kullforekomsten i Gruve 3. Dette bør 
avklares med SNSK som utmålshaver. 

• Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 

UNIS opplyser i brev datert 28.04.04 at en ikke har kommentarer til forelagt delplan. 

• Forslagsstiller tar innspillet til etterretning. 

Svalbard Reiselivsråd angir i brev datert 05.05.04 at en er positiv til utvidelse av SvalSat og anlegget 
på Platåberget. Det forutsettes at anlegget ikke innebærer negative konsekvenser for friluftsliv i 
området. Ber om at det tas hensyn til evt. fremtidig vindkraftanlegg i området. 

• SvalSat-anlegget har til nå ikke vært til hinder for bruk av Platåberget som turområde. 
Erfaringene har vist at turfolk ikke representerer noe problem og KSAT har derfor ikke sett behov 
for å begrense arealet for turbruk. 

• Forholdet til evt framtidig vindkraftanlegg er drøftet i planen. 

Sysselmannen på Svalbard presiserer i brev datert 07.05.04 at tiltakshaver må foreta en 
påvisningsundersøkelse mht kulturminner i området, og at en har innsigelse til planen inntil 
kulturminneinteressene er avklart. Når det gjelder naturforhold er ingen konflikt registrert. Ellers er en 
positiv til planlagte utvidelse. Landskapsvirkning og konsekvenser for turområdet bør vurderes. 
Planen bør ha bestemmelser om størrelse og utforming slik at det ikke blir nødvendig med tillatelse fra 
SMS (jfr. SML § 58 3.ledd bokstav a). Ellers bør begrepet ”kulturminner” brukes i stedet for 
”fornminner”.  

• Når det gjelder hensynet til kulturminner vises det til avsnitt 2.3.3. 

• Hensynet til landskap og friluftsliv er drøftet i planen, bl.a. er det gjennomført en 
synlighetsanalyse. 

• Planbestemmelsene angir rammer anleggets størrelse og utforming. 
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2.3.3. Registrering av kulturminner 
Sysselmannen på Svalbard oppsummerer i brev av 15.08.04 resultatet av gjennomført registrering av 
kulturminner i planområdet. Det ble funnet flere kulturminner, bl.a. et stolpefundament (lokalitet 1) 
som er automatisk fredet (jfr. SML §§ 39 og 42). Dersom hensynet til dette ivaretas i delplanen, vil en 
frafalle innsigelsen som ble reist i brev av 07.05.04. Lokalitet 2 og 3 stammer fra slutten av 70-tallet 
og legger ikke spesielle føringer for utforming av planen. 

• Med bakgrunn i gjennomført feltundersøkelse avsettes i planen en sikringssone på 100 m omkring 
stoplefundamentet til Kulturminneområde. 

• Dermed er hensynet til kulturminneinteressene ivaretatt og innsigelsen frafalt.  

2.3.4. MNU-behandling den 30.5.05 
Basert på innkomne merknader, oversendte forslagsstiller så et omarbeidet forslag til delplan for 
Svalbard Satellittstasjon for videre behandling.  

I forbindelse med at dette forslaget til delplan ble behandlet i Miljø- og næringsutvalgets møte den 
30.5.05, ble følgende vedtatt: 

«Miljø- og næringsutvalget finner ikke at det framlagte forslag til delplan for Svalbard Satellittstasjon 
oppfyller de krav til plankvalitet som bør stilles, og ber om at følgende endringer innarbeides i 
planen:  

Plankartet må bringes i samsvar med planbeskrivelse og utfyllende bestemmelser – 
”Kulturminneområde” ( §49 pkt 3) er ikke avmerket på kartet med formålsgrense og signatur. 

Fremtidig veitrase må nedfelles i plankartet. Alternativt kan det gis utfyllende bestemmelser om 
plassering, utforming og behandling av veier. 

I utfyllende bestemmelser gjøres følgende endringer: 

Korrekt benevnelse av arealbruksformål er ”Spesialområder – særskilt anlegg for satellittmottaking” 
(§ 49 pkt. 7) og ”Kulturminneområde” ( §49 pkt 3) 
Det er ikke samsvar mellom overskriften ”Arealformål” og de etterfølgende bestemmelsene. 
Utfyllende bestemmelser bør sorteres under overskriftene ”Generelle bestemmelser”, 
”Spesialområder – særskilt anlegg for satellittmottaking” og ”Kulturminneområde”  
Eier av vei og hvem som gir tillatelse til bruk av vei er privatrettslige forhold og tas ut av utfyllende 
bestemmelser.  
Det må gis bestemmelser om maksimal størrelse for antenner (høyde og utstrekning) og minsteavstand 
til formålsgrense.  
Bestemmelsen om driftsbygning må inneholde rammer som bygget skal oppføres innenfor – det gjelder 
høyde og areal i tillegg til bestemmelser om utforming.  
Det må gis bestemmelse om at det ikke skal være tillatt å gjerde inn området. 

Det må utarbeides retningslinjer som angir føringer for praktisering av planen (jfr SML § 49 nr 9 b). 

Revidert forslag til delplan for Svalbard Satellittstasjon oversendes Sysselmannen til uttalelse før 
planen legges fram for lokalstyret for endelig vedtak. 

Før planforslaget oversendes Sysselmannen for uttalelse, ber vi om at planforslaget omarbeides i 
henhold til vedtaket.» 

2.3.5. Etterfølgende dialog med lokalstyret 
I etterkant har forslagsstiller hatt en løpende dialog med Longyearbyen lokalstyre i forhold til planens 
utforming, og ikke minst i forhold til innhold og detaljering. 

Et endelig forslag til delplan for Svalbard Satellittstasjon (datert 3.8.05), ble oversendt lokalstyret for 
videre behandling den 30.8.05.  
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3. PLANOMRÅDET – BESKRIVELSE OG PREMISSER 

3.1. Lokalisering og avgrensing 

Platåberget ligger ovenfor flyplassen og Gruve 3, og avgrenses i østlig retning av Blomsterdalen og 
mot vest av Bjørndalen. Mot sør strekker platået seg mot foten av Nordenskioldfjellet. Innenfor dette 
området kan terrenget sies å være rimelig flatt over kote 430 (se figur på neste side). 

Innenfor det angitte området har NRS tinglyst et areal på 261.000 kvm.  

Området som SvalSat disponerer eies av SNSK og har gnr. 22 og bnr. 317, 274 og 472. Arealet er på 
261.000 kvm. 

3.2. Overordnede føringer 

3.2.1. Arealplan for Longyearbyen 
Det aktuelle området er i gjeldende Arealplan for Longyearbyen 1998-2002 avsatt til hhv 
”Byggeområde/Serviceområde, nåværende og framtidig” 1  og ”Natur- og friluftsområde”. 
Adkomsten opp til Platåberget er avsatt som ”Anleggsveg”. 

I planbestemmelsene punktet heter det: ”Serviceområder skal benyttes til næringsformål, offentlig og 
allmennyttige formål.”  

I tillegg gir planbestemmelsene en del føringer i forhold til framtidig aktivitet, bl.a. krav om 
utarbeidelse av en mer detaljert arealplan før tillatelse til etablering av forsknings- og 
kommunikasjonsanlegg  innenfor Natur- og friluftsområder kan gis.  
 

Utsnitt av ’Arealplan for Longyearbyen 1998-
2002’ (målestokk 1:80.000). 

Detalj fra ’Arealplan for Longyearbyen 1998-
2002’ (målestokk 1:40.000). 

 

                                                 
1  Etter forslagsstillers oppfatning er det ikke riktig å kartfeste SvalSat under gruppen ”Byggeområder” 

(§49.1) slik det er gjort i dag, anlegget bør avsettes som ”Spesialområder” (§49.7). Dette har lokalstyret 
sluttet seg til. 
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3.2.2. Områdeplan for SvalSat  
Deler av planområdet er i gjeldende Områdeplan for SvalSat, vedtatt 19.9.03, avsatt til hhv 
”Byggeområde/Anlegg for satellittmottaking, nåværende og framtidig”. 

I bestemmelser til områdeplanen heter det: ”Innenfor byggeområdet kan det etableres antenner for 
nedlasting av satellittdata med tilhørende infrastruktur og nødvendige bygninger.” 

3.3. Naturgrunnlaget 

3.3.1. Topografi  
Landskapet på Platåberget er, som navnet indikerer, tilnærmet flatt over kote 430. Avstanden mellom 
kote 430 og 470 i sørøstlig retning (linje gjennom stasjonsbygget) er ca. 2100 m.  

Stasjonsbygget ligger 459 moh. Mot sørvest er avstanden fra kote 430 til stasjonsbygget ca. 750 m. 
Mot nord og nordøst er terrenget brattere.  

 

Høydelagskart som viser topografien i området. 

 

3.3.2. Grunnforhold 
De 6 store antennene som er montert på Platåberget er alle fundamentert på en dybde på ca. 5 m. 
Følgelig har man en rimelig god oversikt over grunnforholdene. De ”ytterste” antennene ligger ca. 600 
m fra hverandre og grunnforholdene synes å være temmelig lik over den delen av Platåberget som er 
tatt i bruk for SvalSat. De øverste 3-4 m består av løsmasser med store iskrystaller. Fra 4 til 5 m blir 
iskrystallene mindre og fra 5 m synes det å være betydelige mindre iskrystaller i massene. Antennene 
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er fundamentert på ”fast fjell” 5-5,5 m under terreng. Graving av kabelgrøfter viser at permafrosten 
ikke smelter mer enn 20-30 cm om sommeren. 

3.4. Miljømessige forhold 

3.4.1. Natur og landskap 
Vegetasjonen på Platåberget ble undersøkt i 1996.2  Platået er dominert av nesten vegetasjonsløs 
blokkmark med innslag av partier med lav- og mosedominert vegetasjon med lite høyere planter. 
Blokkmarka er ei gråmose-lavhei med heigråmose og gulskinn/gulskjerpe. Det konkluderes med at 
anlegget ikke vil berøre fredede eller truede plantearter eller spesielle vegetasjonstyper.  

Det er ikke registrert spesielle fauna-, flora- eller geologiinteresser som vil være i konflikt med 
planlagt arealbruk. 

 

Skrinn vegetasjon. Blokkmark. 

 

3.4.2. Kulturminner 
Det er frem til i dag ikke påvist noen kulturminner på Platåberget. De utgravninger som er utført i 
forbindelse med antennefundamentering har ikke avdekket kulturminner i grunnen.  

I forbindelse med registreringer som en del av planarbeidet, ble det funnet ett kulturminne innenfor 
planområdet, et stolpefundament. I planen avsettes en sikringssone på 100 m omkring dette til 
Kulturminneområde. 

Det ble gjort ytterligere to funn utenfor planområdet. De to funnene er rester fra leteboring i regi av 
SNSK. Etter Sysselmannens vurdering er ikke kulturinteressene her så fremtredende at de vil ha 
føringer for utformingen av planen. 3 

3.4.3. Estetikk 
Så langt det har vært mulig har estetiske forhold blitt hensyntatt i forbindelse med etablering av 
SvalSat-anlegget. Fundamentene for radomene (kuplene som beskytter antennen) er malt i farger som 
gjør at de skal passe best mulig til omliggende terreng. Størrelsen på fundamentene bestemmes av 
størrelsen på antennen som plasseres i vedkommende radom. Selve kuppelen er hvit.  

                                                 
2  Spjelkavik: ”Rapport fra befaring langs veitrasè og stasjonsområde for den planlagte satellittstasjonen på 

Platåberget.” September 1996.  
3  Ref. Sysselmannens brev datert 15 august 2004 
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Utsikt mot Revneset. Utsikt innover mot Operafjellet og Adventdalen. 

 

3.4.4. Fjernvirkning 
Under innflyging fra vest er anlegget kun synlig i en kort periode. Ved avgang fra Longyearbyen er 
anlegget godt synlig når avgangen skjer mot sydvest.  

Anlegget er ikke synlig fra Longyearbyen eller fra flyplassområdet. 

3.5. Bruk av området 

Platåberget var et ubebodd område da NRS startet utbyggingen av SvalSat i 1996. Adkomst til 
området var kun mulig til fots, eller med snøscooter om vinteren. Området er meget godt egnet til den 
aktiviteten SvalSat bedriver i dag. Den lave horisonten og ingen nærliggende støykilder gjør at 
området er attraktivt for mottaking og kontroll fra satellitter i polare baner. Når det gjelder 
kommunikasjonssatellitter i geostasjonære baner er mulighetene begrenset. Disse satellittene er kun 
synlig i en sektor mot syd og fjellene gjør at forholdene blir vanskelig.  

3.5.1. Aktiviteter i planområdet 
Telenor Svalbard AS har, siden 1998 hatt utstyr montert på området og leier areal i driftsbygget til 
SvalSat.  

I 2002 ble en stasjon for måling radioaktive partikler i luften satt i drift på Platåberget. Stasjonen er 
plassert i driftsbygningen og alle følere er plassert på taket av bygningen.  Stasjonen er en del av et 
verdensomspennende nettverk og drives i Norge av NORSAR.  

I vestlig retning, men utenfor det eksisterende området, har Meteorologisk Institutt plassert en mast 
med meteorologiske sensorer. Målingene overføres automatisk til Svalbard Lufthavn.  

Øst for stasjonsbygget har SvalSat montert en egen værstasjon.  

Utover dette er det ingen andre aktiviteter i planområdet som er tilknyttet SvalSat. 

3.5.2. Bygninger og anlegg 
SvalSat-anlegget består av følgende elementer: 

• driftsbygning (ca. 600 kvm grunnflate), 
• bygg for nødstrømsanlegg (ca. 70 kvm grunnflate) 
• transformatorkiosk 
• anleggsrigg 
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• mobil forskningsstasjon 
• til sammen 10 større og mindre antenneinstallasjoner 
• tilhørende veier og kabelkanaler 

Hvert av de største antenneanleggene dekker et areal på ca. 80 kvm. Med opparbeidet areal rundt 
antennen for installasjonsarbeider, øker arealet til ca. 310 kvm. for hver av de store antennene. De 
minste antennene dekker et areal som er mindre enn 30 kvm.  

Mellom antennene og driftsbygget er det anlagt kabelkanaler og veier. Dette er nærmere beskrevet 
under avsnittet infrastruktur.  

Plasseringen av antennene i forhold til hverandre og i forhold til driftsbygget bestemmes av tekniske 
og operative forhold. I hovedsak er det kunden som presenterer disse kravene og siktemålet er at 
antennene ikke skal ”skygge” for hverandre ved lave elevasjonsvinkler, og at stråling fra antennene, i 
den korte perioden hvor det sendes signaler til satellittene, ikke skal forstyrre de nærliggende antenner.  

I tillegg kommer kravet om at antennene skal ha direkte sikt (line-of-sight) til en kalibreringsstasjon 
som er plassert i Hiorthhamnfjellet.  

For kommunikasjonsantennene er det krav om siktelinje til så vel geostasjonære satellitter som til 
Isfjord Radio.  

På bakgrunn av den utvikling som har funnet sted ved SvalSat er det begrenset hvor mange nye 
antenner som kan få plass på det eksisterende areal. 

3.5.3. Vegadkomst 
Adkomst til Platåberget skjer via en privat vei bygget av Norsk Romsenter. Veien starter ca. 200 m fra 
dagbygget ved Gruve 3 og er ca. 3,5 km lang. Veien går i meget bratt terreng. Dette skaper problemer 
både sommer og vinter. Om vinteren kan snøskred sperre veien i kortere eller lengre tid. Transporten 
til og fra SvalSat skjer med helikopter i den tiden veien er stengt, eller det er fare for ras. Om 
sommeren er det fare for steinsprang i den bratteste delen. På grunn av disse forholdene er det montert 
veibom der hvor veien starter.  

3.5.4. Kommunikasjon 
Det er telefonforbindelse fra veibommen til operasjonsrommet på SvalSat. Bommen åpnes av 
vakthavende operatør etter at den som søker adgang har identifisert seg. Trafikken til Platåberget er 
altså meget begrenset. Om sommeren forekommer det at fotturister tar seg opp til Platået. Biltrafikk 
skjer kun etter avtale med vakthavende operatør. 

3.5.5. Teknisk infrastruktur 

Elektrisk kraft 
Elektrisk kraft til SvalSat-anlegget føres i kabel fra stolpe ca. 200 m fra dagbygget til Gruve 3. 
Kabelen er lagt i kabelgrøft langs veien helt frem til transformatorkiosken ved driftsbygget på SvalSat. 
Spenningen er 11 kV og kapasiteten er 1250 kVA. Investeringene ble gjort av NRS. Etter at anlegget 
var godkjent ble det overført til Svalbard Samfunnsdrift AS som dermed er eier av anlegget. 

Telefon/Data 
Det er lagt fiberoptisk kabel fra Telenor Svalbard til SvalSat. Kabelen går langs veien i samme 
kabelgrøft som kraftkabelen. Kabelen eies av Telenor Svalbard AS som også har driftsansvaret. I løpet 
av høsten 2003 ble det installert ytterligere fiberkabler til SvalSat.  
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3.6. Eiendomsforhold 

Arealet som benyttes av SvalSat har gnr 22 bnr. 274, 317 og 472, og er festet til Norsk Romsenter av 
Svalbard Samfunnsdrift AS. Festeavtalene er tinglyst henholdsvis 9. september 1997, 30. september 
2002 og 25. november 2002. Arealet eies av Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) AS. 

3.7. Planpremisser 

En oppsummering av ovennevnte gir følgende premisser for planarbeidet: 

• Planarbeidet innebærer en endring og detaljering i forhold til gjeldende arealplaner. 

• Det er avklart at planområdet avsettes til Spesialområde/ Særskilt anlegg for satellittmottaking. 

• Det registrerte kulturminnet som ligger innenfor planområdet (et stolpefundament) markeres i 
plankartet. Videre avsettes en sikringssone på 100 m omkring dette som Kulturminneområde. 
Gjennom bestemmelser sikres området mot tiltak som kan redusere verneverdien, ref. 
Svalbardmiljøloven §§ 39 og 42. 

• Ut fra manglende opplysninger om framtidige etableringer, finner forslagsstiller det lite 
hensiktsmessig å nedfelle fremtidige veitraséer i plankartet. For å kompensere for planens 
manglende entydighet i forhold til utforming av området, gis bestemmelser om at en detaljert 
situasjonsplan skal vedlegges framtidige byggesøknader. 

• Det gis bestemmelser om maksimal størrelse for antenner (høyde og utstrekning) og 
minsteavstand til formålsgrense.  

• Det gis bestemmelser som regulerer framtidig bebyggelse mht høyde, areal og utforming. 

• Det gis bestemmelser om at det ikke skal være tillatt å gjerde inn området. 

• Det utarbeides retningslinjer som angir føringer for praktisering av planen (jfr SML § 49 nr 9 b), 
bl.a. knyttet til prinsipper for skånsom tilrettelegging/anleggsarbeid.  
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4. UTVIKLINGSPLANENE 

4.1. Plassering av antennene 

I forbindelse med bygging av antennene, er det viktig å unngå gjensidige forstyrrelser og at antennen 
”skygger” for hverandre. Dette medfører at det blir store avstander mellom de forskjellige 
installasjonene.  

Den nøyaktige plasseringen vil bestemmes av kundens operative og tekniske spesifikasjoner. Det er 
derfor ikke mulig å lage en oversikt over den nøyaktige plasseringen av fremtidige 
antenneinstallasjoner.  

Skissen under angir mulige posisjoner for fremtidige antenner. Utgangspunktet er at avstanden skal 
være 200 m mellom hver installasjon. Skissen viser også en mulig trasé for adkomstvei til de 
forskjellige installasjonene. Utgangspunktet er at veien i minst mulig grad skal krysse kabelgatene 
mellom antennene og driftsbygget. 

Det utvidede arealet gir større mulighet til å tilby plassering på god avstand fra dagens antenner 
dersom det skulle være et krav. 

 

 
Skisse som viser eksisterende anlegg, samt mulige framtidige anlegg.  
Også buffersonen omkring det registrerte kulturminnet er vist. 
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Andre parametere som vil ha betydning for plassering av utstyr på Platåberget vil være: 

• Elektromagnetisk støy (EMI) 
• Radiostøy (RFI) 
• Skyggevirkninger 
• Tilgang til elektrisk kraft 
• Adkomst til området 

4.1.1. Elektromagnetisk støy (EMI) 
Dette er lavfrekvent støy fra motorer, generatorer etc. som kan forstyrre den etablerte virksomheten på 
SvalSat. KSAT kontrollerer allerede sitt elektrisk distribusjonsnett. Bl.a. foretas målinger for hver ny 
installasjon for å sikre at nytt utstyr ikke  genererer EMI som spres over det elektriske nettet. Særlig 
når anlegget drives på nødstrømsanlegget er dette en kritisk parameter. 

4.1.2. Radiostøy (RFI) 
Radiostøy omfatter høyfrekvent støy fra radiosendere av forskjellig slag.  Kontroll med tildeling av 
frekvensbånd utføres i Norge av Post- og Teletilsynet. I tillegg er tildeling av frekvensbånd koordinert 
gjennom internasjonale organisasjoner (ITU). Innen de forskjellige frekvensband kan det være gitt 
tillatelse til forskjellige typer aktiviteter (for eks. både terrestriell-og satellittkommunikasjon). Dette 
gjør det nødvendig å kontrollere at aktivitetene ikke forstyrrer hverandre. 

I forbindelse med nye kunder foretar KSAT, og kunden, omfattende målinger for å bekrefte at det ikke 
forekommer sendere som kan forstyrre satellittmottakingen. På samme måte foretas det målinger av 
RFI mellom de forskjellige antennene for sikre at de ikke forstyrrer hverandre. 

4.1.3. Skyggevirkninger 
Antennene på SvalSat følger satellittene helt ned til horisonten. Bortsett fra en liten sektor mot 
Nordenskioldfjellet er naturlig horisont på Platåberget mindre enn 3 grader. Etablering av strukturer 
(bygninger eller annet) vil kunne få  betydning for mottakerforholdene for de forskjellige antennene. 

4.1.4. Elektrisk kraft 
I forbindelse med fremtidig utbygging er det to aspekter som er viktig når det gjelder elektrisk kraft. 
Det ene er det totale, fremtidige behovet for elektrisk kraft til SvalSat-anlegget, og det andre er 
avstanden mellom distribusjonsskapet i driftsbygget og fremtidige antenner.  

Dagens kapasitet er på 1250 kVA. Totalt forbruk med de systemer som i dag er operative er på ca. 30-
40 % (375-500kVA). Det betyr at dagens installasjon vil kunne ta vare på en betydelig utbygging. I et 
10-15 års perspektiv kan likevel være aktuelt å øke kapasiteten. 

Dersom fremtidige antenner blir plassert langt fra transformatoren kan det bli aktuelt å sette opp 
mindre transformatorer for å unngå spenningstap i kabelen til de aktuelle antennene. Prinsippet om å 
grave ned kraftkablene til antennen og legge signalkablene i kabelgrøfter ventes å bli fulgt også i 
fremtiden.  

For å sikre at krafttilførselen gjør det mulig å øke aktiviteten på SvalSat gjennomfører KSAT en nøye 
overvåking av eget forbruk. Etablering av annen virksomhet vil ikke uten videre kunne påregne å få 
knytte seg til kraftkabelen som i dag fører kraft til SvalSat. 

4.1.5. Adkomst til Platåberget 
Som beskrevet tidligere skjer adkomsten til Platåberget via en privat vei som eies av Norsk 
Romsenter. På grunn av veiens beskaffenhet og kravet til sikkerhet for personell er adkomsten 
begrenset.  
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4.2. Veger og kabelgrøfter 

For å kunne utføre installasjons- og vedlikeholdsarbeid er det nødvendig å ha kjørbar adkomst fra 
driftsbygningen til alle antennene hele året. For å lette snøryddingen bygges veien opp ca. 1,5 m over 
terreng.  

Veier vil bli bygget slik at de i minst mulig grad kommer i konflikt med kabelkanaler/grøfter som 
løper mellom de forskjellige antennene og driftsbygget.  

 

Eksempel på internveg.  Eksempel på internveg. 

 

4.3. Bebyggelse 

Ved SvalSat er i dag oppført en driftsbygning (ca. 600 kvm grunnflate), et bygg for nødstrømsanlegg 
(ca. 70 kvm grunnflate) samt en transformatorkiosk. I tillegg finnes bygg av mer midlertidig karakter, 
som anleggsrigg og mobile installasjoner. 

Så langt forslagsstiller kjenner til er det ikke behov for ytterligere bebyggelse i overskuelig framtid. I 
den grad det blir behov for å utvide telemetrisalen, vil det være aktuelt å foreta forlengelse av 
eksisterende fløy (se foto).  
 

Eksisterende bebyggelse er oppført i stål, men 
dekket med trekledning. 

Det er fortsatt anledning til å foreta utvidelser 
knyttet til telemetrisalen. 
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5. PLANBESKRIVELSE 

5.1. Generelt 

Planområdet er på 1733 dekar. 

Plankartet er tegnet i målestokk 1:5000, med 2 meter ekvidistanse. Digitalt kartgrunnlag er levert av 
SSD. 

Planområdet er disponert til Kulturminneområde og Spesialområde/Særskilt anlegg for 
satellittmottaking.  

5.2. Robusthet 

Selv om enkelte imøteser en viss detaljering i planen, fokuserer forslagsstiller først og fremst på at 
planen som utarbeides må være tilstrekkelig robust. 

I dette ligger at planen må være fleksibel, både når det gjelder utforming og plassering av framtidig 
bebyggelse/anlegg og i forhold til arrondering innenfor planområdet. Planen må med andre ord legge 
til rette for ulike utviklingsscenarier. 

Forslagsstillers behov for fleksibilitet får betydning både i forhold til avgrensning av planen, og ved 
fastsetting av høydebegrensninger. 

Planens manglende entydighet i forhold til utforming av området, kompenseres bl.a. ved at det 
gjennom bestemmelsene stilles krav om at en detaljert situasjonsplan skal vedlegges framtidige 
byggesøknader. 

5.3. Framtidig utnyttelse 

Selv om forslagsstiller pr i dag ikke ser at det er behov for ytterligere bebyggelse, legges i planen til 
rette for en fordobling av dagens bygningsmasse - dette i tråd med resonnementet foran.  

Maksimal byggehøyde settes til 9 meter, som tilsvarer eksisterende driftsbygning.  

De største antennene har i dag en diameter på 13 meter.  

Selv om det pr i dag vurderes som lite sannsynlig at så store antenner vil bli etablert ved Svalsat, 
nedfelles i lys av ovennevnte en maksimal høyde på 35 m for antenneanlegg i planen, inkl. 
fundamenter. 

Pr i dag er ikke forslagsstiller kjent med at det foreligger behov for å gjerde inn større eller mindre 
deler av anlegget.  

5.4. Trafikale forhold 

Vegadkomst til planområdet avsettes med pil i plankartet.  

I tråd med resonnementet foran avsettes ikke internveger i plankartet, men det gis føringer for 
nedfelles som retningslinje/bestemmelser til planen.  
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5.5. Miljømessige forhold 

5.5.1. Landskap og fjernvirkning 
Eksisterende antenner er ikke synlig fra Longyearbyen eller flyplassområdet.  

Avhengig av rådende sikt- og lysforhold er imidlertid de største, som har radomer med en diameter på 
13 m, synlig fra andre områder, bl.a. Hiorthamna (se foto under og synlighetsanalyse 4  på neste side).  

I og med at det ved en evt utvidelse av anlegget antas etablert antenner tilsvarende dagens, vurderes 
evt endringer knyttet til innsyn/fjernvirkning som marginale. 

 

 
Bildet viser noen av de eksisterende antennene sett fra Hiorthamna. 

 

For å illustrere en ”verstesituasjon”, er et anlegg som omtalt i avsnitt 4 lagt til grunn for ytterligere en 
synlighetsanalyse. Dvs at både eksisterende og nye antenner er gitt en høyde på hele 35 m (lite 
sannsynlig). 

Som det framgår nederst på neste side er fortsatt ingen antenner synlig fra Longyearbyen eller områder 
som er fremkommelig med bil i Longyearbyen – selv om høyden på antennene økes til hele 35 m. 

Selv om et slikt anlegg vil være noe mer synlig enn dagens antenner, bl.a. fra Isfjorden, vurderes 
endringene knyttet til innsyn/fjernvirkning som lite vesentlige. 

                                                 
4  Utarbeidet ved hjelp av GIS-verktøyet ArcView. ”Uregelmessigheter” i ytterkantene skyldes manglende 

høydedata på terreng. 
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Synlighetsanalyse knyttet til eksisterende antenner (høyde 13 m, øyehøyde 2 m). 

 
Synlighetsanalyse knyttet til eksisterende og nye antenner (høyde 35 m, øyehøyde 2 m). 
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5.5.2. Kulturminner 
Som beskrevet tidligere er det først og fremst i forbindelse med fundamentering av selve antennen at 
det finner sted utgravninger. Arealmessig er disse meget beskjedne (ca. 50 kvm). 

Ved en videre utbygging av SvalSat vil forholdet til fredede kulturminner bli behørig overvåket, i tråd 
med SML § 44.  

5.5.3. Friluftsliv/rekreasjon 
SvalSat-anlegget har til nå ikke vært til hinder for bruk av Platåberget som turområde. Det utvidede 
arealet dekker kun en begrenset del av hele området som betegnes Platåberget. I og med at veien er 
stengt begrenses adgangen til området. Om vinteren er det flere alternative scooter-traséer som gjør 
det mulig å komme opp på platået.  

Erfaringene har vist at turfolk ikke representerer noe problem og KSAT ser derfor ingen behov for å 
begrense arealet for turbruk. 

5.5.4. Utslipp 
Installasjonene på SvalSat avgir ingen gasser, væsker eller andre elementer som kan forurense miljøet 
i planområdet.  

5.6. Forholdet til lokalsamfunnet 

5.6.1. Generelt 
En videre utbygging av SvalSat vil ikke føre til den samme raske vekst i antall arbeidsplasser som har 
vært tilfelle frem til i dag (2004).  

Anlegget vil fortsatt være i kontinuerlig døgndrift, men selve den operative driften vil bli styrt fra 
kontrollsentra på fastlandet. Kravet til driftspålitelighet vil imidlertid føre til at den tekniske staben 
(vedlikehold og modifikasjoner) kan komme til å øke. Dette vil være høyt kvalifisert personell.  

En videre utbygging vil også gi oppgaver til bedrifter i lokalsamfunnet i samme eller økende grad 
sammenlignet med i dag. Slike oppgaver vil være underlagt strenge krav til kvalitet og teknisk 
utførelse, hvilket innebærer at lokale entreprenører får en viktig referanse.  

5.6.2. Konsekvenser av fiberkabel til fastlandet 
I forbindelse med lokalstyrets godkjenning av planprogrammet ble KSAT bedt om å vurdere 
konsekvensene for lokalsamfunnet i forbindelse med at det blir lagt fiberkabel mellom Svalbard og 
fastlandet. 

Etter at fiberkabelen ble tatt i bruk i 2004, er telekommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet 
blitt en av de mest avanserte i verden.  

Longyearbyen har fått den ”elektroniske motorveien” som alle deler av Norge (og de fleste andre land) 
så gjerne vil ha. I offisielle dokumenter i Norge blir en slik ”motorvei” gjort til en betingelse for 
næringsutvikling (nye type industri og nye bedrifter) og samfunnsutvikling (skoler, helsestell osv.) 
med særlig vekt på områder som ligger utenfor ”sentrum.”  

Selv om det ligger utenfor rammen av dette dokument å avklare hvilke muligheter dette åpner for 
lokalsamfunnet, anføres følgende: 

• SvalSat vil være den største bruker av fiberkabelen og KSAT disponerer tilstrekkelig båndbredde 
til å betjene stasjonens kunder. 

• Drift av kabelen er tillagt Telenor Svalbard AS, via en avtale med Norsk Romsenter Eiendom 
(NRSE) som eier kabelen. 

• Bruken av fiberkabelen er regulert i avtaler med NRSE, Telenor Svalbard, Uninett og KSAT. 
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• Når det gjelder typer av bedrifter som benytter digitalt innhold (digital content), og som nå kan 
etablere seg i Longyearbyen,  så kan man se på hva som i dag finnes i den vestlige verden og 
ekstrapolare ved å si at ”det blir mer av alt pluss nye typer bedrifter.” 

• Hvilke lovhjemler som finnes og som kan benyttes på Svalbard for å regulere uønskede bedrifter 
kan KSAT ikke si noe om. Nyhetsbildet de siste årene synes å indikere at de juridiske kjøreregler 
er ”uklare” når det gjelder denne type bedrifter. Dette er imidlertid utenfor denne planens mandat. 

5.7. Forholdet til dagens aktiviteter ved SvalSat 

En videre utbygging av SvalSat-anlegget vil i hovedsak medføre flere antenner med tilhørende 
infrastruktur (vei, elektrisk kraft og kabelkanaler for signalkabler). Spesifikasjonene knyttet til nye 
antenner vil være bestemt av kundens tekniske krav. Det gjelder størrelse, fri sikt, krav til sikring mot 
støy etc.  

Det er ikke ventet at en slik fortsatt utbygging vil avvike fra den utvikling som har skjedd fra starten 
og frem til i dag. Utfordringene vil være å sikre at nye installasjoner ikke forstyrrer de installasjonene 
som allerede er etablert. 

5.8. Forholdet til planer om vindkraftpark 

SSD har foretatt vurderinger knyttet til etablering av vindkraftpark i Longyearbyen. Basert på vinddata 
fra bl.a. flyplassen ble Adventdalen og Platåberget vurdert som de stedene med de beste 
vindressursene i Longyearbyens nærhet. Adventdalen ble raskt vurdert som uaktuell ut fra visuelle 
forhold, mens Platåberget ble vurdert nærmere, bl.a. gjennom vindmålinger.  

I en rapport datert 12.05.04 oppsummerer Kjeller Vindteknikk AS med at analysene viser at den 
forventede middelvinden på Platåberget er 5.8 m/s i 40 meters høyde – hvilket er vurdert som lovende. 

Når det gjelder evt konsekvenser for SvalSat-anlegget som følge av en vindkraftpark, er det bl.a. viktig 
å vurdere parametere som radiostøy (RFI) og elektromagnetisk støy (EMI).  

For å avklare problemstillingene nærmere har KSAT vært i kontakt med et ledende konsulentfirma på 
fastlandet i forhold til vindkraftanlegg: 

• NVE har så langt ikke reist krav om konsekvensutredning av forholdet til EMI. Det skyldes bl.a. at 
alle komponenter som avgir elektromagnetisk stråling er innkapslet i rom av stålplater. 

• Når det gjelder RFI er forholdet annerledes. NVE ber nå, i de fleste tilfeller, at forholdet til RFI 
(radioforstyrrelser) utredes. Det viser seg at både Forsvarets radaranlegg og Telenors signaler blir 
sterkt forstyrret når vingene på vindmølla bryter radiostrålen. I slike tilfeller oppstår det brudd på 
signalene. 

• Telenor utfører nøyaktige målinger og etablerer en ”sikkerhetssone” på 50 m på hver side av 
vindturbinen. 

Som det fremgår i avsnitt 4.1 er RFI meget kritisk for den operative driften av SvalSat. Antennene 
begynner å motta signaler fra satellittene ved meget lav elevasjon (naturlig horisont) og følger 
satellittene helt til de forsvinner under horisonten. I noen tilfeller er det kritisk at SvalSat har denne 
muligheten å til å følge fra horisont til horisont. Ved lav elevasjon er avstanden til satellittene størst og 
signalene svakest. Avbrudd i signalene på grunn av vingene på en vindturbin vil få stor betydning for 
en operative driften av SvalSat. I motsetningen til Telenors anlegg som peker i en fast vinkel vil 
antennene på SvalSat over et døgn dekke hele horisonten (360 grader). Det vil derfor ikke være mulig 
å etablere ”sikkerhetssoner” som skissert ovenfor.  

Eneste alternativ er at vindturbinene plasseres slik at toppen av vingene ikke er synlig fra antennene på 
SvalSat, eller at de plasseres ”i skyggen” av Nordenskioldfjellet hvor horisonten allerede er ca. 3 
grader. 

Oppsummert kan en konkludere med at en etablering av vindkraftpark på Platåberget vil kunne 
komme til å medføre store negative konsekvenser for den operative driften av SvalSat.  
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6. VEDLEGG 
 

• Bestemmelser til planen, datert 03.08.05 

• Retningslinjer til planen, datert 03.08.05 

• Plankart i målestokk 1:5000, datert 03.08.05 (A3) 
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Bestemmelser til planen 

 

Dato:...................................................................................................................................... 03.08.2005 

Dato for siste revisjon: .......................................................................................................... * 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning:................................................................... * 

 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for videre utvikling av SvalSat, som bl.a. omfatter 
etablering av ytterligere antenneanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur. 

 

II 

I medhold av Svalbardmiljølovens § 49 er området regulert til følgende formål: 

3 KULTURMINNEOMRÅDER 

3.1 Kulturminner 

7 SPESIALOMRÅDER 

7.1 Særskilt anlegg for satellittmottaking 

 

III 

I medhold av Svalbardmiljølovens § 49 gis følgende fellesbestemmelser: 

 

a) Ved søknad om byggetillatelse eller ved byggemelding skal det vedlegges situasjonsplan som 
viser plassering av bygninger/anlegg/innretninger/internveger/parkeringsløsninger o.a.  

b) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses og melding sendes 
omgående til Sysselmannen. 

 
IV 

I medhold av Svalbardmiljølovens § 49 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer 
og bygninger innenfor planområdet: 

 

3 KULTURMINNEOMRÅDER (§49.3) 

3.1 Kulturminner 

a) Innenfor området er det registrert kulturminner. 

b) Det tillates ingen terrenginngrep, bebyggelse eller annen aktivitet som kan skade de aktuelle 
kulturminnene. 
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7 SPESIALOMRÅDER (§49.7) 

7.1 Særskilt anlegg for satellittmottaking 

7.1.1 Generelt 

a) Innenfor byggegrensene tillates etablert bygninger, installasjoner og anlegg som er knyttet til 
driften ved SvalSat.  

b) Adkomst til planområdet er vist med pil i plankartet. 

c) Trafikk til planområdet skal kun skje langs opparbeidet vei.  

d) Kjøring med scooter mellom installasjonene er ikke tillatt. Unntatt fra dette er tjenestekjøring, 
eller kjøring med spesiell tillatelse. 

e) Det er ikke tillatt å gjerde inn området. 

7.1.2 Antenneanlegg 

a) Innenfor byggegrensene kan det oppføres antenner med høyde inntil 35 m over 
gjennomsnittlig terreng, inkl fundament.  

b) Antenneanleggene skal plasseres med en minimumsavstand på 70 m mellom hvert anlegg, 
eller fra andre installasjoner i området. 

c) Antenneanleggene skal, i størst mulig grad, utformes slik at de passer inn i omgivelsene. 
Veggene i radomfundamentene skal bygges i tre eller betong og males slik at de mest mulig 
går i ett med omgivelsene. 

7.1.3 Bygninger 

a) Innenfor byggegrensene kan det oppføres bygninger med høyde inntil 9 m over 
gjennomsnittlig terreng.  

b) Totalt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 9 % (1500 kvm). 

7.1.4 Veganlegg 

a) Adkomst til de forskjellige tekniske installasjonene skal skje på veier opparbeidet for 
formålet. Veiene skal ha en maksimal bredde på 3,5 m og bygges opp inntil 1,5 m over 
terreng. 

b) Ved opparbeiding av adkomstveiene skal terrenget rundt, så langt det er mulig, føres tilbake til 
opprinnelig stand før anleggsarbeidet avsluttes.  

c) Det er ikke være tillatt å hensette eller lagre utstyr eller annet langs veiene i området. 

7.1.6 Kabelgrøfter 

a) Kabeltraseer omfatter både traséer for elektriske kabler og traséer for signal- og kontrollkabler 
mellom antenneanlegg og driftsbygning. 

b) Kablene skal i størst mulig grad legges i bakken, enten i dertil egnede kabelkanaler eller 
direkte i bakken. 

c) Ved graving av kabeltraséer skal terrenget, i størst mulig grad, føres tilbake til opprinnelig 
stand før arbeidet avsluttes. 

d) Dersom kablene graves ned slik at de ikke er synlig skal kabeltraséen merkes på forsvarlig 
måte. 

e) Alle kabeltraséer skal dokumenteres og tegnes inn på kart over området. 
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Retningslinjer til planen 

 

Dato:...................................................................................................................................... 03.08.2005 

Dato for siste revisjon: .......................................................................................................... * 

Dato for lokalstyrets vedtak/egengodkjenning:..................................................................... * 

 

 

I 

Formålet med delplanen er å fastlegge rammene for videre utvikling av SvalSat, som bl.a. omfatter 
etablering av ytterligere antenneanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur. 

 
II 

I medhold av Svalbardmiljølovens § 49 gis følgende retningslinjer: 

 

a) Adkomst til Platåberget skjer, som hovedregel, via en privat vei. Veien er ikke åpen for fri 
ferdsel. 

b) Ved etablering av nye anlegg innenfor delplanområdet er tiltakshaveren ansvarlig for at inngrep 
skjer på en måte som tar hensyn til naturen i området. 

c) Internveger og annen infrastruktur vil bli etablert så skånsomt som mulig. 

d) Behov for større areal i driftsbygning skal primært realiseres gjennom utvidelse av eksisterende 
driftsbygning. 

e) Dersom det blir nødvendig å sette opp en ny driftsbygning skal den føres opp i trematerialer og 
med flatt tak. 

f) For å sikre forsvarlige forhold under montering og vedlikehold av antenneanleggene kan det 
opparbeides et areal på inntil 5 m bredde rundt radomfundamentene. Opparbeidelsen skjer til 
samme høyde som adkomstveien til vedkommende anlegg (maks 1,5 m over terreng). 

g) Terrenget rundt anleggsstedet skal ryddes og, så langt som mulig, settes tilbake til opprinnelig 
stand før anleggsarbeidet avsluttes. 

 


