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Høringsuttalelse til: 

Forenklinger og endringer i lov om planlegging og bygge-saksbehandling (plan- og 
bygningsloven) 

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en organisasjon som ivaretar Norske Radioamatørers 
interesser, og er således det organ som vil kommentere høringer av en slik art på vegne av 
norske radioamatører. Radioamatørvirksomheten er forankret i den internasjonale 
teleunionens (ITU) radioregulativ, og er i Norge underlagt Samferdselsdepartementet ved 
Post- og teletilsynet.

Radioamatørene er sterkt berørt av lovverk som dette. Oppsetting av antenner er en 
absolutt nødvendighet for å kunne utøve vår virksomhet. Vår virksomhet som 
radioamatører oppfattes ofte som en ren hobbyvirksomhet, noe som ikke er riktig. 
"Hobbyvirksomhet" er en nødvendig og naturlig del av virksomheten, men svært mye av 
virksomheten går med til støtte av samfunnsfunksjoner som det er behov for ved ulykker, 
nød og katastrofer. I tillegg drives det et betydelig arbeid for unge, handikappede og eldre. 
Dette har pågått i mange år.

NRRL er, i likhet med Røde Kors og tilsvarende frivillige organisasjoner, medlem av 
FORF, en organisasjon etablert av Justisdepartementet for koordinering av frivillige 
organisasjoners deltagelse i nød og redningstjeneste. Dette en del av vårt nasjonale 
redningssystem. Vi mottar også årlig bidrag fra Justisdepartementet til hjelp i driften av de 
tjenester vi kan tilby.
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Til høringsnotatet:

NRRL vil gi sin tilslutning til forslaget om at mindre antennesystem med høyde inntil 5,0 
meter bør omfattes av en ny registreringsordning. Det er likevel slik at de fleste antenne-
anlegg som brukes av radioamatører er høyere enn 5,0 meter for å kunne fungere radio-
messig. 

Vi ber derfor departementet om å vurdere en høyere grense som gjør antenne-anlegget 
funksjonelt uten at det utgjør en nevneverdig forskjell i påvirkning av omgivelsene. Vårt 
forslag til grense er 10,0 meter. Dette er for eksempel brukt som referansehøyde i punkt 
4.3 Dekning i ”Konsesjon for opprettelse og drift av et digitalt trådløst bakkebasert 
senderanlegg for kringkasting og tillatelse til bruk av frekvenser 470-790 MHz båndet for 
etablering av et elektronisk kommunikasjonsnett basert på DTT teknologi” (fremlagt i 
Statsråd 2.6.2006).

Vi vil også poengtere viktigheten av mer nøyaktige bestemmelser om avstand, høyde og 
plassering, for å unngå uklarheter og diskusjoner.    

Vennlig hilsen

Jan Almedal /s/
Generalsekretær

POSTADRESSE:                      BESØKSADRESSE:       Telefon: 22213790       Bankkonto: 1609 13 63198
Postboks 20 Haugenstua           Nedre Rommen 5E          Telefax: 22213791       Org.nr.:  970 168 400
0915 OSLO                               0988 OSLO                      E-mail: nrrl@nrrl.no

mailto:nrrl@nrrl.no

