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Høringsuttalelse til:  

Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal 

godkjenning av foretak 

 Endringer i byggesaksforskriften 

Innledning:  

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.  

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. 

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. 
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Til høringsnotatet: 

2.7 Antenner 

NRRL vil gi sin tilslutning til forslaget om at mindre antennesystem med høyde inntil 5,0 

meter blir omfattet av unntaksbestemmelsen i byggesaksforskriften § 4-1. 

Ordlyden bør bli som i 2.11.1 Forslag til forskrift, § 4-1 bokstav e nr. 5.   

Tilnærmet alle vertikale antennesystem brukt av radio-amatører er høyere enn 2 meter. Å evt. 

kreve ansvarsrett på disse anleggene vil bli det motsatte av forenkling både for radio-

amatørene og saksbehandlingen i kommunene de bor i. Det er derfor ikke et alternativ å 

gjøre antennesystem med høyde over 2 meter søknadspliktige med krav om 

ansvarsrett.       

Det er allikevel slik at de fleste antenne-anlegg som brukes av radio-amatører er høyere 

enn 5,0 meter for å kunne fungere radio-messig. Radioamatør-antenner faller ikke verken 

under begrepene ”vanlige antenner” eller ” antenner i mobilkommunikasjonsnett” da 

radio-amatørene opererer på langt flere frekvenser enn de kommersielle tjenestene og en 

viktig del av virksomheten er eksperimentering og utvikling av nye antenne-typer.  

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 minner også om at 10 m er godt under 

grensen (15 m) luftfartsverket har satt som definisjon på ”luftfartshinder”  

(http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-07-15-980 ). 

Basert på erfaring vil vi også poengtere viktigheten av mer nøyaktige bestemmelser 

om avstand, høyde og plassering (eks. tak, fasade, grunn), for å unngå uklarheter og 

diskusjoner. Eks: Hvordan måles høyde for et antenne-anlegg som ikke står på bakken? 

Måles høyde på  antenne-anlegget fra innfestingen når det er festet på fasade eller tak?     

 

Vennlig hilsen 

 

 

Jan Almedal /s/       Eilif Gundersen /s/ 

Generalsekretær       Antennesaker 
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