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Høringssvar – Nasjonal ramme for vindkraft  

1. Innledning og oversikt  

 
Det vises til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 1. april 2019 (sak 19/511) med høringsfrist 
1. oktober 2019, jf. departementets informasjonsside om høringen. Vedlagte høringsuttalelse er dermed rettidig.  

Nærværende uttalelse er særlig knyttet til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) forslag til nasjonal 
ramme for vindkraft datert 1. april 2019 samt NVEs temarapport 94/2018 om elektronisk kommunikasjon.  

Norges televisjon AS (NTV) har siden 2006 hatt konsesjon for å drive det digitale bakkenettet for kringkasting 
og konsesjonen gjelder foreløpig frem til 31. desember 2030. NTV har opplevd at nye vindkraftanlegg har skapt 
interferensproblemer for den eksisterende fremføringen av NTVs signaler i det digitale bakkenettet for fjernsyn. 
Til tross for at NTVs virksomhet er basert på en konsesjon som gir både rett og plikt til å etablere et bakkenett 
for fjernsyn og NTV har en eksisterende virksomhet, opplever NTV at det verken fra utbyggere eller 
energimyndighetenes side er tatt tilstrekkelig hensyn til det digitale bakkenettet for fjernsyn. Det forhold at NTVs 
virksomhet i form av signalfremføring «er usynlige» for det blotte øye, gir ikke NTV en dårligere rettslig posisjon 
enn om det hadde vært tale om en fysisk fremføringslinje. Rent faktisk har dette medført at hensynet til NTVs 
virksomhet har blitt tilsidesatt. Forholdet mellom det digitale bakkenettet og utbygging av vindkraft som begge er 
konsesjonsbaserte virksomheter, må imidlertid være basert på et «først i tid, best i rett»-prinsipp. Det er den 
senest etablerte virksomheten som må tilpasse seg den eksisterende virksomheten og bekoste eventuelle 
kompenserende tiltak.  

Etter NTVs syn må saksbehandlingen i vindkraftprosjekter baseres på kunnskap om hvordan vindkraft kan 
påvirke elektroniske kommunikasjonssignaler, NTV konsesjonsvilkår og den rolle NTV er gitt med tanke på å 
ivareta grunnleggende beredskapsmessige og kulturelle hensyn, herunder hvordan denne virksomheten 
finansieres. Etter NTVs oppfatning har verken konsesjonsprosess og konsesjonsvilkår eller annen 
saksbehandling knyttet til detaljplanlegging av vindkraftanlegg ivaretatt dette på en god nok måte, og 
kunnskapen om NTVs virksomhet er for lav. 

NTV presiserer at selskapet ikke har interesser for eller mot vindkraft som sådan. Det sentrale for NTV er at 
hensynet til egen virksomhet, herunder allmennkringkastingsinteresser og beredskapshensyn NTV gjennom sin 
konsesjon skal ivareta – blir behørig utredet og ivaretatt i forbindelse med de konkrete vindkraftprosjektene.  

Når det gjelder de 13 områdene som er pekt ut av NVE som mest egnet for vindkraftutbygging, er det noen 
områder som har flere sendere og mer satellittskygge enn andre og hvor risikoen for interferens samlet sett kan 
synes større enn i andre områder. I forhold til ekomsignaler vil det imidlertid alltid være det aktuelle 
vindkraftverkets konkrete plassering og dimensjonering sett i forhold til senderne og mottakerne som vil være 
avgjørende for at det oppstår interferens eller ikke. NTVs standpunkt er følgelig at:  
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• Det må etableres en egen myk eksklusjonssone rundt alle sendere, herunder satellittskyggesendere, 

på minst 2 kilometer, da disse satellittskyggesenderne tjener til å oppfylle en absolutt 

dekningsforpliktelse, jf. NTVs konsesjon. 

 

• Eksklusjonssonen rundt hovedsenderne i basisnettet bør utvides til 4 km. Det vises her til at disse 

senderne dekker store områder, herunder satellittskyggeområder.  

 

• Vindkraftutbygger må pålegges å utrede muligheten for at et vindkraftanlegg kan skape interferens for 

alle sendere i det digitale bakkenettet som befinner seg nærmere enn 10 km fra et planlagt 

vindkraftanlegg, jf. ITUs rekommandasjon.1 

 

• Vindkraftutbygger må pålegges å utrede mottaksforholdene til alle mottakere som befinner seg innenfor 

en avstand på 2 km fra et nytt vindkraftanlegg da vindkraftanlegg også kan skape interferens for 

husstander som befinner seg i nærheten av anlegget, jf. ITUs rekommandasjon.2  
 

Slik NTV ser det, er det videre avgjørende at konsesjonsbehandlingen og den etterfølgende saksbehandlingen 
styrkes. NTVs erfaring er at selv om en risiko for interferens med TV-signaler identifiseres i et tidlig stadium av 
konsesjonsbehandlingen, så følges dette av mange utbyggere ikke opp i planleggings- og detaljeringsfasen. 
Energimyndighetene har også godkjent MTA-planer og gitt igangsettingstillatelser uten å forsikre seg om at 
hensynet til TV-signalene er tilstrekkelig utredet slik loven og/eller gitte konsesjonsvilkår krever. 
Konsesjonsprosessene NTV har vært vitne til, synes å ha båret preg av at forvaltningen for å ikke å legge 
hindringer i veien for idriftsettelse innen fristen for oppnåelse av grønne sertifikater i 2020, har satt 
saksbehandlingsregler og andre relevante hensyn til side.  

 
2. Overordnet om forslaget til nasjonal ramme for vindkraft og temarapproten om elektronisk 

kommunikasjon  

 
NTV vil berømme NVE for erkjennelsen av at det er behov for å bringe tilveie et bedre kunnskapsgrunnlag for 
forholdet mellom elektroniske signaler og vindkraftutbygging på land. Det er viktige interesser som berøres av 
vindkraftutbygginger. NTV har i flere konkrete saker opplevd mangel på kunnskap som problematisk og 
opplever at det har påvirket saksbehandlingen på en negativ måte. NTV mener energimyndigheten må styrke 
sitt kunnskapsgrunnlag og sørge for bedre prosesser i slike saker, slik at man sikrer at alle parter blir hørt og 
tatt behørig hensyn til. 

At vindturbiner kan påvirke det digitale bakkenettet gjennom forstyrrelser av de digitale terrestriele TV-signalene 
fra sender til mottaker både ved fri sikt og ved mottak via refleksjoner, er ikke tvilsomt og også slått fast på side 
66 i NVEs forslag til nasjonale ramme og NVEs temarapport om elektronisk kommunikasjon.3 Temarapporten 
gir et grunnlag for å forstå mekanismene som fører til interferens, men rapporten gir i liten grad svar på hvordan 
konflikter mellom elektroniske kommunikasjonssignaler og vindkraft bør løses.  

Rapporten synes å ta utgangspunkt i den situasjon som nettopp bør unngås, nemlig at det etableres 
vindkraftanlegg som, gjerne som følge av senere utvidelser (høyere master og større dimensjoner enn omsøkt i 
konsesjonssøknaden), skaper risiko for interferens med NTVs TV-signaler. De mest hensiktsmessige og 
effektive tiltakene, nemlig at man i forbindelse med konsesjonsprosessen unngår å gi konsesjon i områder hvor 
det kan oppstå interferens, eller stiller krav om at utbygger i den senere detaljplanleggingen av 
vindkraftanlegget avstemmer plassering og dimensjoner med berørte ekomaktører, slik at risikoen for 

                                                      
1 ITU-R.BT.1893-1 
2 ITU-R.BT.1893-1 
3 Jf. også prosjektnotat fra Sintef av 24. oktober 2017, som beskriver de fysiske mekanismene som gjør seg gjeldene når vindturbiner 

påvirker og forstyrrer elektroniske kommunikasjonssignaler 
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interferens unngås eller blir lavest mulig, er ikke nevnt. Slike vilkår er imidlertid fastsatt i konkrete saker.4 NVEs 
høringsnotat og temarapporten inneholder også enkelte andre misforståelser og feilslutninger som vi vil komme 
nærmere tilbake til.  

Vi tillater oss i denne forbindelse å minne om at Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet5 
har bedt NVE og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) klargjøre hvordan man i konsesjonsbehandling 
av vindkraftverk skal håndtere allerede utbygd infrastruktur for radiokommunikasjon, slik at man unngår 
skadelig interferens på ekomtjenester, herunder hvordan man skal håndtere slik interferens dersom den 
oppstår.6 NTV etterlyser dette arbeidet som ifølge temarapporten på s. 47 ble igangsatt høsten 2018.  

 
3. De områder NVE har pekt ut som egnet for vindkraft  

 
3.1   NTVs sendere og dekningsforpliktelser i de områdene som er utpekt av NVE   
 
NTV har bedt Norkring utarbeide en rapport som beskriver NTVs sendere og øvrige særlige forhold i de 13 
områdene NVE har pekt ut. Rapporten vedlegges. 

Bilag 1 Rapport fra Norkring av 30. september 2019  
 
Rapporten viser antall sendere i så vel basisnettet og satellittskyggenettet i de identifiserte områdene samt 
deres plassering i og rundt hvert av de 13 områdene. Rapporten viser også dekning fra basisnettet, og angir 
satellittskyggeområder innenfor hver av de 13 utpekte områdene.7 

Som det vil fremgå, er det noen områder, særlig på Vestlandet, som på grunn av sin topografi har mer 
satellittskygge, flere sendere og vanskeligere mottaksforhold for digitale TV-signaler, og hvor risikoen for 
interferens generelt vil være større enn i andre områder.  

Når det gjelder digitale terrestriele TV-signaler, vil det imidlertid alltid være vindkraftanleggenes konkrete 
plassering og anleggenes dimensjon (høyde og diameter på turbinene) sett i sammenheng med plassering av 
sender og mottaker som vil være avgjørende for om interferens vil kunne oppstå. Et vindkraftanlegg som 
plasseres tett opp til en sender, kan skape interferens selv om mottaksforholdene i utgangspunktet er gode, 
mens et vindkraftanlegg i et område som i utgangspunktet kan ha vanskeligere mottaksforhold kan være 
uproblematisk dersom vindkraftanlegget plasseres slik at det ikke forstyrrer signalfremføringen, f. eks. ved at 
mastene plasseres slik at turbinene ikke kommer inn i hovedbeamen (fresnelsonen).8  

Slik NTV ser det, er det ingen av de 13 områder hvor etablering av vindkraftanlegg er utelukket av hensyn til de 
digitale TV-signalene som sådan eller hvor etablering av vindkraftanlegg aldri vil kunne være noe problem. For 
forholdet til de digitale bakkebaserte TV-signalene, gir det mer mening å foreta en konkret vurdering av det 
aktuelle vindkraftprosjekt. Risikofaktorer vil da i første rekke være nærheten til NTVs eksisterende sendere 
(både i basisnettet og satellittskyggenettet) og om det er TV-mottakere som er lokalisert i nærheten av 
vindkraftanleggene.  

Etter NTVs oppfatning må det i alle områder som åpnes for vindkraftutbygging:  

• Etableres en myk eksklusjonssone rundt alle sendere i basisnettet og satellittskyggenettet på minimum 

2 kilometer og rundt hovedsenderne på 4 kilometer, se særlig om forholdet til satellittskyggesendere i 

punkt 3.2 nedenfor.  

 

                                                      
4 Se f.eks. NVEs sak 200808328, Bremangerlandet Vindpark AS, hvor det i anleggskonsesjonen fremkommer at: «I samråd med Norkring 

AS skal konsesjonæren plassere turbinene på en måte som ivaretar en sikker drift av Norkrings hovedsender i planområdet. Eventuelt kan 

det iverksettes avbøtende tiltak som dekkes av konsesjonær.» 
5 Ansvaret er senere flyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
6 Jf. uttalelse i sak 18/1161 av 28. februar 2019 på s.13 
7 Basisnettet dekker ca. 90% av befolkningen i satellittskyggeområder, jf. punkt 3.2 nedenfor.   
8 Se illustrasjon på side 4 i Norkrings rapport.  
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• Vindkraftutbygger må pålegges å utrede muligheten for at et vindkraftanlegg kan skape interferens for 

alle sendere i det digitale bakkenettet som befinner seg nærmere enn 10 km fra et planlagt 

vindkraftanlegg, jf. ITUs rekommandasjon.9 

 

• Vindkraftutbygger må pålegges å utrede mottaksforholdene til alle mottakere som befinner seg innenfor 

en avstand på 2 km fra et nytt vindkraftanlegg, jf. ITU rekommandasjon 1983-1 om økt risiko for 

interferens der vindkraftanlegg anlegges i nærheten av husstander/mottakere.  
 
 
3.2   Særlig om hensynet til fremføringen av TV-signalet i satellittskyggeområder  
 
Som det fremgår av Norkrings rapport, har alle de 13 utpekte områdene satellittskygge i større eller mindre 
grad. Et satellittskyggeområde er et område som på grunn av topografiske forhold ikke kan motta TV via 
satellitt/parabol og som heller ikke har tilgang til annen relevant TV-fremføringsteknologi utover det digitale 
bakkenettet for fjernsyn.  

NVEs høring og temarapporten tar slik NTV ser det, ikke tilbørlig hensyn til de særlige forhold som gjøre seg 
gjeldene i satellittskyggeområder. Det er videre noen uttalelser i NVEs høringsnotat og i temarapporten som 
kan tyde på at NVE har misforstått forholdet mellom satellittskyggeområder, NTVs dekningsforpliktelser og 
satellittskyggenettet og hva satellittskyggenettet er.  

I forslaget til nasjonal ramme på side 67 første avsnitt, skriver NVE i relasjon til satellittskyggenettet at «[…] 

dette nettet har et strengere beredskapskrav». Dette er ikke riktig. De beredskapsoppgaver som bakkenettet 
skal oppfylle er de samme uavhengig av om det er tale om basisnettet eller satellittskyggenettet. Det er heller 
ikke gitt at «kostnaden» i satellittskyggenettet «er mindre» slik det samme sted gis uttrykk for. Kostnadene ved 
etablering av en ny sender for å gjenopprette dekning, vil måtte vurderes helt konkret uavhengig av om det er 
tale om basisnettet eller satellittskyggenettet, og vil i stor grad avhenge av om det må etableres nye 
sendepunkter eller om eksisterende master og infrastruktur kan benyttes.  

NTV ser imidlertid med særlig bekymring på at NVE i temarapporten gir uttrykk for at det ikke er hensiktsmessig 
med egen eksklusjonssone rundt satellittskyggenettsendere (temarapporten side 5 og 47). Noen begrunnelse 
for dette standpunktet er ikke gitt utover at det på side 45 i temarapporten uttales at ITU ikke beskriver hvordan 
et satellittskyggenettverk kan påvirkes av vindkraftverk, at satellittskyggesendere gjerne mates fra sendere i 
basisnettet og at det er i overkant 550 skyggnettsendere i landet som «bidrar» til at NTV kan ivareta sine 
dekningsforpliktelser. NTV kan ikke se at noen at disse forholdene er relevante for at det ikke skal etableres en 
eksklusjonssone rundt satellittskyggesendere.  

En satellittskyggesender skiller seg i prinsippet ikke fra andre sendere utover at den sørger for dekning i et 
satellittskyggeområde. Både satellittskyggesendere og sendere i hovednettet kan mates enten via radiolinje 
eller fra andre sendere både i basisnettet og i skyggenettet. Antallet skyggenettsendere, herunder hvilken 
dekning disse eventuelt måtte ha andre steder i landet, har videre ingen betydning for NTVs 
dekningsforpliktelser i forhold til de husstander i det aktuelle området som eventuelt rammes.   

Poenget er, som NVE i annen sammenheng riktig gir uttrykk for i høringsnotatet på side 66, at NTVs konsesjon 
pålegger NTV å sørge for at husstander som ikke har dekning fra basisnettet, eller ikke kan ta inn TV via 
satellitt (parabol), kabel-TV eller andre former for relevant TV-fremføringsteknologi, kan motta TV-signaler fra 
NTVs digitale bakkenett for fjernsyn. For disse husstandene har NTV med andre ord en absolutt 
dekningsforpliktelse.   

Dette innebærer at selv om kun en enkelt husstand i et satellittskyggeområde skulle miste sitt TV-signal som 
følge av et vindkraftverk, vil NTV uten ugrunnet opphold være forpliktet til å sørge for at den aktuelle 
husstanden får gjenopprettet sin mulighet for mottak av fjernsynssignaler fra det digitale bakkenettet. Dette 
medfører at NTV må etablere en ny sender som sikrer at den aktuelle husstanden kan motta NTVs signal. 

                                                      
 
9 ITU-R.BT.2142 
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Satellittskyggesenderne er dermed helt sentrale for NTV og nødvendige for oppfyllelsen av NTVs absolutte 
konsesjonsforpliktelser i satellittskyggeområder. Det må følgelig være minst like sterke eksklusjonskriterier for 
satellittskyggesenderne som for andre sendere, ettersom det er en risikoen for at husstander mister enhver 
tilgang til TV-signaler der signalfremføringen fra satellittskyggesendere blir utsatt for interferens.  

Det gjøres oppmerksom på at tap av tilgang til TV-signaler også kan være aktuelt der signaler fra basisnettet 
mottas av en (eller flere) husstander i et satellittskyggeområde. Dersom slike husstander mister sitt mottak av 
signaler fra basisnettet som følge av et vindkraftverk, vil også disse miste sin TV-dekning som sådan. 
Sistnevnte situasjon er aktuell på Haram, der NTV mener det er en betydelig risiko for at husstander som 
befinner seg i satellittskygge og som i dag mottar sitt TV-signal via basisnettet, vil miste mottaket av sitt TV-
signal som følge av det vindkraftverk som her bygges.10 Det er i dag samlet ca. 120 000 fastboende i områder 
med (topografisk) satellittskygge. Av disse mottar i dag ca. 90 % sine bakkebaserte TV-signaler fra basisnettet 
og 10 % fra en av de særlige satellittskyggesenderne.  

3.3 Hensyn som må ivaretas ved avgjørelsen av om et vindkraftverk skal kunne etableres i et utpekt 
område eller ikke 

Dersom det skulle bli aktuelt å bygge ut ny vindkraft i et eller flere av de områder som NVE mener er de mest 
egnede, må det gjøres en konkret vurdering av det enkelte prosjekt. Føringene som ligger til grunn for 
utvelgelsen av områder slike de fremkommer av departementets brev av 9. februar 2017, vil også ha betydning 
i en slik sammenheng:  

«Områdene skal velges ut med utgangspunkt i vindressurser og eksisterende og planlagt nettkapasitet. 
Det er et poeng å lokalisere vindkraft slik at det ikke er nødvendig å bygge mye nytt kraftnett. Dette skal 
så avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn». [vår understreking] 

NTVs virksomhet er en del av nevnte samfunnshensyn. NTV og NTVs kunde RiksTV har en etablert økonomisk 
virksomhet i disse områdene som risikerer å bli hindret som følge av at vindkraftanlegg skaper interferens for 
signalfremføringen. Det er ingen grunn til å stille NTV og NTVs kunde RiksTV dårligere enn andre økonomiske 
interesser i det berørte området, herunder hensynet til grunneiere og andre som har bruksrettigheter i området 
og som blir berørt av en vindkraftutbygging. NTV er tildelt en konsesjon og har fått rettigheter fra myndighetene 
til å utnytte frekvensene i luftrommet, og «betaler» for disse rettighetene ved å ha påtatt seg en omfattende 
utbygging for å ivareta dekningsforpliktelser som finansieres gjennom RiksTVs virksomhet. Alle begrensninger i 
evnen til å nå kunder som tidligere har hatt tilgang til NTVs signaler, svekker evnen til å finansiere det digitale 
bakkenettet.  

Foruten nevnte økonomiske interesser, skal NTV gjennom sin konsesjon ivareta beredskapshensyn. I en 
krisesituasjon skal bakkenettet tjene som kommunikasjonsplattform og NRK som allmennkringkaster skal ved 
en nasjonal krise nå ut regionsvis til befolkningen. Vindkraftutbygging kan gripe direkte inn i NTVs 
beredskapsforpliktelser ved å gripe inn i fylkesvis dekningsforpliktelser. Nasjonal sikkerhet har alltid vært viktig 
og erfaring fra omverdenen viser at dette er et felt som må opprettholdes. Forstyrrelser fra annen virksomhet, 
herunder vindkraftutbygging, må dermed unngås. 

NTVs konsesjon skal videre ivareta kultur- og allmennkringkastingoppgaver. NTV skal gjennom sine 
konsesjonsforpliktelser bidra til at alle husstander i Norge har gratis tilgang til NRKs allmennkringkastingstilbud. 
NRKs TV-tilbud er kun gratis tilgjengelig gjennom det digitale bakkenettet.  

NTVs erfaring er at så vel vindkraftaktører som energimyndighetene hittil ikke synes å vektlegge disse 
samfunnshensynene i tilstrekkelig grad. Dette gjelder også i NVEs høring om nasjonal ramme for vindkraft og 
den tilhørende temarapporten. Det vises her eksempelvis til temarapportens uttalelser om 
forholdsmessighetsvurderinger på side 42 der det legges opp til en avveiing mellom kostnadene ved å sette 
opp en bakkenettsender og installere en parabol hos kunden. Beredskapshensynene og hensynet til gratis 
tilgang til NRK er ikke nevnt. Det økonomiske tap for NTV og RiksTV vurderes videre ikke opp mot de 
investeringer og gevinster vinkraftutbygger kan oppnå. Nevnte vurderinger er fraværende i NVEs temarapport, 
men burde vært drøftet, og må under enhver omstendighet tillegges vekt både der det tas stilling til om det bør 

                                                      
10 Se NVEs sak 201901315 
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gis konsesjon til vindkraftutbygging i et nærmere angitt området, og ved ileggelsen av konsesjonsvilkår og ved 
eventuelle forvaltningsrettslige forholdsmessighetsvurderinger.   

 
4. Temarapportens uttalelser om ytterligere kunnskapsbehov om risikoen for interferens 

 
I temarapporten på side 39 vises det til at ITUs anbefalinger inneholder komplekse beregningsmetoder som kan 
være utfordrende å anvende i konkrete vindkraftprosjekter, at det slik NVE oppfatter det ikke er gjort konkrete 
beregninger etter ITUs beregningsmetode i ITU-R BT.1893 og at det hadde vært ønskelig å vurdere 
mulighetene for å utvikle ytterligere beregningsverktøy. NTV er i og for seg ikke uenig i at dette i prinsippet 
kunne vært interessant. I mellomtiden må alle berørte parter forholde seg til at det utvilsomt foreligger en 
interferensproblematikk som må adresseres, og da må man benytte de verktøy som faktisk er tilgjengelige.  

ITU har utarbeidet en rekke standarder for dekningsplanlegging av radio og TV, som alle bygger på metoder 
som hovedsakelig er basert på beregning av feltstyrke. Feltstyrkeberegninger er helt avgjørende for å finne de 
områder der det er risiko for interferens fra vindturbiner, der områder med små marginer i forhold til 
minimumskravet til feltstyrke er spesielt følsomme for forstyrrelser. Norkring har lang erfaring med å utføre slike 
beregninger for kringkastingsnett.11 Norkring har regelmessig utført feltstyrkemålinger for å kalibrere de 
teoretiske beregningene og øke sin beregningspresisjon. Rekommandasjonen ITU-R BT.1893 bygger på de 
samme prinsipper som dekningsplanleggingsverktøyene, men er spesifikk i forhold til beregningsmetoder for å 
avdekke eventuelle forstyrrelser fra vindturbiner for DTT-signaler.  

En av forutsetningene for å kunne utføre beregninger i henhold til den nevnte rekommandasjonen er at den 
konkrete plassering og dimensjoner på mast og rotorer er kjent. Dette er ikke tilfelle for mange av 
vindkraftprosjektene i Norge før på et meget sent stadium. Det er følgelig ikke mulig å gjøre nøyaktige 
beregninger i samsvar med forutsetningen i rekommandasjonen. I mange prosjekter endres også antall, 
plassering og dimensjoner underveis i prosjektene, slik at forutsetningene for kun å gjøre eksakte teoretiske 
beregninger ofte ikke er tilstede før MTA-plan er godkjent. I tillegg kommer lokale topografiske forhold som 
nevnte ITU-rekommandasjon ikke vil kunne ta tilstrekkelig høyde for.   

Uavhengig av dette påpekes at Norkring har foretatt mange tusen dekningsberegninger og kalibrert verktøyene 
sine ut fra målinger i felt. Det var Norkrings dekningsberegning som lå til grunn da NTV fikk lov av 
myndighetene til å slukke de analoge TV-sendingene. Norkring bruker både riktig verktøy og god kompetanse til 
å teoretisk beregne og deretter verifisere beregningene ved feltmålinger. Til syvende og sist er det målinger i 
felt som kan si noe om faktiske mottaksforhold hva enten dette gjelder før, under eller etter 
vindkraftutbyggingen har funnet sted. Er det lav feltstyrke før utbyggingen, vil sannsynligheten for interferens 
være stor dersom master og/eller turbiner plasseres i områder som kan forstyrre signalet. Norkring har foretatt 
både dekningsberegninger og senere feltmålinger for områder hvor vindturbiner er etablert, dvs. at både 
plassering og dimensjoner er kjent. Resultatene underbygger Norkrings teoretiske dekningsberegninger.12 

Norkrings beregninger kombinert med feltmålingene av mottaksforholdene før etablering av vindkraftanlegget, 
er i dag det beste tilgjengelige grunnlaget for å vurdere risikoen for interferens. Norkring har som sagt lang 
praktisk erfaring med målinger av dekning og dekningsstyrke, og har over mange år kalibrert sine verktøy for å 
ta høyde for de erfaringer som er ervervet gjennom de flere tusen målinger som over flere år er foretatt i felt hva 
gjelder mottaksforholdene for DTT i Norge. Norkrings metode gir et mer realistisk grunnlag å vurdere ut fra, enn 
kun teoretiske beregninger basert på ITU-R.BT1893.  

NTV har merket seg at noen vindkraftaktører har benyttet Teleplan for å imøtegå Norkrings risikoanalyser. NTV 
har ingen tillit til Teleplans analyser og konklusjoner hva gjelder vindturbiners påvirkning på DTT signalene.  
NTV har ikke funnet offentlig tilgjengelige opplysninger om de beregningsmetoder og –modeller som Teleplan 
benytter, de er så langt NTV kjenner til ikke lagt til grunn av annen offentlig myndighet, beregningene tar ikke 

                                                      
11 Norkring benytter planleggingsprogrammet Chirplus fra LS Telecom og propagasjonsmodellen IRT 3-D 
12 Vi viser her bl.a. til vindkraftutbyggingen på Svåheia. Etter at NTV ble gjort kjent med at en mottaker i området klaget over at 

vindkraftanlegget forstyrret TV-signalene, engasjerte NTV Norkring til å foreta feltmålinger i området. Målingene har vist at ikke bare 

enkeltadresser, men at hele området (Mong) er berørt av interferens fra vindkraftverket på Svåheia, og at dette særlig gjelder når 

vindretningen er fra nordvest eller sørøst hvor turbinbladene vil ha størst areal mot Mong. Målingene bekreftet de teoretiske beregningene 

Norkring foretok tilbake i 2011 og som var foranledningen til at Norkring i sin høringsuttalelse varslet om at det var fare for interferens. 

Utbygger har til tross for sine konsesjonsforpliktelser i saken ignorert dette forholdet.  
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hensyn til topografi (og har i flere saker blant annet lagt til grunn at signaler skal gå gjennom høye fjell hvilket 
ikke er mulig) og er heller ikke bekreftet ved feltmålinger.  

 
5. Temarapportens uttalelser om avbøtende tiltak  

 
Som nevnt i punkt 2, mener NTV at temarapporten lider av svakheter fordi den ikke nevner det mest 
nærliggende avbøtende tiltaket, som er at vindkraftaktøren ivaretar ekominteressene, herunder hensynet til de 
digitale bakkebaserte TV-signalene i forbindelse med plassering og dimensjonering av vindturbinene. Som 
nevnt i punkt 4 er det mulig å identifisere risiko for interferens på et tidlig tidspunkt gitt at plassering og 
dimensjoner er fastsatt. Teoretiske beregninger av eksisterende mottaksforhold, kan også bekreftes ved 
målinger i felt og dermed ytterligere underbygge risikovurderingene.13  

NVEs uttalelser om forholdsmessighetsvurderingene i temarapporten bærer også preg av en manglende 
stillingtagen til hvilke interesser som er beskyttelsesverdige og unnlatelse av å ta klart stilling til hvem som er 
beskyttet av gjeldende konsesjonsvilkår, jf. punkt 3.3 over. Etter NTVs oppfatning er det åpenbart at også NTVs 
interesser og plattformen DTT er beskyttet av gjeldende vilkår, men dette må tydeliggjøres i fremtidige 
konsesjonsvilkår. Dette er ikke annerledes for en aktør som har rettigheter til signaloverføring i luften enn for en 
som har ledninger i luften eller andre som har bruksrettigheter til en eiendom. Prinsippet om først i tid, best i rett 
må respekteres.14  

Det må i fremtiden også klart komme frem at plassering og dimensjonering av vindkraftanlegget må avstemmes 
med ekominteressene for å hindre eller redusere interferens, at vindkraftaktøren er ansvarlig for beregninger og 
målinger og at avbøtende tiltak skal være rettet mot opprettholdelsen av mottaksforholdene ved plattformen (det 
digitale bakkenettet). Videre må det være vindkraftaktøren som bærer kostnadene ved målinger og ved 
avbøtende tiltak som må være rettet inn mot det digitale bakkenettet. Dette er kostnader de må regne inn i sine 
prosjekter. 

Kun dersom dette ikke er forholdsmessig, herunder hensyntatt de totale investeringer som vindkraftaktøren har 
foretatt i anlegget og de fremtidige inntekter som kan forventes, kan en erstatningsløsning være aktuell. I få fall 
må så vel NTVs og RiksTVs fremtidige økonomiske tap så vel som kundens fremtidige tap, kompenseres. En 
vindkraftutbygger må respektere og kompensere eksisterende virksomhet som blir hindret og får redusert sin 
verdi som følge av utbyggers tiltak.  

 
6. Mangler ved dagens saksbehandling  

 
Som angitt innledningsvis opplever NTV at dagens konsesjonssystem og saksbehandlingen i vindkraftsaker 
ikke er i samsvar med loven og også av andre grunner er mangelfull. Vi vil utdype dette nærmere nedenfor.  

 
6.1   Hensynet til TV-signaler blir ikke utredet av konsesjonær i forbindelse med konsesjonssøknad 
 
NTV mener som et minimum at konsesjonær må utrede hensynet til ekominteressen i forbindelse med 
konsekvensutredningen forut for konsesjonssøknaden. I mange tilfeller gjøres ikke dette. I temarapport 94/2018 
peker NVE på s. 39 at:  

«… etter hva NVE kan se er det ikke gjort konkrete beregninger iht. ITUs anbefalte beregningsmetoder 

i ITU-R BT.1893-1. Det er heller ikke eksempler på at tiltakshaver har gjort slike beregninger i 
forbindelse med konsekvensutredninger.» 

                                                      
13 I forbindelse med Måkaknuten vindkraftverk, fikk NTV i forbindelse med behandlingen av detalj- og MTA-plan Norkring til å foreta 

teoretiske dekningsberegninger. Beregningene viste at det forelå en viss risiko for at vindkraftverkene vil forstyrre TV-signalet. I januar 2019 

engasjerte tiltakshaver Norkring til å foreta målinger i felt. Feltmålingene ble gjennomført i utvalgte områder der en viss risiko var identifisert, 

og rapporten forelå i mai 2019. Norkring konkluderte med at målt signalstyrke i de utsatte områdene generelt var god, men at enkelte 

områder (bl.a. Ogna og Fuglestad) hadde mindre marginer og forstyrrelser i disse områdene ikke kunne utelukkes.  
14 Nkom har gitt uttrykk for tilsvarende syn i sitt brev av 8. juli 2019 i NVEs sak 201403153 (Svåheia) 
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I flere prosjekter har tiltakshaver kontaktet Norkring (eller i senere år NTV) og bedt om en uttalelse for om det er 
risiko for interferens, mens i andre saker har tiltakshaver ikke engang gjort dette, se bl.a. utredningen fra 
Dalane Vind AS gjeldende Svåheia vindkraftverk, hvor tiltakshaver i konsesjonssøknaden fra 2007 på s. 9 
skriver følgende:   

«Det finnes diverse antenner for sambandsinstallasjoner på Svåheia. Vi har så langt ikke hatt konkret 
kontakt med eierne av disse, men dette vil bli ivaretatt under den senere detaljplanleggingen.» 

NTV har ikke funnet noe som tyder på at dette ble fulgt opp under detaljplanleggingen slik det var lovet. I juni 
2016 søkte Dalane Vind AS om godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan. I søknaden (som er utarbeidet 
av Cowi) er ikke TV- eller radiosignaler nevnt. Totalhøyden ble her angitt til 150 meter, noe som var 25 meter 
høyere enn omsøkt i 2007. Planen ble godkjent i juli 2016. I 2017 ble plasseringen av turbinene endret. 
Selskapet foretok ingen utredning av hensynet til TV-signalene i den forbindelse. I dette området har man i 
ettertid kunnet konstatere at mottakere har opplevd interferens fra vindkraftverket.  

 
6.2   Konsekvensutredninger er for gamle og bygger ikke på oppdatert kunnskap  
 
Mange konsekvensutredning knyttet til vindkraftutbygginger som realiseres i dag, ligger langt tilbake i tid. 
Gjennomgående er utredet høyde svært mye lavere enn det som godkjennes i MTA plan.15  

NTV finner denne saksbehandlingen lite betryggende og mener det må settes tidsfrister for bygging alternativt 
at det må utarbeides nye konsekvensutredninger dersom prosjektet ikke realiseres innen rimelig tid. Kun slik 
kan man sikre at konsekvensutredningene er basert på relevant og oppdatert kunnskap, men også at det 
anlegg (plassering, dimensjoner, og materialer) som faktisk bygges, er det som rent faktisk har vært søkt om og 
konsekvensutredet. 

At det må settes slike tidsfrister følger også av relevant regelverk. Etter konsekvensutredningsforskriften § 28, 
jf. også artikkel 8a i EIA-direktivet (endringsdirektiv 2014/52/EU),16 er det krav til at ansvarlig myndighet skal 
forvisse seg om at oppdatert kunnskap legges til grunn for sluttbehandlingen av saken. Det samme følger av 
forvaltningsloven § 17. Der slike vurderinger mangler eller er utdaterte, vil også forvaltningen ha plikt til å utrede 
konsekvensene for å sikre en forsvarlig opplysning av saken før vedtak om konsesjon treffes, jf. 
Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2008/961 (somb-2009-46). Å godkjenne en MTA-plan så mange år etter 
foretatt konsekvensvurdering, er i strid med dette regelverket. 

 
6.3   Manglende utredning og høring av effektutvidelser  

Der tiltakshaver søker NVE om endring (økning) av installert effekt, erfarer NTV at det sjeldent gis anledning for 
berørte tredjeparter til å komme med innspill. NTV har flere ganger opplevd at slike endringer er gjennomført 
uten at NTV er gjort kjent med endringen eller er gitt anledning til å kommentere før etter at NVE har godkjent 
endringen. Det sentrale for NVE i disse sakene, synes alene å ha vært hvorvidt det er tilstrekkelig nettkapasitet i 
området for effektøkningen eller ikke. Slik NTV ser det, viser dette hvordan sektorinteressene tilsynelatende 
alene styrer viktige avgjørelser innen dette området. Hvilken virkning slike endringer har for andre interesser 
vurderes ikke av NVE. Dette er ikke i samsvar med forvaltningsloven eller god forvaltningsskikk.  

Et eksempel er utvidelsen av Måkaknuten, hvor NVE i vedtak av 16. mai 2017 godkjente at installert effekt i 
vindkraftverket økte fra 66 til 99 MW. 17 Vedtaket var kortfattet, og bygde på en tilsvarende kortfattet søknad 
hvor tiltakshaver fremholdt at økt effekt styrket samfunnsøkonomien og at endringen ellers ikke hadde noen 
nevneverdige negative virkninger. NVE forutsatte i sitt vedtak at endringen ikke ville medføre endrede virkninger 
for omgivelsene, og dermed ble endringen ikke underlagt vanlig saksbehandling (med utredning og høring). 
Dette til tross for at energiloven § 3-1 fastsetter at også utvidelser fordrer konsesjon slik at saksbehandlingen 
dermed skulle skjedd iht. energilovens kapittel 2. 

                                                      
15 Dette gjelder Skinansfjellet, Eikeland-Steinsland, Gravdal, Måkaknuten, Stigafjell, Frøya, Songkjølen og Engerfjellet og Kjølberget.  
16 Innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX, pkt. 1a, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 117/2015 
17 Andre eksempler er Kjølberget som økte fra 40 MW til 54 MW (økningen ble foretatt i to omganger), Sørfjord som økte fra 90 til 100 MW 

og det registreres at det heller ikke ble stilt krav til ny konsekvensutredning da Gilja søkte om å få øke installert effekt fra 135 MW til 160 

MW 
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Praksisen med manglende høringer av slike endringer illustrerer hvordan kunnskapsmangel lett kan (eller har) 
har bidratt til at det treffes uriktige vedtak. I vedtaket gjeldende Måkaknuten som kun behandler 
utredningsplikten, skriver OED:  

«Størrelseskriteriet fremgår av vedlegg I pkt. 2 og var for vindkraftverk 10 MW. Av dette følger at en 
endring av installert effekt i et vindkraftverk med 33 MW skulle behandles etter forskriften § 7.» 

I den nærmere vurderingen av ugyldighet i den konkrete saken skriver OED videre:  

«Selv om økningen av effekt i seg selv utløser utredningsplikt etter dagjeldende KU-forskrift, kunne det 
legges til grunn at ingen av de vesentlige effektene som fulgte av § 7 i dagjeldende forskrift ville oppstå. 
Etter departementets vurdering kan det derfor ikke konstateres mangler ved utredningsnivået som lå til 
grunn for vedtaket. Departementet mener likevel at vedtaket med fordel kunne tydeliggjort vurderingene 
etter KU-forskriften, men kan ikke se at dette i seg selv er en mangel som leder til ugyldighet.» 

Utredningsplikten etter konsekvensutredningsregelverket er tydeliggjort siden 2017, jf. forskrift av 21. juni 2017 
nr. 854. NTV legger til grunn at NVE og OED i fremtidige saker vil kreve konsekvensutredning ved lignende 
endringer. Det sentrale for NTV er at slike endringer blir forelagt selskapet da effektutvidelser har nær 
sammenheng med størrelse og plassering av vindturbinene da det nettopp er den konkrete utformingen som 
har betydning for hvorvidt vindkraftprosjektet vil kunne forstyrre TV-signalet. Det er videre viktig at det faktisk er 
tiltakshaver som i slike tilfeller besørger og bekoster utredning av konsekvensene ved endringene, og at dette 
ikke overlates til de berørte tredjeparter slik som NTV.  

 
6.4 Manglende utredning og høring av endret anlegg  

NTV observerer at teknologiutviklingen innen vindkraft har vært betydelig de senere år, og dette har medført at 
det flere steder kan være aktuelt å bygge anlegg hvor totalhøyde (mast og turbinblad) er opp mot 250 meter.  

Som vi tidligere har vært inne på ovenfor, er mange av de eldre konsekvensutredningene foretatt på bakgrunn 
av helt andre og lavere høyder enn det som er aktuelt å bygge i dag. Vi viser f.eks. til følgende prosjekter:  

 Utredet høyde  Bygges 
nå/er 
bygget  

Til godkjenning  Økning  

Skinansfjellet  125 m 200 m  75 m 

Eikeland-Steinsland 125 m 200 m  75 m 

Gravdal 125 m 200 m  75 m 

Måkaknuten  125 m  190 m  65 m 

Stigafjell  120 m 180 m   60 m 

Frøya  130 m 180 m  50 m 

Songkjølen og Engerfjellet 175 m  219,5 m 44,5 m 

Kjølberget  182 m 225 m  43 m 

 

Det fins også en rekke flere prosjekter med utredet høyde 125 m, og hvor det er grunn til å anta at det kan bli 
bygget vesentlig høyere anlegg (bl.a. Gilja, Kvinesheia, Guleslettene, Dalbygda, Dalsbotnfjellet mv.)  

Når anlegget som bygges reelt er et annet enn det som ble konsekvensutredet, er konsekvens-
utredningsregelverket ikke ivaretatt. Konsekvensutredningsregelverket krever at det aktuelle prosjektet 
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identifiseres tilstrekkelig slik at utredningen blir relevant, jf. bl.a. konsekvensutredningsforskriften § 9 bokstav a 
og EIA-direktivet artikkel 5 nr. 3 (a). Det følger av rettspraksis fra EU-Domstolen (bl.a. sakene C-227/01 (2004), 
C-290/03 (2006), C-508/03 (2006)) at konsekvensutredningsregelverket skal forstås slik at det favner vidt og at 
det er sentralt å hindre omgåelser gjennom oppsplitting (i flere saker omtalt som «salami-slicing»).  

Slik NTV opplever saksbehandlingen i flere av de vindkraftsakene vi har involvert i, har slike effekter oppstått. 
For å motvirke dette, må det stilles konkrete krav i konsesjonen om maksimal høyde, dimensjonering og 
plassering. Videre må NVE faktisk håndheve disse og ikke strø sand på slike endringer gjennom etterfølgende 
godkjennelse av MTA-planer. For at konsekvensutredningsverket skal ha en realitet, må det stilles krav til at 
forholdet til relevante interesser utredes på nytt eller at slike endringer er akseptable for de tredjeparter hvis 
interesser berøres.  

 

*** 

 

NTV takker for anledningen til å kunne uttale seg om saken og er selvsagt tilgjengelig for et møte for utdypning 
av synspunktene.   

 

 
 
 
 
         
Med vennlig hilsen 
for Norges televisjon AS 
 
 
Trude Malterud 
Administrerende direktør 
 
 
 



  
   

 

1. INNLEDNING 
 

1.1  Det digitale trådløse bakkebaserte sendernettet for TV- kringkasting i 
Norge (Bakkenettet) 

 
Det er Norges televisjon AS (NTV) som innehar konsesjon for å opprette og drive et digitalt 
trådløst senderanlegg for kringkasting, det digitale bakkenettet for TV. Norkring er 
leverandør til NTV og har stått for utbyggingen og drifter bakkenettet. Første region i 
bakkenettet ble satt i drift september 2007. 
 
Bakkenettet er et nett med nasjonal dekning som består av to deler; ett basisnett med fire 
signalpakker (mux) og ett nett med èn mux som dekker de husstandene i satellittskygge 
(skyggenettet) som ikke allerede er dekket av basisnettet. Basisnettet består av 429 
sendestasjoner og gir dekning til ca. 98 % av befolkningen i fast bosetting og ca 87 % av 
fritidsboliger. Basisnettet gir dekning til ca. 90 % av husstandene i satellittskygge og mater 
også mange sendepunkter i skyggenettet. 
 
Skyggenettet består av 550 sendestasjoner for å gi dekning til husholdninger i satellittskygge 
som ikke dekkes fra Basisnettet. Det er ca. 12.000 personer som mottar TV-signaler fra 
skyggenettet.  
 
Basisnettet består av 50 stordekningssendere og 379 mindre sendestasjoner. En 
stordekningssender mater ofte neste sender i kjeden og den neste deretter osv. Dette på 
steder hvor sendere ikke mates med radiolinje eller fiber. I tillegg mater en sender i 
basisnettet den neste senderen i kjeder og videre til sendere i skyggenettet som nevnt 
ovenfor.  
 
I basisnettet distribueres innholdet fra NRK og Riks-TV, mens i skyggenettet er det NRKs 
programtilbud som leveres til sluttbrukeren. NRK har en forpliktelse til at alle husstander i 
Norge skal motta deres TV-tilbud som oppfylles gjennom NTV. Husstandene som er definert i 
satellittskygge kan ikke motta TV fra andre plattformer, hverken med parabol, fiber, kabel 
eller annen fremføringsteknologi til alminnelig abonnementsavgift. 
 
For husstandene i satellittskyggeområder, har NTV krav i sin konsesjon om å sikre faktisk 
mottak.  
 
Det er omtrent 2,5% av befolkningen som er bosatt i topografisk satellittskygge. De fleste av 
disse tar imot signaler fra basisnettet. Det er også noen som tar imot signaler med et lavere  
 
krav til feltstyrke fra basisnettet. Dette krever bruk av stor antenne med forsterker. Disse er 
spesielt utsatt for interferens som f.eks. fra vindturbiner. Resten av de som bor i 
satellittskygge dekkes fra et eget satellittskyggenett.  



  
   

 

 
 

Type bakkenett som gir dekning i topografisk 
satellittskygge 

Befolkning i topografisk satellittskygge som 
blir dekket 

Dekning fra basisnettet  84 %  

Dekning fra satellittskyggenettet  10 %  

Dekning fra basisnettet, men med lavere krav til 
feltstyrke og bruk av stor antenne med forsterker 

6 %  

 
I randsonene til basisnettet vil det ofte også være behov for en større antenne med 
antenneforsterker for å muliggjøre mottak, og mange brukere av bakkenettet har en slik 
løsning i dag. 
 
 

1.2  Systemvarianter for DVB-T  

 
Ved digitaliseringen av sendernettet for TV ble DVB-T standarden valgt. Denne standarden 
benyttes i hele Europa. DVB-T standarden inneholder forskjellige systemparametere. 
Modulasjonen som benyttes i bakkenettet er basert på stasjonært mottak med en optimal 
balanse mellom robusthet for signalene og kapasitet for å levere TV kanaler.  
Andre kommunikasjonstjenester som ikke er basert på stasjonært mottak, som f.eks. 
mobiltelefoni eller DAB+, benytter andre modulasjonsparametere.  
Signalene for mobile telekommunikasjonstjenester er mer robuste mot interferens, men har 
til gjengjeld lavere kapasitet (målt i Mbit/s) i forhold til kapasiteten i et DVB-T mux som er 
22,12 Mbit/s, gitt av modulasjonsparametere som under.  
 
 
Systemparametere som benyttes for DVB-T: 
 

- 8 MHz båndbredde for en kanal 

- 8k COFDM Mode 

- 1/8 Guard Interval 

- 64 QAM Modulasjon 

- 2/3 Koderate 
 
Disse valgte systemparameterne vil resultere i et krav til minimum feltstyrke for 
tilfredsstillende kvalitet på mottatt TV-signal (52dBuV/m) med en vanlig UHF-antenne. Dette 
kravet er i henhold til anbefalinger fra ITU-R i avtalen GE06. I figurene videre i dokumentet er 
denne grensen angitt med grønn farge. 
 
I Norge er det i tillegg definert et lavere feltstyrkenivå mellom 40 dBµV/m ved 500 MHz og 
stigende til 43 dBµV/m ved 694 MHz hvor man kan benytte en større UHF-antenne med 
forsterker for å få tilfredsstillende kvalitet på mottaket. Dette er på figurene videre angitt 
med rød farge. 



  
   

 

 
Med tilfredsstillende kvalitet menes at det over tid er et stabilt mottak av lyd og bilde. 
Interferens (dvs. forstyrrelser fra f.eks. vindturbiner) vil kunne påvirke et eksisterende stabilt 
mottak. 
 
 

1.3  Bakgrunnsdokumentasjon fra ITU 

 
Ved utarbeidelse av planleggingsregler innen radio og TV har ITU (Den internasjonale 
telekommunikasjonsunion) en sentral rolle.  ITU er et FN-organ og har blant annet ansvar for 
å utarbeide global standardisering innen telekommunikasjonsområdet. ITU utarbeider også 
rekommandasjoner og rapporter innen de forskjellige fagområdene.  
For vindturbiner og deres påvirkning på TV- og radiosignaler er det laget en 
rekommandasjon ITU-R BT.1893, «Assessment methods of impairment caused to digital 
television reception by wind turbine». Siste versjon kom i oktober 2015. 
 
Det er også utarbeidet en rapport, ITU-R. BT.2142, «The effect of the scattering of the digital 
television signals from a wind turbine». Siste versjon er fra juli 2015.  
 
Problemstillingene knyttet til vindturbiner er hovedsakelig: 
 

- «Forward scatter». Det er tilfellet hvor kringkastingssender, vindturbin og mottaker 
er på linje, eller nesten på linje, i dokumentet refereres det til en vinkel på +/- 20 
grader. 

 

- «Backscatter». Det er tilfellet hvor signalene fra en sender blir reflektert tilbake fra 
en eller flere vindturbiner, og til mottakeren. 
“In these situations, an increase in the threshold C/N ratio is more likely when the 
wind turbines are located near the receive antenna or in the vicinity of the TV 
transmit antenna (less than 2 km)”. 

 

- Ikke fri sikt til senderen. Dette kan være i kombinasjon med «scatter». Selv om det 
ikke er fri sikt mellom sender og mottaker er det mulig å få et tilfredsstillende 
signalmottak gjennom signalrefleksjon i terrenget og/eller via avbøyninger over en 
høyde i terrenget (diffraksjon). Dette signalet vil være ekstra følsomt for forstyrrelser 
som for eksempel fra en vindturbin som har fri sikt til sender og mottaker. I slike 
tilfeller kan det være nødvendig å undersøke områder som ligger inntil 10 km fra 
vindturbinene. 

 

1.4  Styrke på interferens avhengig av størrelse på vindturbinene  

 
Størrelse og plassering av vindturbinene vil ha mye å si for hvor sterk interferensen kan bli. 
Dette gjelder både høyde på mastene, og størrelse på bladene. 



  
   

 

 
Utgangspunktet er hvordan elektromagnetiske signaler sendes mellom to punkter, dvs. 
mellom en sender og en mottaker. Signalet sender ikke bare på den rette linjen mellom 
sender og mottaker, men vil ha en viss utstrekning i «bredden». Dette kalles for 
fresnelsoner. Signalene vil kunne tas imot dersom første fresnelsone er fri for hindringer. For 
å ha en sikkerhetsmargin i planleggingen bør man regne med at 1,5 fresnelsoner skal være 
fri for hindringer. 
 
 

 
Figur. Illustrasjon av Fresnelsone. 
 
Størrelsen på vindturbinene vil dermed være veldig viktig. En stor vindturbin vil kunne dekke 
et stort areal av en fresnelsone. Dette vil være veldig ødeleggende for signalet. En høy 
vindturbin, eller en vindturbin som er plassert høyt i forhold til sender og/eller mottaker vil 
også være problematisk.  
 
 
I tilfeller hvor det har vært utført beregninger og målinger og hvor vilkårene for 
vindkraftutbyggingen endres i forhold til opprinnelig plan/godkjenning, blant annet ved 
endring av høyde/størrelse på turbin og rotorblader, er det spesielt viktig at det foretas nye 
beregninger og målinger i felt.   
 
Målinger, f.eks. ved vindkraftverket på Svåheia sørøst for Egersund, har vist at forstyrrelser 
oppstår når signalene bli «kuttet» av en eller flere vindturbiner.  
 

1.5  Verktøy for beregning av dekning, modeller og målinger 
 

Norkring benytter seg av planleggingsprogrammet «Chirplus» fra LS Telcom. Dette 
programmet er spesielt utviklet for dekningsberegninger og analyser for 
kringkastingstjenester. Beregningene er basert på statistiske planleggingsmodeller som gir 
begrepet «beregnet dekning».  
 



  
   

 

Norkring benytter en propagasjonsmodell som er utviklet ved IRT (Das Institut für 
Rundfunktechnik GmbH). Denne modellen, IRT 3-D, tar i betraktning diffraksjon, 
innvirkning av overflatedata og refleksjoner/scattering fra terrenget.  
 
Det er også stilt krav til NTV fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om hvilke 
modeller som kan brukes for måling av dekning i det digitale bakkenettet for TV for 
godkjenning av dekningskrav. Norkrings modell er i overenstemmelse med slike krav. 

 
Ved mottak av TV-signaler er det veldig viktig å ta med refleksjoner i terrenget. En stor andel 
av de som mottar TV-signaler via bakkenettet, tar imot signalene via refleksjoner i terrenget. 
Norkring mener at det er en vesentlig svakhet å benytte en propagasjonsmodell som ikke tar 
hensyn til refleksjoner i terrenget. 
 

- Kalibrering av modellene 

Det er også viktig at propagasjonsmodellene kalibreres for de frekvensområdene som 
benyttes. Norkring har gjennom tusenvis av målinger kommet frem til parametere som gir 
en marginal forskjell på beregnet og målte verdier. Norkring er ikke kjent med at andre 
aktører i Norge har foretatt en tilsvarende kalibrering av sin modell for 
kringkastingsbåndet på UHF (470-694 MHz). 
 
- Målinger i felt 

Norkring har foretatt en mengde målinger i felt. Dette er viktig for å sammenligne 
beregnet og virkelig feltstyrke og kvalitet på signalene.  
 
- Erfaring med planlegging av kringkastingstjenester 

I Norge er det kun Norkring som har lang erfaring i planlegging, måling og verifisering av 
dekning for kringkastingstjenester. Denne erfaringen er bygget opp over tid, og er med på 
å opprettholde god kvalitet på planlegging og drift av disse tjenestene. 

  



  
   

 

 

Vedlegg 1:  

1. Vurdering av de 13 områdene 
 

Kart som viser geografisk plassering av de 13 utvalgte områdene for vindkraft på land. 
 

 
Figur. De grønne områdene på kartet er NVEs forslag til hvilke områder som er mest egnet 
for ny vindkraft i Norge. Bakgrunnskart: ©Kartverket. 
 
 
  



  
   

 

 
Det foreligger ikke konkrete planer for plassering av og størrelse på vindturbiner (høyde 
mast og størrelse turbinblader) i de utvalgte områdene. Det er derfor vanskelig å fastslå 
nøyaktig hvilken innvirkning disse vil ha på mottak av signalene fra bakkenettet for TV før 
mer detaljer om plassering og størrelse foreligger innenfor de enkelte områdene. Det må 
utføres beregninger og målinger i felt før, under og etter utbygging av en vindturbinpark 
hvor det er sannsynlighet for at det kan oppstå interfens fra vindturbinene for å kunne 
verifisere turbinenes påvirkning på det digitale bakkenettet for TV.  
 
NVE har laget en temarapport om elektronisk kommunikasjon (94/2018). Denne rapporten 
beskriver blant annet problemstillinger rundt interferens til bakkenettet for TV fra 
vindturbiner. I rapporten her vil det refereres til ITU-R rekommandasjon ITU-R BT1893-1, 
2015 “Assessment of impairment caused to digital television reception by the wind 
turbines”, og i tillegg refereres det til ITU rapport ITU-R BT. 2142-2, 2015 «The effect of the 
scattering of digital television signals from wind turbines».   
 
Beskrivelse: 
 
For hver av de 13 områdene vises det dekningskart for basisnettet, samt et kart som viser 
satellittskygger. I dekningskartet for basisnettet er det de røde områdene som er spesielt 
utsatt. Dette er områder med lav feltstyrke, og som krever stor antenne for å kunne ta imot 
stabile signaler fra bakkenettet.  
 
Dersom det etableres vindturbiner i nærheten av disse områdene er sannsynligheten større 
for interferens. I henhold til rekommandasjon ITU-R BT.1893-1 er det spesielt innenfor 2 km 
mellom sender og vindturbin, eller mellom vindturbin og mottaker, at det er størst 
sannsynlighet for interferens. 
 
Når det gjelder satellittskygge er kravene strengere. I områdene hvor det er satellittskygge er 
det krav til at alle med fast bopel skal ha faktisk mottak. Disse beboerne har ikke mulighet 
for alternative mottak av TV-signaler. Forstyrrelser i disse områdene vil utløse krav om 
avbøtende tiltak før vindturbiner blir etablert.  
 
For noen av disse er det etablert egne lokale satellittskyggesendere, men de fleste som bor i 
satellittskygge må ta imot signaler fra basisnettet. Som oftest ligger disse senderne langt 
unna, og mottak kan være utfordrende. Ytterligere interferens, som fra vindturbiner, vil 
kunne ødelegge et eksisterende stabilt mottak. 
 
Med senderpunkt nedenfor menes allerede etablert sendestasjon i basisnettet eller 
skyggenettet. 

  



  
   

 

1. Nordre Hedmark (56) 
Fylke: Hedmark 
Kommuner: Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendalen 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

2 

 
Kommentarer: 
 
Det er dekning i nesten hele området fra sendestasjonene på Tronfjell og Hommelfjell. 
Dekningen i dalen ved Unset, Unsetbrenna og Finnstad er marginal. Det samme er tilfelle 
langs Fv. 26, Tolgaveien. Dvs. det kreves at det benyttes stor antenne med innebygd 
forsterker for å kunne ta imot et stabilt signal, dette medfører større risiko for forstyrrelser 



  
   

 

fra vindturbiner. Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av 
vindturbiner. 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskyggeområder (rød farge) 
 
Vi ser at det er noe satellittskygge i området. Det er ingen satellittskyggesendere i dette 
området. Det betyr at beboere i disse områdene må ta imot signaler fra basisnettet. 
Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 
 

  



  
   

 

2. Østfold (55) 
Fylke: Østfold 
Kommuner: Eidsberg, Rakkestad, Sarpsborg og Halden 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området. 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 1 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

1 

 
Kommentarer: 
I dette området er det stordekningssenderen i Halden som er beste sender. Dette 
senderpunktet er innenfor grensene til planområdet. Vi ser at dekningen fra senderen på 
Halden er god i nesten hele området. Det er litt dårligere signaler i nordenden av området 
ved Rakkestad, men her vil signaler fra Tryvasshøgda være med på å forsterke dekningen. 
Det kan allikevel ikke utelukkes at forstyrrelser fra vindturbiner vil oppstå. 

 
Satellittskygge 

Det er ikke registrert noen beboere som befinner seg i satellittskygge i dette området. 



  
   

 

3.  Grenseområdet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold 
(54) 
Fylker: Buskerud, Telemark og Vestfold 
Kommuner: Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan, Larvik, Re og Sandefjord 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

4 

 
Kommentarer: 
Det er ingen senderpunkter innenfor grensene til området. Det er Skien hovedsender som 
dekker befolkning i sørlige deler av området. Kongsberg dekker best i nord. I vest dekker 
senderen på Sauherad, mens i nærheten av Hvittingfoss dekker en lokal sender. Det er også 



  
   

 

områder (rød farge) som har lav feltstyrke. Her kreves det stor antenne med forsterker for å 
kunne ta imot et stabilt signal. Disse områdene er spesielt utsatt for interferens fra 
vindturbiner. Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskyggeområder 
 
Det er en del mindre arealer med satellittskygge innenfor dette området. De som befinner 
seg i disse områdene må ta imot signaler fra basisnettet. Mottaket for disse husstandene kan 
endre seg ved etablering av vindturbiner. 



  
   

 

4. Aust-Agder (53) 
Fylker: Aust-Agder, Telemark og Vest-Agder 
Kommuner: Fyresdal, Nissedal, Bygland, Åmli, Evje og Hornes, Birkenes, Froland, Iveland, 
Arendal, Grimstad og Kristiansand 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 1 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 0 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

2 

 



  
   

 

Kommentarer: 
Det er spesielt hovedsenderen på Greipstad og Hovdefjell som dekker dette området. 
Senderen i Birkeland dekker lokalt. Det er ingen satellittskyggesendere i området. 
Det er områder, spesielt i nord, som har lav feltstyrke, og vil være spesielt utsatt for 
interferens fra vindturbiner. 

Satellittskygge 

 
Satellittskygge (rød farge) 
Det er noen deler av området som har satellittskygge. Beboere i disse områdene må ta imot 
signaler fra basisnettet. Senderen er i dette tilfelle langt unna, og signalene er derfor spesielt 
følsomme for interferens fra vindturbiner.  



  
   

 

5. Vest-Agder og Rogaland (52) 
Fylker: Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland 
Kommuner: Sirdal, Gjesdal, Bjerkreim, Bygland, Evje og Hornes, Åseral, Kvinesdal, Lund, 
Hægebostad, Marnardal, Songdalen, Vennesla, Flekkefjord, Lyngdal, Lindesnes, Farsund og 
Mandal 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 6 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 6 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

4 



  
   

 

Kommentarer: 
Det er flere senderpunkter innenfor områdegrensen, bl.a. Lyngdal hovedsender. Denne 
dekker store deler av befolkningen i Vest-Agder. I tillegg er det flere senderpunkter som 
dekker lokalt. En stor del av dette området har lav feltstyrke. Det betyr at mange tar imot 
bakkenettet med stor antenne. Dette mottaket er spesielt følsomt for interferens fra 
vindturbiner. Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 

Satellittskygge 

 
Satellittskyggeområdet (rød farge). Satellittskyggesendere i rød farge. 
Det er en del satellittskygge i dette område, og da spesielt vestover. I flere av dalførene i 
Rogaland er det satt opp satellittskyggesendere for å dekke beboere uten mulighet for å ta 
imot TV-signaler med parabol. Det vil også være mange som befinner seg i satellittskygge 
som tar imot signaler fra basisnettet med stor antenne. Disse er spesielt utsatt for 
interferens fra vindturbiner. Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av 
vindturbiner. 



  
   

 

6. Sunnhordland og Haugalandet (51) 
Fylker: Hordaland og Rogaland 
Kommuner: Tysnes, Fitjar, Stord, Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Suldal, Tysvær og Bokn 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 8 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 1 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

4 



  
   

 

 
Kommentarer: 
Dette området dekkes i hovedsak av hovedsenderne på Stord og Bokn. I tillegg er det lokale 
sendere som dekker lokale tettsteder. 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskygge (rød farge) 
 
Det er flere satellittskyggeområder her som dekkes av basisnettet. Mottaket for disse 
husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. I tillegg er det etablert en 
satellittskyggesender i området og flere egne satellittskyggesendere like utenfor det 
definerte området.  



  
   

 

7. Nordhordland og Gulen (50) 
Fylker: Sogn og Fjordane og Hordaland 
Kommuner: Gulen, Høyanger, Masfjorden og Lindås 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 1 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 5 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

1 

 
Kommentarer: 
Terrenget i dette området er veldig kupert. Mange vil ta imot signaler via reflekser i 
terrenget. Det er også områder, spesielt i sør og øst innenfor avmerket område, som har lav 
feltstyrke, og vil være spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 
 
 
  



  
   

 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskyggeområder i rødt. 
 
Store deler av dette området ligger i satellittskygge. Det er også flere satellittskyggesendere i 
området. Det er også mange som tar imot signaler fra basisnettet via reflekser i terrenget, 
hvilket medfører at mottatt signal er marginalt og har små marginer mot forstyrrelser. I 
dette området er det spesielt stordekningssenderen på Gulen som dekker flest personer og 
som også dekker mange personer i satellittskygge. Mottaket for husstandene i disse 
områdene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 
 
 
 
  



  
   

 

8. Sunnfjord og Sogn (49) 
Fylke: Sogn og Fjordane 
Kommuner: Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad og Høyanger 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 7 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 3 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

1 

 
Kommentarer: 
Dette område dekkes i hovedsak fra stordekningssenderen på Gulen og Førde. I tillegg er det 
mindre sendere som dekker lokalt. Terrenget i dette området er kupert, og det er derfor 
utfordrende å dekke befolkningen med TV-signaler. Det er mange som mottar signaler via 
refleksjoner i terrenget. Denne måten å motta signaler på er spesielt utsatt for interferens 
fra vindturbiner. Mottaket for husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 



  
   

 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskygge i rød farge. 
 
Det er flere satellittskyggesendere innenfor dette området. I tillegg vil basisnettet også gi 
dekning til husstander som befinner seg i satellittskygge. Mottaket for disse husstandene 
kan endre seg ved etablering av vindturbiner. Vi ser at det er mye satellittskygge i dette 
området. Dette gjør at det er spesielt viktig å unngå interferens. 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
   

 

9. Sunnmøre og Nordfjord (48) 
Fylker: Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane 
Kommuner: Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Volda, Vanylven, Selje, Vågsøy og Eid 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 7 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 9 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

3 

 
Kommentarer: 



  
   

 

Dette området dekkes i hovedsak fra stordekningssenderen på Gamlemsveten. I tillegg 
dekker lokale sendere tettsteder. Også i dette området vil det være mange som tar imot 
signaler via refleksjoner i terrenget. Disse signalene er spesielt utsatt for interferens fra 
vindturbiner. Mottaket for disse husstandene kan endre seg ved etablering av vindturbiner. 
 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskygge i rød farge 
 
Det er mange satellittskyggeområder her. Det er også etablert et stort antall ekstra 
skyggenettsendere i dette området. Mange av de som bor i satellittskygge tar imot signaler 
fra basisnettet med stor antenne og forsterker. Det er i dette området liten margin for 
interferens fra vindturbiner. 



  
   

 

10. Indre Sør-Trøndelag (47) 
Fylke: Trøndelag 
Kommuner: Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 6 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 7 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

1 

 
Kommentarer: 
Store deler av dette området dekkes fra stordekningssenderen på Melhus. I tillegg er det 
også her lokale sendere som dekker tettsteder. Det er større områder, rød farge, som har lav 
feltstyrke, og vil være spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 
 



  
   

 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskygge i rød farge 
 
Det er også her satellittskyggeområder. Dette gjelder spesielt i Gauldalen. Her er det etablert 
egne satellittskyggesendere. I de andre satellittskyggeområdene må man ta imot signaler fra 
basisnettet. En del steder kreves mottak med stor antenne med forsterker. Disse områdene 
er derfor spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 
 
  



  
   

 

 

11. Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre (46) 
Fylker: Møre og Romsdal, og Trøndelag 
Kommuner: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 2 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 16 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

2 

 
Kommentarer: 
Dette område dekkes i hovedsak av stordekningssenderne på Reinsfjell og Melhus. 
Det er i tillegg lokale sendere for tettstedene som Kyrkseterøra. Det er også områder, rød 
farge, som har lav feltstyrke og vil være spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 
 



  
   

 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskygge i rød farge. 
 
Det er flere områder med satellittskygge og i dette området er det etablert mange 
satellittskyggesendere. I tillegg vil mange husstander i satellittskygge ta imot signaler fra 
basisnettet med stor antenne. Disse er spesielt utsatt for interferens. 
 
  



  
   

 

12. Namdal (45) 
Fylker: Trøndelag og Nordland 
Kommuner: Bindal, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Fosnes, Namsos, Overhalla, 
Namdalseid, Steinkjer og Snåsa 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 6 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 11 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

1 



  
   

 

 
Kommentarer: 
Det er stordekningssenderen på Grong som dekker det meste av området. I tillegg er det 
lokale sendere som dekker de største tettstedene. Det er også her områder som har lav 
feltstyrke, og vil være spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskyggeområder i rød farge 
 
Det er mange satellittskyggeområder i området. Det er etablert flere satellittskyggsendere 
både i området og i umiddelbar nærhet av området. Store deler av disse områdene vil være 
følsomme for interferens fra vindturbiner. 
 
 



  
   

 

13. Vest-Finnmark (44) 
Fylke: Finnmark. 
Kommuner: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 

Senderpunkter og basisnettdekning 

 
Figur. Senderpunkter og basisnettdekning i området 
 
 

Antall senderpunkter for basisnettet innenfor området 3 

Antall senderpunkter for skyggenettet innenfor området 9 

Antall senderpunkter som ikke befinner seg i området,  
men som dekker inn i området. 

3 

 
Kommentarer: 
I dette området er det senderpunkter blant annet i Hammerfestområdet, Porsangerfjorden, 
Honningsvåg og Havøysund. Det er også områder som har lav feltstyrke, og vil være spesielt 
utsatt for interferens fra vindturbiner. 
 
 
 
 
 



  
   

 

Satellittskygge 

 
Figur. Satellittskyggeområder i rød farge. 
 
Det er mange satellittskyggeområder her, og det er etablert flere egne 
satellittskyggesendere. I tillegg vil mange husstander i satellittskygge ta imot signaler fra 
basisnettet med stor antenne og vil være spesielt utsatt for interferens fra vindturbiner. 
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