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Tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon 

Den 8. juni 2020 fikk alle kommuner i Norge tilsendt brev fra Det Kongelige Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet vedr. utbygging a mobilnett i Norge. Dette brevet oppfordrer kommuner 

til å samarbeide med mobiloperatører for etablering av basestasjoner på offentlig grunn og offentlige 

bygninger. Ref. 1906843-2 Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging. 

Forespørsel om etablering ICE-basestasjon på Hvittingfoss Skole 

På Hvittingfoss Skole i Bjørkhaugen 16, Hvittingfoss 3647 med gårdsnummer 5 og bruksnummer 1, 

ønsker ICE Communication Norge AS å etablere en basestasjon. Formålet med basestasjonen er å 

forbedre mobildekningen i området rundt Hvittingfoss Skole. Plasseringene av antennene er ikke 

tilfeldig, de er bestemt ut ifra hvor det er størst behov for dekning og hvor det kan gi best mulig 

dekning. Ref. Dekningsrapport. 

Den 27. april 2021 tok ICE Communication Norge AS v/Henrik Gjertsen kontakt med Kongsberg 

kommune angående dette og sendte forespørselen over via e-post. Forespørselen går på at kommunen 

leier ut areal til ICE for å ha sitt mobilteknisk utstyr på bygningen. Utstyret det trengs areal for 

inkluderer spesifikt antenner, radiokabinett, noe kabelføring, og en stige. Basestasjonen vil eies og 

driftes av ICE. Strømkostnader for basestasjonen vil bæres av ICE, og en årlig leieinntekt vil betales til 

Kongsberg kommune.  

Oversikt over plasseringene 

 

 

 

 

 



Teknisk løsning:  

 

En avtale mellom Kongsberg kommune og ICE Communication Norge AS vil gjøre at beboere i 

området har de beste telefoni- og bredbåndstjenester som er mulig. Det er behov og etterspørsel etter 

best mulig mobildekning i Kongsberg og i Norge. For ICE abonnementer og kunder vil en basestasjon 

på Hvittingfoss Skole gjøre at de får den beste mobildekningen.  

Et annet viktig aspekt med denne basestasjonen er at den vil legge til rette for 5G dekning i fremtiden. 

Dette vil fra et teknologisk perspektiv være en stor fordel for området rundt Hvittingfoss Skole. Med 

en ICE-basestasjon vil 5G bli tilgjengelig raskere for beboere og telefon abonnementer, enn uten.   

Eventuelle tilpasninger  

Det er ønskelig å inngå en leieavtale med Kongsberg kommune for etableringen av ICE-basestasjonpå 

Hvittingfoss Skole. Skulle en avtale inngås, vil det også være behov for nødvendige tilpasninger i 

området. Dette innebærer nedhugging av noen trær, som vil gjøre at signalene fra antennene ikke blir 

forstyrret. Hvis det ikke tillattes at disse trær bli hugget ned, vil det heller ikke være nødvendig å inngå 

avtale om å etablere en basestasjon. 

 

For spesifikasjoner på mobilutstyr: 

Antennetype ref. Antennetype 

Radiokabinett ref. Radiokabinett 

 



 

 

 

For Kongsberg kommune er det dermed viktig å ta i betraktning to avgjørelser. Den ene er om det vil 

tillattes å etablere en basestasjon på skolen. Den andre avgjørelsen går på at ICE vil ha tillatelse til å 

hugge ned trær.  

Vedrørende stråling 

For ICE Communication Norge AS er bekymringer og effektene av stråling veldig viktig å ta på alvor. 

Når det kommer til stråling, forholder ICE seg til retningslinjene fra Statens Strålevern og Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet. Basestasjonene til ICE skal ikke overskride grenseverdiene satt av DSA 

(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) som regulerer mobiloperatørene ift. stråling. Dette 

garanteres i avtale punkt 8.1 Leietakers etablering. Ref. VIK03402 Hvittingfoss Skole. 

Etter at basestasjonen er installert og i drift, vil det være mulig for ICE å gjøre målinger for å vise 

strålingseffektene, dersom det er mistanke om høye grenseverdier. 

 



På vegne av ICE Communication  

 

Vedlegg 1. 1906843-2 Brev til kommuner og fylkeskommuner om tilrettelegging 

Vedlegg 2. Dekningsrapport 

Vedlegg 3. Avtaleutkast - VIK03402 Hvittingfoss Skole 

Vedlegg 4. Antennetype 

Vedlegg 5. Radiokabinett 

Vedlegg 6. Statens Strålevern 

Vedlegg 7. NKOM 


