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Tønsberg 10.juli 2020 

 

 

Til folkevalgte og administrasjonen i Tønsberg Kommune med kopi til 

pårørende og presse. 
 

 

Krav om full stans av bygging av ULOVLIG MOBILMAST som nå 

foregår i Teigenåsen som er i et vernet LNF-område.  
 

I saken med dokument id: 19/25455 – Teigenåsen – 0155/0001 – plassering av 36 meter høy 

mobil-gittermast med tilhørende utstyrshytte settes det nå altså fram et krav om fullstendig 

stans i alle arbeider som nå holder på i Teigenåsen. 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) har kunnskap om at ICE Norge AS holder på å reise en ny 

mobilmast inne på friluftsområdet (LNF) i skogen Teigenåsen i Tønsberg kommune.  

 

NMF er dypt bekymret for hvilke konsekvenser strålingen fra den planlagte mobilmasten kan 

tenkes å ha både for fugler og insekter, samt barn og unge som befinner seg i området, men 

også for de tilstøtende naboer og alle andre brukerne av dette meget unike friluftsområde.  

 

Det er blant annet en tilstøtende barnehage, Råelåsen barnehage, rett i nærheten av den 

påbegynte mobilmasta. Barnehagen befinner seg avstand på ca. 140 meter unna den 

påbegynte mobilmasten. Barna i 

barnehagen pleier ofte å leke og 

har mange leirplasser i området 

der det nå bygges. 

 

NMF sin representant i Tønsberg 

har bidratt med filmatisering av 

noe av problematikken 

forbundet med denne planlagte 

mobilmasten på Teigenåsen i 

Tønsberg kommune.  

 

https://www.facebook.com/100252245101612/videos/279270679852439/ 

 

 

For NMF kan det virke som at tillatelsen for byggingen av denne mobilmasten muligens ikke 

har gått riktig for seg.  

https://www.facebook.com/100252245101612/videos/279270679852439/
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NMF ber derfor om at Tønsberg kommune kommer med en skriftlig redegjørelse der 

kommunen begrunner hvorfor denne utbyggingen av ny mobilmast på Teigenåsen i 

Tønsberg kommune ikke har blitt presentert for følgende politiske utvalg i kommunen i 

perioden mai 2019 

 Ungdomsrådet 

 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 Utvalget for oppvekst og Opplæring 

 Utvalg for helse og omsorg 

 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling (I 2020 heter Utvalget Miljø, teknikk og 

næring) 

 Formannskapet 

 Bystyret 

Veldig mange saker, mer eller mindre viktige, diskuteres etter demokratiske prinsipper i 

disse utvalgene. Dette for å gjennomføre et folkestyre på best mulige måte. 

I denne saken, sikkert andre også, virker det helt klart at disse retningslinjene har gått totalt 

hus forbi. Hva som er årsaken i denne saken kan det spekuleres i. 

Man ser jo spesielt i denne saken hvor foreldre til barn i Råelåsen barnehage og barnehagen 

sin ledelse/ansatte som er nærmeste pårørende til denne mobilmasten ikke har kommet til 

ordet på noe måte. 

Barna som i dag utforsker og leker i hele skogen, også helt opptil der masten nå blir satt opp, 

vil bli de som er mest rammet av denne utbyggingen innenfor dette LNF område. Samtidig 

betyr det også at Utvalget for Oppvekst og Opplæring (2015-2019) ikke har kunnet utøve 

sine demokratiske forpliktelser i denne særs viktige saken som vil påvirke oppvekstmiljøet 

for barn og unge, ikke bare i Råelåsen barnehage, men for hele området. 

Saken ble heller ikke 

behandlet i Utvalget for 

Helse og Omsorg tross 

den enorme forskning 

som ligger til grunn for å 

tro at denne 

mikrobølgestrålingen er 

svært helseskadelig for 

mennesker og dyr. 

Verdens 

helseorganisasjon (WHO) 

har gått så langt som å 

karakterisere denne strålingen som mulig kreftfremkallende. Mer om dette kan leses i 

rapporten til EU forskerservice som nå advarer mot 5G og annen stråling dette i fare for 

mennesker og dyr (mars 2020). 

https://elektrostress.files.wordpress.com/2020/03/eprs-mars-2020.pdf 

https://elektrostress.files.wordpress.com/2020/03/eprs-mars-2020.pdf
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Og saken ble altså ei heller diskutert i Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, Utvalget for Nærings- og Samfunnsutvikling, formannskapet eller bystyret i 

Tønsberg. 

Vi i Norges Miljøvernforbund vil påpeke nærmeste som en kuriositet at Utvalget for 

Nærings- og Samfunnsutvikling vedtok en sak om biologisk mangfold den samme perioden 

den 9.mai 2019.  

UNS sitt vedtak: 027/19 Vedtak: Administrasjonen bes om å utarbeide en handlingsplan for å øke det 

biologiske mangfoldet i Tønsberg kommune i løpet av 2020, jamfør bystyrevedtak 180/16. Saken 

sendes videre til Bystyret for behandling. 

Se forskning om hvordan menneskeskapte elektromagnetisk felt påvirker det biologiske mangfoldet: 

 

https://bioinitiative.org/ 

Det er altså nok av forskning som allerede advarer mot denne strålingen i vårt miljø. 

 

Norges Miljøvernforbund sin representant som faktisk satt i Utvalget for Oppvekst og Opplæring i 

Tønsberg kommune i denne perioden (2015-2019) kan ikke se annet enn at dette fraværet av 

demokratiske spilleregler kan ha skjedd helt bevist for å oppnå et ønsket resultat. 

 

 

 

https://bioinitiative.org/
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NMF og vår representant i Vestfold og Telemark har lenge stått i denne kampen for miljø, barn og 

unge på mange måter.  

 

Se link: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/frykter-barn-blir-utsatt-for-straling-1.12764747 

Etter mye politisk arbeid og forskjellige “kamper” med administrasjonen fattet et enstemmig bystyre 

vedtak om at alt det nye datautstyret skulle stråle så lavt som hensiktsmessig mulig, dette den 6-12-

2017. 

Dermed hadde Tønsberg bystyre tatt en demokratisk avgjørelse når det gjelder elektromagnetisk 

stråling og felt.  

 

Dette enstemmige bystyrevedtaket ble allikevel ikke fulgt opp av daværende 

kommunaldirektør for Oppvekst og Opplæring, Mette Vikan Andersen. Dermed ble det kjøpt 

inn datautstyr for mange millioner kroner uten at disse betingelsene ble etterfulgt. 

 

NRK 27.01.2016 

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/frykter-barn-blir-utsatt-for-straling-1.12764747
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Andersen er nå kommunalsjef for Mestring og Helse i nye Tønsberg kommune. Det må for 

orden skyld nevnes at Andersen er gift med nåværende ordføreren Jon Sanness Andersen i 

Færder kommune. 

 

Svært viktig å vite er det også at rådmannens representant Jan Roald Eide, 

kommunaldirektør for Bygg- og Arealsaker, har hatt en stilling som 

administrerende direktør i Tele-selskapet ComHouse (Netcom). 

Samtidig bør det også nevnes at han har en bakgrunn som befal i 

forsvaret.  

 

NMF sin representant og Eide har vært offentlig i Tønsbergs Blad 

angående en diskusjon om kraftig stråling fra strømledninger og en 

mulig økonomisk erstatning for utbedringer. 

 

Det kan rett og slett virke som rådmannens representant Jan Roald 

Eide bevist har unndratt denne saken fra demokratisk og offentlig 

diskusjon når denne saken Teigenåsen – 0155/0001 – plassering 

av 36 meter høy mobil-gittermast med tilhørende utstyrshytte ikke fremmes på de vanlige 

måtene i de forskjellige politiske utvalgene. Hva motivene kan skyldes kan det bare 

spekuleres i. 

 

I forrige bystyreperiode 2015 til 2019 ble det blitt informert mye om de svært mange om 

helse og miljøfiendtlig virkningene fra stråling og de ulike feltene. Vår representant for NMF 

som også var politikere i den perioden informerte muntlig, men i hovedsak skriftlig med 

forskjellige forskningsdokumenter, bøker og annen viktig informasjon. Noen av disse godt 

informerte personene er kommuneoverlege Sigmund Skei i Tønsberg, tidligere rådmann Geir 

Martin Viksand og den nye rådmannen Egil Johansen i Tønsberg kommune, tidligere ordfører 

Petter Berg og den nåværende ordfører Anne Rygh Pedersen i Tønsberg kommune, tidligere 

varaordfører Bent Moldvær og nåværende varaordfører Steinar Sollum i Tønsberg 

kommune, tidligere Utvalgsleder for Oppvekst og Opplæring Ole Sverre Lund samt hele 

utvalget for Oppvekst og Opplæring i perioden 2015 til 2019. 

 

Så det er ingen tvil om at alle disse har nok av informasjon til å forstå at saker som 

omhandler mikrobølgestråling og annen stråling bør gjennomgås på et demokratisk vis slik at 

alle de berørte parter, politiske utvalg og andre naturlige involverte får en mulighet til 

informasjon og diskusjon før det hele avgjøres ved en avstemming. 

 

Derfor kommer ikke NMF bare med et KRAV OM ØYEBLIKKELIG STANS av utbyggingen av 

denne mobilmasten, men også et krav om at Tønsberg kommune kommer med EN 

REDEGJØRELSE FOR hvorledes kommunen i sin dispensasjon til å sette opp en mobilmast på 

Teigenåsen har ivaretatt hensynene til barn og unge, miljø og helse som er fastsatt i plan- og 

bygningsloven §§ 1, 3-3 og 5-1.  

 

plan- og bygningsloven § 1 

"Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 

omgivelsene." 

Kilde: https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§1-1 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-1
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plan- og bygningsloven § 3-3 

"Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planleggingen." 

Kilde: 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§3-3 

 

plan- og bygningsloven § 5-1 

"Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge." 

Kilde: 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§5-1 

 

På NMF kan det også virke som at PBL § 4-2 samt PBL kapittel 14 stiller krav til at denne 

typen mobilmaster med stråling i mye brukte naturområder egentlig bør konsekvensutredes. 

 

plan- og bygningsloven § 4-2 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§4-2 

 

Kapittel 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#KAPITTEL_2-5 

 

Forskrift om konsekvensutredninger 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854 

 

NMF ber med dette om at Tønsberg kommune utleverer konsekvensutredningen for bygging 

av ny mobilmast på Teigenåsen i Tønsberg kommune. Dersom det ikke er utført noen 

konsekvensutredning for tiltaket, så ber NMF om at Tønsberg kommune redegjør for hvorfor 

kommunen ikke har stilt krav til konsekvensutredning for dette tiltaket. 

 

Da det på NMF kan virke som at Tønsberg kommune i dette tilfellet har gjort en del 

saksbehandlingsfeil, så ber NMF med dette om midlertidig forføyning inntil at Tønsberg 

kommune har vurdert, samt sendt en skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen. Det er 

fastsatt i forvaltningsloven § 42 at "Anmodninger om utsetting skal avgjøres snarest mulig." 

Dersom Tønsberg kommune kommer frem til at det er utført saksbehandlingsfeil, så krever 

NMF at det eksisterende "vedtaket må anses ugyldig", dette i tråd med bestemmelsene 

fastsatt i forvaltningsloven § 35 c. Saken bør deretter behandles på nytt, denne gangen på 

korrekt vis. 

 

forvaltningsloven § 35 c 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§35 

 

forvaltningsloven § 42 (midlertidig forføyning): 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§42 

 

 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A73-3
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A75-1
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#KAPITTEL_2-5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A735
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A742
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Det bes om at Tønsberg kommune i denne saken forholder seg elektronisk til følgende 

saksbehandlere hos NMF: 

 

 

trygve@nmf.no 

odd-erik@nmf.no 

 

Dersom noe i denne henvendelsen fremstår som uklart, så er Tønsberg kommune 

velkommen til å ta kontakt. 

 

 

Miljøvennlig hilsen, 

På fullmakt fra leder Kurt Oddekalv 

 

 

Norges Miljøvernforbund – Vestfold og Telemark  

v/ saksbehandler Odd-Erik Helgesen 

 

 

telefon: 33 32 44 52 

https://www.nmf.no/kontakt/ 
 

 

 

https://www.nmf.no/kontakt/

