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Høringsuttalelse, konsekvensutredning for etablering av ny energiforsyning ved Isfjord 

Radio. 

 

Innovasjon Norge spør oss stadig; «Stemmer det at Norge har de beste forutsetningene for å lede an 

i den grønne omstillingen? Klarer vi å omsette fortrinn til verdiskaping, arbeidsplasser og økt 

eksport? Under den siste Arendals uka utfordrer vi både politikere, kunnskapsmiljøer, og ikke minst 

oss selv: Har norsk næringsliv god nok forståelse av hva som kreves av oss fremover?  

 

«Med den nye energiløsningen for Isfjord Radio legger Store Norske til rette, for oss som langsiktig 

leietager og utvikler, til å møte at: 

- Gjestenes forventninger og krav til dagens reiseliv støttes og møtes.  

- Allerede resirkulert teknologianlegg (nå som hotell) får en ny tid med tidsriktig tilstand mht. 

utslipp.  

- Svalbards egen natur og økologi ivaretas. 

- Fremstå som bransjeinspirasjon for nye tilgjengelige løsninger.   

- Isfjord Radio får vesentlig, eller nærmere nullutslipp tilknyttet sin hotelldrift. Kanskje blir vi det 

første null-utslippshotellet innen energifeltet i Norge?  

Basecamp Explorer Spitsbergen har siden etableringen i 1998 jobbet etter en grunnleggende modell 

for bærekraftig reiselivsvirksomhet. Alle våre initiativ er kritisk vurdert før igangsettelse, basert på 

prinsipper om ivaretakelse og balanse mellom gjester, ansatte, infrastruktur, flora, fauna og de 

samfunn vi opererer i.  

Tiltaket støtter Basecamp Explorer Spitsbergen AS sitt gjennomgående bærekraftarbeid som kan 

oppsummeres i tråd med bransjens egne standarder og forventninger. 

• Isfjord Radio er best ivaretatt med drift i bygg og anlegg. Med vår erfaring etter 14 år på Isfjord 

Radio anser vi anleggene som tapt uten ettersyn og aktivitet. Bruk- og vern prinsippene er god 

veiledning i denne sammenhengen, ref. vår tildeling av Olavsrosa fra Norsk Kulturarv i 2013.  

• Ny energiløsning for Isfjord Radio er noe av det viktigste av miljøhensyn driften på Svalbard 

kan få, både når det gjelder reduserte eller null utslipp og for å bevare stillheten på anlegget.    
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