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Isfjord Radio - Høring av konsekvensutredning for etablering av ny 
energiforsyning 
 

Vi viser til Sysselmesterens høringsbrev av 26. november 2021. 

 

Innledning 

Riksantikvaren vurderer at konsekvensene for kulturmiljøet er tilstrekkelig utredet innenfor 

kravene til utredningsprogrammet. Konsekvensutredningen foretar en faglig god og dekkende 

gjennomgang av konsekvensene, både for kulturmiljøet på Kapp Linnè i stort og for 

enkeltkulturminner- og kulturmiljølokaliteter med og uten formell vernestatus, opp mot de 

foreslåtte løsningene for etablering av en ny energiforsyning for Isfjord Radio 

 

I brev av 26. november 2021 gir Riksantikvaren sin tilslutning til at Sysselmesteren kan melde 

oppstart av en fredningssak for Isfjord Radio. Både bygningsmiljøet Isfjord Radio som sådan og 

det omkringliggende området med automatisk fredete arkeologiske kulturminner, representerer 

betydelige kulturhistoriske verdier, men Riksantikvaren legger til grunn at det vil være mulig å 

kombinere ivaretakelsen av disse verdiene med etableringen av en ny energiløsning. 

  

Solkraft 

Den delen av den foreslåtte nye energiløsningen som baserer seg på solkraft, legger opp til en 

kombinasjon av solcellepaneler montert på eksisterende bygningsmasse på Isfjord Radio med 

en frittstående «solcelle-park».  Riksantikvaren ser det som utfordrende at foreløpige 

beregninger knyttet til produksjon/effekt og dimensjonering av solcelleanlegg både på tak og 

bakke er beheftet med store usikkerhetsmomenter som følge av at «solkraftbransjen er i en 

http://www.riksantikvaren.no/
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kraftig omstilling» (sitat fra konsekvensutredningen). Vår vurdering er likevel at det vil være 

mulig å finne gode konkrete løsninger som kombinerer behovet for montering av solcellepaneler 

på eksisterende bygningsmasse med bevaring av de kulturhistorisk viktige kilde- og 

opplevelsesverdiene som Isfjord Radio representerer.  

 

Konsekvensutredningen legger til grunn at solcellepanelene som monteres skal ha en varighet 

på 25 år. En eventuell fredning av kulturmiljøet Isfjord Radio skal vare for «evig». Som 

dispensasjonsmyndighet for fredete kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard vil 

Riksantikvaren kunne stille vilkår for montering av solcellepaneler på bygningsmassen på 

Isfjord Radio som legger til rette for kvalitetsmessig gode og langsiktige, og også reversible 

løsninger.  

 

I konsekvensutredningen er det kommentert at dersom planlagte solcellepaneler på tak skal 

erstattes med bakkemonterte paneler vil dette føre til en dobling av arealet for den planlagte 

«solcelle-parken» ((inntil ca. 175m x 175m for 300kWp (tilsvarer ca. 30 625 kvm etter 

Riksantikvaren egen utregning) mot det planlagte ca. 1500kvm for 80kWp)). Dette vil isolert 

sett være fordelaktig for ivaretakelse av kilde- og opplevelsesverdiene i bygningsmiljøet. Det er 

imidlertid ikke foretatt noen nærmere vurdering av konsekvensene av en delvis flytting av 

solcellepaneler fra bygningsmassen på Isfjord Radio til «solcelle-parken» opp mot tålegrensen 

for det sårbare naturmiljøet på Kapp Linnè. Riksantikvaren forutsetter at det gjøres rede for 

dette når det skal utføres en mer detaljert dimensjonering og produksjonsberegning før evt. 

bygging av det totale anlegget. 

 

I den stadige utviklingen av nye produkter for innhenting av solkraft, har Riksantikvaren 

registrert at det i den senere tid også er lansert solcellevinduer. Hvis det er praktisk mulig, vil 

det være interessant å få gjort en nærmere vurdering av hva en slik løsning innebærer og 

konsekvensene for ivaretakelsen av de kulturhistoriske kilde- og opplevelsesverdiene i 

bygningsmassen, dersom solcellevinduer helt eller delvis erstatter solcellepaneler på tak.  

 

Kulturmiljøforvaltningen på fastlandet har allerede en viss erfaring med å stille vilkår ved 

montering av solcellepaneler på fredet bygningsmasse. Eksempelvis krav til innfesting, 

forutsetninger om begrensninger i solcellepanelenes volum/omfang, krav om at farge/ 

utforming/uttrykk så langt mulig skal tilsvare eksisterende belegg, samt krav om usynlig 

innfesting av nødvendige kabelføringer. Det er også normalt å stille krav om innsending av 

fotodokumentasjon til kulturmiljømyndighetene ved ferdigstilt montering.  
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Vindkraft 

I konsekvensvurderingen er det utredet solkraft i kombinasjon med vindkraft i form av en stor 

vindturbin eller tre vindturbiner av middels størrelse. Det er gjort godt rede for berørte 

kulturminner og kulturmiljø i influensområdet for vindturbinene, herunder den såkalte 

«Russekeila» som er automatisk fredet og ett av 100 prioriterte kulturmiljø på Svalbard.   

Riksantikvaren vurderer at ingen av kulturminnene i influensområdet berøres i den grad at 

dette i seg selv kan begrunne at energiprosjektet stoppes eller endres i vesentlig grad.  

 

Samlet vurdering 

Både etablering av vindturbiner og av «solcelle-parken» representerer alvorlige inngrep i 

terrenget og det sårbare naturmiljøet på Kapp Linnè, både i anleggs- og driftsfasen, og 

innebærer også en visuell skjemming som forringer opplevelsen av både automatisk fredete 

arkeologiske og andre kulturminner, av (framtidige) vedtaksfredete kulturminner på Isfjord 

Radio og av kulturmiljøet i stort. 

 

I en framtidig dispensasjonsbehandling av vindturbiner og «solcelle-park» vil Riksantikvaren ha 

et særlig fokus på hvordan de negative effektene kan begrenses i størst mulig grad, ved å vurdere 

ulike alternativer for utforming og utplassering i terrenget. Vi vurderer at en plassering av 

vindturbiner og «solcelle-park» i delområde 3, der det allerede er etablert en antennepark, vil 

være minst skjemmende for kulturmiljøet. 

 

Når det gjelder solceller på tak, imøteser Riksantikvaren en nærmere utredning av effekt og 

dimensjonering, og videre detaljering i samråd med kulturmiljøforvaltningen. Vår vurdering er 

at det vil være mulig å finne gode konkrete løsninger som kombinerer behovet for 

solcellepaneler på eksisterende bygningsmasse med bevaring av de kulturhistorisk viktige kilde- 

og opplevelsesverdiene som Isfjord Radio representerer.  

 

Riksantikvaren mener en fredningsprosess kan foregå parallelt med videre behandling og 

gjennomføring av en ny energiløsning for Isfjord Radio. Vi forutsetter en tett dialog med Store 

Norske for å sikre best mulige løsninger.   

 

Vi gjør oppmerksom på at Riksantikvaren foreløpig ikke har behandlet byggesøknaden som er 

vedlagt konsekvensutredningen. Riksantikvaren er rette myndighet til å avgjøre om tiltak som 

kan virke inn på vedtaksfredete kulturminner eller automatisk fredete kulturminner med 

sikringssone, kan iverksettes, jf. svalbardmiljøloven § 44. Det er Sysselmesteren som regional 
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kulturmiljømyndighet som forbereder dispensasjonssaker for Riksantikvaren. Riksantikvaren 

avventer Sysselmesterens oversendelse av den aktuelle saken.  

 

  

Vennlig hilsen 

 

 

Turid Kolstadløkken  

avdelingsdirektør Sigrid Murud 

    

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

 


