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159/5 - Dispensasjonssøknad - Oppføring av telemast og utstyrshytte på Sølvsberget 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2020 sak 56/20 
 
Planutvalgets behandling 02.12.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pernille Alm (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Utvalgsleder Harald Westby (H) 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende endringsforslag: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

  Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha farge som glir inn i kulturlandskapet  
  Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 
   Forslag til framføring av strøm (enten kabel eller luftspenn) og eventuelt andre nødvendige 

inngrep som ikke framgår av søknaden, skal oversendes kulturarv i fylkeskommunen til 
uttalelse, jf. lov om kulturminner § 9. 

   Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

Vedtaket begrunnes med : 
Fordelene anses å være betraktelig større enn ulempene. 
I Gran kommune er det til dels veldig dårlig dekning av mobil og internett tjenester. 
Det arbeides nå med utbygging av fiberbredbånd og 4G,5G trådløst. 
Pga. spredt bosetting er trådløs kommunikasjon nødvendig, derav behovet for master. 
Sett i lys av at Telenor nå faser ut sitt kobbernett er god dekning av mobiltelefon viktig med hensyn til alt 
fra helse til sikkerhet 
Hensynet til LNF må her vike, da riktig geografisk plassering er nødvendig for et godt dekningsområde. 
Dette er dokumentert av utbygger på oppfordring fra kommunen. 
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Det vil bli krevende å plassere en mast utenfor LNF område og samtidig ta hensyn til bebyggelse. 
 
Utvalgsleder Harald Westby (H) foreslo en pause for gjennomlesning av forslaget og eventuelle 
gruppemøter. Møtet holdt pause. 
 
Votering 
Ved votering ble rådmannens innstilling satt opp mot det alternative forslaget fra Jul Tore Kittelsrud 
(Frp). Innstillingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 
 
Planutvalgets vedtak 02.12.2020: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 avslås søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. 
 
 
 


