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Svar - Gbnr. 227/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
etablering av basestasjon - Granåsvegen 95 - Gran kommune 
 
Vi viser til kommunens oversendelse av 04.12.2020, med svarfrist 04.01.2021.  
Søknad om dispensasjon er oversendt fylkeskommunen i medhold av plan- og 
bygningsloven (pbl.) kap. 19.  
 
Saken gjelder søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av telemast og utstyrshytte på 
eiendommen 227/1, Granåsvegen 95, 2750 Gran. 
 
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-
område (landbruks-, natur- og friluftsområde). 
 
Fylkeskommunens vurdering  
Våre merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både nasjonale og 
regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike planfaglige 
tema som bl.a. samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, barn og 
unges interesser, universell utforming og stedsutvikling.  
 
Som generell merknad viser vi til at det er kommunen som vurderer om vilkårene i pbl. § 19-
2 er oppfylt og om dispensasjon da kan gis. Vilkårene er ikke oppfylt dersom en 
dispensasjon for et tiltak undergraver planen/bestemmelsen, eller vesentlig tilsidesetter 
hensyn som planen skal ivareta. Det samme gjelder lovens formålsbestemmelse. I tillegg må 
også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Plansystemet bygger på prinsippet om forutsigbarhet og er forankret i krav om 
likebehandling og sikkerhet mot vesentlige endringer av gjeldende planvedtak. Det betyr at 
kommunen i tillegg til sin begrunnelse for om vilkårene er oppfylt, også må vurdere tiltakets 
virkning for tilsvarende saker (presedensfaren).  
 
Kulturvernfaglig vurdering 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at 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 
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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. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
Seksjonssjef, plan  
  
 Ingvild Beate Røise 
 plankoordinator 
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