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Arkivsak-dok. 20/02504-4 
Saksbehandler Gina Stensrud 
 

 

 
   

300/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av 
mast og utstyrshytte på Hennung 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 24 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
300/1, Hennung, 2760 Brandbu. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 

 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. 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon vedlagt byggetegninger, oversiktskart og situasjonskart 
Nabomerknad med svar fra søker 
Høringsuttalelse Innlandet fylkeskommune 
Grunnrettsavtale 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Technogarden AS søker på vegne av tiltakshaver Telenor AS om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-6, til oppføring av en 24 meter høy mast og tilhørende 
utstyrshytte på eiendom med Gbnr. 300/1 på Hennung. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok 28.10.2020 søknad om dispensasjon og byggetillatelse for en 24 meter høy 
mast og tilhørende utstyrshytte på eiendommen med Gbnr. 300/1 på Hennung. Dette saksfremlegget 
gjelder dispensasjonssøknaden.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak vil bli behandlet administrativt dersom planutvalget innvilger søknad om 
dispensasjon. Søker har ikke opplyst om behov for vei eller annen infrastruktur i forbindelse med 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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tiltaket. I dette saksfremlegget behandles derfor kun omsøkt mast og utstyrshytte. Dersom det er 
behov for infrastruktur som er søknadspliktig og/eller i strid med gjeldende plan, må dette omsøkes 
og dispensasjonsbehandles.  
 
 
Innsendt oversiktskart og situasjonskart limt inn under viser plassering i Gran kommune: 
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Innsendte tegninger viser utforming av mast og tilhørende utstyrshytte: 
 

 



 

4 
 

Kart og tegninger er også vedlagt saksfremlegget. 
 
Søker har sendt inn følgende begrunnelse for hvorfor søknad om dispensasjon etter deres syn bør 
innvilges: 
 

Begrunnelse: 
Generelt er det behov for å ha antennehøyde som er over omliggende tre høyde. Dette både 
for å gi ønsket dekning, og for å få samband via radiolinje (krav til fri sikt fra matepunkt). 
Samtidig må antennene ikke være plassert slik at de gir dekning utenfor ønsket 
dekningsområde, da dette vil gi interferens med andre dekning fra andre basestasjoner og 
dermed dårlig brukeropplevelse. Tiltaket har en samfunnsnyttig funksjon som å gi 
mobildekning til området. 
 
Dispensasjonsgrunner: 
Det følger av pbl § 19-2 annet ledd første punktum at ’hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, ikke må bli vesentlig tilsidesatt’ ved at det gis dispensasjon. Det må dreie seg 
om et sterkt brudd med hensynene, mindre tilsidesettelser er ikke relevante. En dispensasjon 
vil med den søkte utformingen i liten grad virke inn på den estetiske utformingen av 
omgivelsene eller forringe bruken av stedet som tiltenkt i kommuneplanens arealdel. Statens 
Strålevern har allerede vurdert de helse- og miljømessige konsekvensene ved slike 
basestasjoner. Noen ”vesentlig tilsidesettelse” av hensynet til helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet mener vi derfor det ikke tale om her. 
 
Det neste som må vurderes, er om ”fordelene er klart større enn ulempene” ved å gi 
dispensasjon etter en samlet vurdering. Om dette uttales i Ot prp nr 32 (2007-2008) at det 
må foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. 
Videre uttales det at det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige mål tillegges særlig 
vekt. Blant annet i formålsparagrafen i plbl 2008 § 1-1 annet ledd er det fastslått som et 
sentralt formål med plan- og bygningsloven å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Nettopp dette står helt 
sentralt i denne saken, da sentrale myndigheter har uttalt at det skal legges til rette for 
utbygging av mobiltelefoni. 

 
Beboere, og de som ferdes i området, vil med denne basestasjonen på plass kunne nyte godt 
av høye hastigheter på mobiltrafikk, og god, stabil dekning. Vi anser derfor fordelene ved 
tiltaket å være klart større enn ulempene. 

 
Avslutningsvis: 
Mastens høyde på 24 meter er valgt ut fra behovet på høyden for mobilantennene. Disse 
trenger en definert høyde i forhold til omkringliggende områder for å oppnå ønsket 
dekningsomfang, kvalitet og kapasitet. Telenor er avhengige av å plassere hver stasjon slik at 
formålet med å dekke ønsket område oppnås. 
 
De positive sidene med mobildekning, at sentrale myndigheter har uttalt at det skal legges til 
rette for utbygging av mobilkommunikasjon mener vi er tungtveiende argumenter for at en 
dispensasjon bør innvilges. 
 
Vi mener de negative konsekvensene er små og at det i tiltaket er klar overvekt av positive 
hensyn og konsekvenser. 
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Det har blitt inngått avtale med hjemmelshaver på eiendommen. Tiltaket og dets omfang er 
avklart med grunneier. 

 
 
Saken har vært sendt på høring til Innlandet Fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet.  
 
Innlandet fylkeskommune har uttalt følgende:  
 

Fylkeskommunens merknader 
Vi vurderer at en slik telemast har store samfunnsmessige fordeler med tanke på 
kommunikasjon, sikkerhet og beredskap. Gran kommune har gjort gode vurderinger med 
tanke på plassering og utførelse av en slik mast. I brevet fra kommunen heter det: «En mast 
på 24 meter vil nødvendigvis bryte estetisk med naturlandskap i området. Masta er imidlertid 
omsøkt plassert i et småkupert landskap, i område bestående av skog. Videre kan det 
vurderes å sette vilkår om farge på masta som passer inn i landskapet den plasseres i.» Vi 
støtter disse vurderingene. 
 
Konklusjon  
Vi minner om de generelle vurderingene i plan og bygningsloven ved dispensasjon. 
 
I dette tilfellet vil fylkeskommunen anbefale at dispensasjon kan gis. Vi anbefaler Gran 
kommune å sette vilkår for utforming/fargebruk. 

 
Statsforvalteren i Innlandet svarte ikke innen fristen.  
 
Det er mottatt en nabomerknad i saken. Nabomerknaden er limt inn under: 
 

Vi er den naboen som blir mest berørt av masten, når det gjelder synlighet. 
Vi forstår at en mast er nødvendig for å kunne tilby bredbånd. Dette er vi og resten av grenda 
glade for, selv om vi selvsagt kunne ønsket oss masten et annet sted. For å minimere 
synligheten av masta fra vår eiendom ønsker vi at denne flyttes litt lengre mot sør, se 
vedlegg. 
 
Skogen på vår eiendom vil kunne skjerme nedre del av masta. Der den er vist plassert er helt i 
enden av vår skog og derfor dårlig skjermet. I tillegg er det nesten bare løvskog og dårlig 
skjerming vinterstid. 
 
Ved å flytte den lengre sør (ca. 20 meter) vil den bli mye bedre skjermet. 
Den vil fortsatt ligge på samme høyde som vist plassering og den vil ligge nærmere 
traktorveien som er den naturlige adkomstveien. Ved å flytte masten litt sørover vil man 
derfor også få enklere adkomst ved behov for vedlikehold og 
rutinesjekk. 
 
Vi kan ikke se at en så enkel justering av plassering kan ha noen betydning når det gjelder 
signaleffekt. Det er på samme høyden ( +-0,5 meter) og flyttes kun noen meter. 
Det medfører heller ikke at noen andre naboer blir mer berørt. Vi er fortsatt den mest 
berørte. 
 
Flyttingen vil likevel ha stor betydning for oss og vi håper derfor Telenor imøteser vårt ønske. 
Vi ønsker også svar på hvordan det er tenkt løst med strømtilførsel? Hvor skal det kobles på, 
og skal det graves grøft eller legges luftstrekke? 
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Siden vi er så nærme masten er det også en mulighet for at vi ikke ligger innenfor antennens 
rekkevidde. Er det mulig å få svar på dette? Hvor langt unna antennen bør man ligge for å 
være sikret signaler? Det ligger to andre små "høydekuler" rett ved der masten er tenkt 
plassert (mot øst) som har lik kotehøyde. Disse ligger likevel ca. 30-50 lengre unna oss, og 
ville kanskje gitt bedre sjanser for signaler til vår eiendom? 
 
Vi håper på positiv tilbakemelding og at vårt ønsket blir imøtekommet. 

 
Som svar på nabomerknaden har ansvarlig søker skrevet følgende:  
 

Hei 
 

Vedrørende naboklage 300/1 
 

Forespørselen om endring av plassering ble godtatt hos Telenor, og vi har fått tillatelse fra 
grunneier om å flytte mast 20 meter fra den opprinnelige plasseringen og til den nye. Vi har 
ikke fått noen andre nabomerknader. 

 
Vennligst se vedlegg sendt. 
 

Et av vedleggene det vises til er en intern e-post korrespondanse der tiltakshaver (Telenor) blant 
annet uttaler følgende: 
 

Når det gjelder bekymringen knyttet til at de ikke kommer til å få dekning da de ligger for 
nærme planlagt plassering tror jeg trygt vi kan avkrefte at det blir ett problem. Prediksjonene 
viser at de vil bli dekket, og skulle det vise seg at vi får problemer her etter idriftsetting kan vi 
tilte ned slik at vi får god nok dekning også hos de. 

  
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel.  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. 
 
Økonomi 
Ikke relevant. 
 
Bemanning 
Ikke relevant. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
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Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering 
 
Utgangspunkt for vurderingen – Lovbestemmelser og retningslinjer 
 
Iverksetting av tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven kan i utgangspunktet bare skje dersom 
de ikke er i strid med loven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, 
jf. plan- og bygningsloven § 1-6 annet ledd. I denne saken er tiltaket i strid med LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon etter reglene i plan- og 
bygningsloven kapittel 19. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan innvilge søknad om dispensasjon 
dersom følgende vilkår er oppfylt:  
 

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
 
og 
 

2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 
 
I dette tilfellet er det LNF-formålet i kommuneplanens arealdel det er søkt dispensasjon fra, og 
følgelig hensynene bak dette formålet som ved siden av lovens formålsbestemmelse ikke må bli 
vesentlig tilsidesatt. Lovens formålsbestemmelse er inntatt i plan- og bygningsloven § 1-1 og er 
utformet slik:  
 

§ 1-1. Lovens formål  
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner.  

 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver 
og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 

 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene.  

 
De viktigste hensynene bak LNF-formålet er hensynet til landbruk, natur og friluftsinteresser. Videre 
følger det av retningslinjene til kommuneplanens arealdel at følgende hensyn skal vektlegges ved alle 
typer dispensasjoner i LNF-områdene: 
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 Tiltak skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner og deres 
sikringssoner. Dersom det er kjent automatisk fredede kulturminner i nærheten må det 
planlagte tiltaket vurderes i forhold til kulturminnets nærmiljø og søknaden oversendes 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, jf. undersøkelsesplikten ette 
kulturminneloven § 9.  

 Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn. 

 Tiltak skal ikke berøre områder som i landbruksplanen for Hadeland er definert som A- 
eller B-jord, og tiltak skal ikke ligge nærmere dyrket mark enn 30 meter og ikke nærmere 
driftsbygninger enn 100 meter.  
 

Det er også fastsatt egne estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak i kommuneplanens 
arealdel. Følgende punkter trekkes frem som særlig relevante for dette tiltaket: 
 

 I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og en vurdering av tiltakets 
estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkning.  

 Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.  

 Det skal utarbeides særskilt estetisk analyse der byggverk vil få en fjernvirkning, eller 
lokaliseres som landemerke.  

 
De estetiske retningslinjene i sin helhet kan leses i kommuneplanens arealdel på s. 22, 
retningslinjer for saksbehandling punkt D. 
 
 

 

1) Vurdering av dispensasjonsbestemmelsens første vilkår 
 
Hensynene bak LNF-formålet er landbruks- natur- og friluftsinteresser. 
 
 
1.1 Blir hensynet til landbruks, natur- eller friluftsinteresser eller hensynene i plan- og 

bygningsloven § 1-1 «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad om dispensasjon til oppføring 
av mast med tilhørende utstyrshytte på eiendom med Gbnr. 300/1 på Hennung? 
  
1.1.1 Landbruksinteresser 
 
Masta er plassert på landbrukseiendom med produktiv skog, omtrent 70 meter fra nærmeste 
område med dyrket mark. Selv om en må anta at noe skog må hugges i forbindelse med i 
forbindelse med tiltaket, er det etter rådmannens vurdering klart at dette ikke vil være av et slikt 
omfang at hensynet til landbruk blir «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge dispensasjonssøknaden. 
 
1.1.2 Naturinteresser  
 
Landskapet i området er «slakt til småkupert ås- og fjellandskap under skoggrensen»1.  
 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

 
Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens  

                                                           
1
 I flg. Artsdatabanken 
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databaser, finner vi på eiendommen en registrering av hortulan, registrert som kritisk truet i 
norsk rødliste for arter. Observasjonen er imidlertid registrert langt unna omsøkt tiltak (<700 
meter), og er av eldre dato (1987).  
 
Rådmannen vurderer at kravet til et kunnskapsgrunnlag som står i forhold til tiltakets omfang 
med dette er oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8.  
 
Etter naturmangfoldloven § 10 skal påvirkningen av økosystemet vurderes på bakgrunn av «den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». Dette innebærer at den 
miljøbelastning som allerede er skjedd også må tas med i vurderingen av hvilken påvirkning 
tiltaket vil få for økosystemet.  
 
Når bestemmelsen ses i sammenheng med føre-var-prinsippet, som følger av 
naturmangfoldloven § 9, setter loven også krav til at kommunen tar muligheten for fremtidige 
tiltak som sammen med det aktuelle tiltaket får uønskede virkninger for naturmangfoldet tas i 
betraktning.2  
 
Rådmannen vurderer det som sannsynlig med flere lignende søknader om dispensasjon fra LNF-
formålet til oppføring av master i fremtiden. Vurderingen av hvilken påvirkning masten får på 
naturmangfoldet kan derfor ikke vurderes isolert. Det må også vurderes om kommunen ved å 
innvilge søknad om dispensasjon åpner for en praksis der oppføring av telemaster samlet sett vil 
få uønskede virkninger for naturmangfoldet.  
   
I dette tilfellet vurderes plasseringen som god når det gjelder hensynet til naturmangfoldet i 
området. Dette begrunnes med at det er god avstand mellom omsøkt tiltak og arter registrert i 
norsk rødliste for arter. Rådmannen kan videre ikke se at tiltaket berører utvalgte naturtyper, 
prioriterte arter, inngrepsfrie områder eller registrerte forekomster av naturtyper. 
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) 
eller § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) gjøre seg gjeldende i denne saken. 
 
Rådmannen vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper,  
økosystem eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jfr. 
naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Verken hensynet til naturmangfoldet på stedet eller øvrige 
naturhensyn blir etter rådmannens syn «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge 
dispensasjonssøknaden. 
 
1.1.3 Friluftsinteresser 
Omsøkt plassering er i nærheten av en skogsti. Denne benyttes til friluftsliv og rekreasjon. 
Plasseringen er imidlertid ikke ved naturlig rasteplass, utsiktspunkt eller lignende særskilte 
turmål. Hensynet til friluftsliv blir etter rådmannens syn ikke «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge 
dispensasjonssøknaden. 
 
1.1.4 Plan og bygningslovens formålsbestemmelse 
 
Av hensynene som fremgår av lovens formålsbestemmelse vurderer rådmannen hensynet til 
bærekraftig utvikling og hensynet til estetisk utforming av omgivelsene som mest relevant for 
denne saken.  
 

                                                           
2
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381 
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Når det gjelder hensynet til bærekraftig utvikling vises det til drøftelsene i punkt 1.1.1-1.1.3 over. 
Dette tiltaket er med på å fremme en viktig teknologisk utvikling som i svært liten grad kommer i 
konflikt med øvrige relevante hensyn. Rådmannen vurderer på denne bakgrunn dette tiltaket 
som i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. 
 
For hensynet til estetisk utforming av omgivelsene gir retningslinjene inntatt i kommuneplanens 
arealdel noen føringer for hvordan kommunen ønsker at dette tolkes i Gran kommune.3  
 
Rådmannen vurderer at omsøkt mast og utstyrshytte samt valg av plassering oppfyller de krav 
som rimelig kan stilles til estetisk kvalitet og utforming. Den visuelle utformingen av masta står i 
stil til funksjonen, og at denne har en akseptabel visuell kvalitet. En mast på 24 meter vil 
nødvendigvis bryte estetisk med naturlandskap i området, herunder åsprofiler og 
landskapssilhuetter. Dette vil kunne være til sjenanse for naboer. Rådmannen vurderer likevel at 
det i dette tilfellet er gjort det som kan forventes for å dempe de negative estetiske virkningene 
av tiltaket. Masta er plassert noe inn i skogen, i et småkupert terreng. Begge disse forholdene vil 
være med på å dempe den negative fjernvirkningen av tiltaket. Det innstilles også på å sette 
vilkår om jordfarge som glir inn i landskapet på masta for ytterligere å dempe den negative 
estetiske virkningen av tiltaket.  
 
Etter en helhetsvurdering vurderer rådmannen at det i denne saken er valgt en plassering som 
gjør at tiltaket i liten grad vil komme i konflikt med hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene når en tar tiltakets art i betraktning.    

 
1.1.5 Første delkonklusjon  
Verken hensynene bak LNF-formålet eller hensynene inntatt i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om dispensasjon til oppføring 
av mast med tilhørende utstyrshytte på eiendommen 300/1, på Hennung i Gran kommune. 
 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 er etter dette oppfylt. Kommunen kan bare innvilge 
søknad om dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsene er oppfylt. Nedenfor følger 
rådmannens vurdering av neste vilkår.  
 

2) Vurdering av dispensasjonsbestemmelsens andre vilkår 
 
2.1 Er fordelene ved å gi dispensasjon til oppføring av mast med tilhørende utstyrshytte med 
omsøkt plassering klart større enn ulempene ved å gi slik dispensasjon? 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd at det ved vurderingen om dispensasjon 
skal gis skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. Rådmannen vurderer i denne saken at dispensasjonen vil virke positivt for 
hensynet til sikkerhet og tilgjengelighet. De øvrige hensynene nevnt i pbl. § 1-2 tredje ledd 
vurderes i liten grad å bli berørt. 
 
Ulempene ved å innvilge søknad med dispensasjon til dette tiltaket er den sjenerende effekten 
masten vil ha for naboene. Det er også sannsynlig at brukerne av turstien i området kan oppleve 
at en telemast i noen grad forringer friluftsopplevelsen. 
 
Fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er at ny telemast bidrar til bedre dekning og 
kapasitet for mobile kommunikasjonstjenester. Dette er et viktig samfunnsmessig behov, 
ettersom digitale løsninger blir benyttet i stadig økende grad på flere viktige samfunnsområder. 

                                                           
3
 Se over på s. 6 i saksfremlegget og KPA s. 22 
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Søker viser også til at statlige myndigheter har uttalt at det skal legges til rette for utbygging av 
mobiltelefoni. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  
 
De relevante fordelene ved omsøkt tiltak fremstår etter rådmannens syn som klart større enn 
ulempene.  
 
2.2. Andre delkonklusjon 
Fordelene ved å gi dispensasjon til oppføring av mast med tilhørende utstyrshytte med omsøkt 
plassering er klart større enn ulempene ved å gi slik dispensasjon. Andre vilkår i plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Når begge vilkår i plan- og bygningsloven er oppfylt, kan 
kommunen innvilge søknad om dispensasjon.   
 

3. Kan-vurderingen 
Når vilkårene som følger av plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt må kommunen vurdere om 
det bør gis dispensasjon i det enkelte tilfellet. Et viktig moment i vurderingen av om dispensasjon 
bør gis er faren for eventuell presedensvirkning.  
 
I denne saken vurderer rådmannen det som påregnelig at det vil komme flere søknader om 
dispensasjon fra LNF-formålet til oppføring av telemaster. En dispensasjon til dette vil derfor 
kunne få presedensvirkninger. Rådmannen vurderer likevel at slik forholdene er i denne konkrete 
saken, der hensynene som begrunner LNF-formålet i liten grad blir tilsidesatt og samfunnsnytten 
er stor, er eventuelle presedensvirkninger akseptable. Rådmannens vurdering er på denne 
bakgrunn at dispensasjon bør gis.  

 
4. Rådmannens innstilling 

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 24 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 300/1 på Hennung i Gran kommune.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast  

 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. 

 
5. Alternativt vedtak 

 
5.1 Krav til begrunnelse 

Vedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Begrunnelsen må vise hvilke 
vurderinger som er gjort etter naturmangfoldloven, og vilkårene i plan- og bygningsloven § 
19-2 må drøftes.  
 

5.2 Forslag til alternativt vedtak  
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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 24 meter høy mast med 
tilhørende utstyrshytte på gbnr. 300/ på Hennung i Gran kommune.  
 
Vedtaket begrunnes med … (fylles inn av planutvalget dersom dette ønsker å avslå søknad 
om dispensasjon. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling 
 

 
Dato: 22. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


