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Klage på vedtak i sak 20/01880 
Viser til avslag på søknad datert 08.12.20. Planutvalget vedtok å avslå søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med arealformål LNF. Søker mener vedtaket må 
oppheves, og at fordelene ved å realisere tiltaket er klart større enn ulempene.  
 
Innledning 
Når man skal bygge ut et velfungerende nettverk for mobile kommunikasjonstjenester, i tråd 
med politiske målsettinger, vil plasseringen av en basestasjoner ofte havne i en 
interessekonflikt. Befolkningen, kommunene, fylker og staten har alle stor interesse av at det 
bygges ut dekning, men ingen av partene ønsker å se tiltaket som gir dekning. Enten en 
basestasjon plasseres i et boligfelt, eller et område avsatt til LNF, vil man møte motstand fra 
parter som hevder at tiltaket vil være i konflikt med visuelle- og andre kvaliteter. 
Basestasjoner som denne er likevel av samfunnsmessig nødvendighet og er å regne som 
vanlig infrastruktur. 
  
Befolkningen benytter seg stadig oftere av mobile kommunikasjonstjenester. Samtidig 
forventes det at tjenestene skal fungere til alle tider på døgnet. Skal man oppfylle denne 
forventingen må det bygges ut nye basestasjoner. Telemast og utstyrshytte som ønskes 
oppført vil først og fremst gi bedret kapasitet på nettet i området, men vil også gi den 
ringvirkningen at stasjonene Gran, Brandbukampen og Halvorbøle avlastes. På denne måten 
vil kapasiteten og kvaliteten på nettet i områder rundt nevnte stasjoner også bli bedret.  
 
Grunnet spredt bebyggelse i kommunen, er oppføring av basestasjon på toppen av 
Sølvsberget og omsøkte plassering de to eneste alternativene som økonomisk kan forsvares. 
Andre alternativer har blitt vurdert, men kan ikke gjennomføres uten kommunal støtte. Andre 
alternativer vil også medføre at det må oppføres minst to master, i tillegg må det oppføres 
stasjoner på fasader eller på taket av eksisterende bygninger. Det er et sterkt behov for å 
bygge ut for både dekning og kapasitet i området. Telia bruker ikke tid og betydelige 
ressurser og tid på å bygge ny basestasjon dersom behovet ikke er til stede. 
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Konsekvensene av at stasjonen ikke blir bygget 
Konsekvensene rundt at basestasjonen ikke oppføres som omsøkt, vil blant annet være at 
områdene som har dekning rundt Sølvsberget i dag, vil gradvis få dårligere kapasitet på 
mobilnettet. Dette skjer i takt med at mobile kommunikasjonstjenester stadig blir mer brukt. 
Videre konsekvenser er at kunder som har dekning i dag, kan minste dekningen til enkelte 
tider av døgnet. Det er svært uheldig når man mister dekningen i et område hvor man hadde 
dekning tidligere. Dekning for slike tjenester kan også være kritisk i eventuelle 
nødsituasjoner. Som Norges nest største netteier, leverer Telia dekning for en betydelig andel 
av befolkningen. 
 
Videre jobbes det nå med å fase ut kobbernettet. Basestasjonen vil gi brebånd til alle i 
dekningsområdet, samt åpne muligheten for innplassering av andre operatører. 
 
 
Svar på rådmannens saksfremlegg 
Det er videre i klagen gitt kommentarer til rådmannen saksfremlegg. For at dette skal holdes 
mest mulig oversiktlig, brukes samme nummerering som har blitt brukt av rådmannen. 
 
1.1.1 Landbruksinteresser 
Ønsket plassering av basestasjonen er på en landbrukseiendom med produktiv skog. 
Inngrepet er likevel av et lite omfang, med små fysiske inngrep, noe som tilsier at behovet for 
fjerning av trær vil være minimalt. 

 
Figur 1: Viser med gul pil ønsket plassering av basestasjonen. Kun et fåtall trær må fjernes i forbindelse med 

oppføring av stasjonen. 
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Det påpekes at fremføring av strøm til stasjonen gjøres i eksisterende traktorsti. Selve 
monteringen av masten gjøres ved hjelp av helikopter.  
 
 
1.1.2 Naturinteresser 
Tiltaket er plassert i nærheten av arter med stor forvaltningsinteresse. Selv om man aldri kan 
utelukke at et tiltak har negativ konsekvenser for naturmangfoldet, er det vanskelig å se for 
seg at et såpass begrenset inngrep vil ha spesielle negative konsekvenser i en mer helhetlig 
økosystemorientert tilnærming. Det vil ikke endre naturpreget her i særlig grad og 
kollisjonsrisiko knyttet til installasjonen for fugl i nærområdet anses som svært lav, da 
telemasten oppføres uten barduner. Tiltaket skal ikke gjerdes inn, og det skal ikke bygges vei 
frem til basestasjonen. Tiltaket vil ikke være til hinder for ferdsel i området, og vil i seg selv 
ikke ha betydning for bruken av området. 
 
Ansvarlig søker henter med jevne mellomrom inn uttalelser fra biologer og andre som ser 
nærmere på konsekvenser for naturverdier når det oppføres basestasjoner. Konklusjonen i 
rapportene trekker i stor grad i samme retning. Med oppføring av et tiltak i denne 
størrelsesorden, skal det mye til for at tiltaket har betydning for naturverdiene. Videre at 
behovet for å benytte føre-var-prinsippet for en basestasjon vurderes som lavt.  
 
Under er et utklipp fra karttjenesten Artsdatabankens artskart (se figur 2). Som figuren viser 
vil det være svært vanskelig å finne en plassering i dette området som ikke er i nærheten av 
arter som er på rødlisten. Ønsket plassering av basestasjonen ligger ca. 36 meter fra en brukt 
traktorsti. Framføringen av strøm vil bli i traktorstien, og slik sett er det ikke mer enn de 
nevnte meterne fra traktorstien og bort til stasjonen som er urørt terreng. Stasjonen i seg selv 
opptar et svært lite areal. 
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Figur 2: Oversiktskart fra artsbanken.  

 
1.1.3 Friluftsinteresser 
Prisen man må betale for utbedring av dekning til store deler av befolkningen og besøkende i 
kommunen, er at man fra enkelte området kan se toppen av masten. Tiltakene med 
basestasjon er svært små, og de trenger ikke infrastruktur som vei, vann etc. bare 
strømfremføring. 
 
Det settes derfor spørsmålstegn ved i hvor stor grad området og utsiktsforhold forringes som 
følge av tiltaket. Ser man basestasjon fra avstand er det bare den øvre del av masten som vil 
komme over tretoppene. Slike master er også noe folk synes å venne seg til. Som forklart 
tidligere er en rekke master plassert ved populære utfartsområder. Omsøkt telemast vil ha en 
skogkledd bakgrunn. Telemasten vil i liten grad, og bare fra enkelte vinkler, kunne bryte med 
åsprofiler, og landskapssilhuetter. 
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For at antennene skal gi dekning for ønsket område, må den ha mest mulig «fri sikt» til 
ønsket dekningsområde. Slik er det alle plasser hvor man skal ha dekning. Fra et 
sikkerhetsperspektiv og for nødsituasjoner kan det være svært viktig god dekning i områder 
rundt turdestinasjoner. 
 
1.1.4 Annet 
En telemast kan utfra en fasadetegning virke langt mer dominerende enn hvordan det ser ut 
når masten er oppført. I dette tilfellet vil man fra kulturminner ha en skogkledd ås i 
bakgrunnen. Som nevnt i pkt. 1.1.3, vil telemasten i liten grad, og bare fra enkelte vinkler, 
kunne bryte med åsprofiler, og landskapssilhuetter. 
 
At kommunen vektlegger tiltakets visuelle kvaliteter med bakgrunn i plan- og bygningsloven 
§ 29-2 og kommunens estetiske retningslinjer, som svært uheldig fra et estetisk ståsted, virker 
noe søkt. Skal man oppnå bedre dekning i dette området, er oppføring av en telemast den 
eneste løsningen. Under dette punktet må det være konstruksjonens funksjon man kan 
tillegge vekt, da man har svært begrensede muligheter på å endre utforming, design og 
estetikk av en mast.  
 
Videre mener rådmannen at hensynet til bærekraftig utvikling tilsidesettes. En bærekraftig 
utvikling omfatter blant annet å fremme verdiskapning og næringsvirksomhet. På lik linje 
med at et godt utbygget kommunikasjonsnettverk kan være et viktig virkemiddel for økt 
innovasjon og verdiskapning i næringslivet, kan et kommunikasjonsnettverk som ikke er 
utbygget føre til det motsatte. Det er vanskelig å forstå at et tiltak som bidrar til å dekke et 
viktig samfunnsmessig behov, og som opptar et areal på om lag 10 kvadratmeter havner i 
konflikt med en bærekraftig utvikling.  
 

1.2 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? 
Kommunen kommenterer at det i saken ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for 
nødvendigheten av å plassere en telemast med utstyrshytte på omsøkte plassering. I saken er 
det oversendt dekningskart, tegninger, beskrivelser, illustrasjon og gjentatte forklaringer på 
viktigheten av akkurat denne stasjonen, samt hvorfor stasjonen må plasseres på omsøkte 
plassering. Telia har gjennom presentasjoner vist at dersom ikke stasjonen bygges på 
omsøkte plassering, må det oppføres master på minst to andre plasseringer, i tillegg må det 
oppføres basestasjoner på eksisterende bygninger. Oppsummert kommer ikke Telia til å 
bygge stasjoner på andre plasseringer uten at det gis økonomisk støtte. Noe som i ytterste 
konsekvens har den følgen at områder og beboere i kommunen som i dag har dekning, kan 
risikere å minste den. 
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Avsluttende kommentar 
Det er nærliggende å anta at alle parter er interessert i dekning for området, selv om ikke alle 
er like begeistret for selve konstruksjonen. Dekning for mobile kommunikasjonstjenester må i 
høyeste grad sies å være av offentlig interesse. Det er en forventning i befolkningen at det er 
dekning for slike tjenester. Tiltaket vil ikke begrense tilgjengeligheten for allmennheten. 
Tiltaket opptar et lite areal, og det vil gjerdes inn. Basestasjoner er, og vil også i fremtiden 
være, en nødvendig del av infrastrukturen. 
 
Søker mener vedtaket må oppheves, og at fordelene ved å realisere tiltaket er klart større enn 
ulempene.  

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Barth 

Ansvarlig søker  

PRO INVENIA AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


