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Arkivsak-dok. 20/02325-8 
Saksbehandler Gina Stensrud 
 

 

   
 

227/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av 
mast og utstyrshytte på Raknerud 
 

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. 
227/1, Raknerud - Gran. 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 

 Mast og utstyrshytte må plasseres minst fem meter fra naturtypen kalkgranskog. 

 Transport av utstyr må fraktes på en måte som ikke skader naturmangfoldet på stedet.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet prioritert art dragehode skal 
arbeidene umiddelbart stanses i den grad de berører forekomsten, jf. forskrift om 
dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art. Statsforvalteren i Innlandet skal 
kontaktes snarest.  

 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. 
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Dispensasjonssøknad og tegninger 
Grunnrettsavtale 
Høringsuttalelse Statsforvalteren i Innlandet 
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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. 227/1 ved Raknerud. 
 
Det er kommet inn merknader i saken, samt bedt om at det gjennomføres befaring i området til 
våren.  
Rådmannen har ikke anledning til å unnlate å ta saken til behandling når denne er komplett. Dette 
vil i så fall medføre at saksbehandlingstiden for søknaden vil bli overskredet. Rådmannen anser at 
saken er tilstrekkelig belyst til at den kan tas til behandling. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok 26.10.2020 søknad om dispensasjon og rammesøknad for oppføring av en 24 
meter høy mast og tilhørende utstyrshytte på Raknerud i Gran kommune. Supplerende informasjon 
er mottatt 15.02.2021. Dette saksfremlegget gjelder dispensasjonssøknaden. Søknad om tillatelse til 
tiltak vil bli behandlet administrativt dersom planutvalget innvilger søknad om dispensasjon. Søker 
har opplyst at det ikke er behov for søknadspliktig vei eller infrastruktur i forbindelse med tiltaket. 
Det vil bli fremført strøm til masta. Strømkabel skal graves ned.   
Innsendt oversiktskart og situasjonskart er limt inn under og viser omsøkt plassering for mast og 
utstyrshytte:  
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Innsendt tegning under viser omriss av mast og utstyrshytte: 
 
 
 

 
 
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. 
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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. 
 
Det har blitt inngått avtale med hjemmelshaver på eiendommen. Tiltaket og dets omfang er 
avklart med grunneier. 

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

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. 
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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 
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. 

 
Statsforvalteren i Innlandet har uttalt følgende:   
 

Vi viser til høring av omsøkt dispensasjon for etablering av basestasjon, telemast og 
utstyrshytte ved Raknerud i Gran kommune. 

 
Naturmangfold 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn i alle offentlige beslutninger som får 
konsekvenser for naturmangfoldet. For å oppfylle naturmangfoldlovens krav må 
saksutredningen av om dispensasjon kan gis omfatte vurdering av om tiltaket er i strid med 
forvaltningsmålet for arter og naturtyper. Det må gjøres en vurdering av om 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende føre-var 
prinsippet jf. § 9. Tiltak skal vurderes ut fra den samla belastningen som økosystemet 
utsettes for jf. § 10. Det er videre gitt prinsipp om at kostnader ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver jf. § 11, og satt krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder jf. § 12 for å unngå eller begrense skade. 
 
Det er i kommunens foreløpige vurdering gjort noen vurderinger av forhold til 
naturmangfold. Statsforvalteren mener forhold til naturmangfold bør vurderes nærmere før 
det gis dispensasjon. Selve plasseringen av telemast og utstyrshytte ser ikke ut til å være i 
konflikt med viktige naturverdier. Det er likevel flere naturverdier i nærheten av tenkt 
plassering. Det bør derfor avklares behov for infrastruktur som vei/strøm før det gis 
dispensasjon. Dette bør vurderes både for anleggsfase og driftsfase. 

 
Konklusjon 
Statsforvalteren vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon, men minner om at dersom 
kommunen velger å gi dispensasjon, må det synliggjøres i vedtaket om lovens vilkår i pbl. § 
19-2 er oppfylt: 
 

 At hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 

 At fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 
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Begge vilkår må være oppfylt, og det er samfunnsmessige fordeler og ikke privatøkonomiske 
hensyn som skal vektlegges. Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken. 

 
Det er mottatt felles nabomerknad fra to husstander på Gbnr. 227/2.  
Denne er siden supplert flere ganger. Det er også sendt inn underskrifter mot omsøkt mast. 
Nabomerknad, suppleringer og underskriftskampanjer er vedlagt. Suppleringene er mottatt etter 
fristen for nabomerknader løp ut. Disse er likevel forelagt ansvarlig søker i god tid før saken ble tatt 
til behandling, og de har hatt mulighet til å uttale seg også om suppleringene. Kommunen kan 
vurdere for sent innkomne nabomerknader. Suppleringer i denne saken er vedlagt saksfremlegget, 
og kommenteres stedvis der disse anses relevant for sakens opplysning.  
 
Nabomerknaden er svært omfattende, og rådmannen finner det derfor ikke hensiktsmessig å lime 
den inn i saksfremlegget. Den er i stedet vedlagt. Hovedpunktene i nabomerknaden er etter 
rådmannens oppfatning hensynet til kulturlandskap, friluftsopplevelser, bekymring for stråling fra 
masten, stedets historie, at masten vil få en svært synlig plassering og være estetisk skjemmende for 
naboeiendom og mennesker som ferdes i området, at det i området er et kupert landskap og gode 
forutsetninger for å finne en mindre sjenerende plass for masta, og det uttrykkes bekymring for at 
masta vil øke i omfang med tiden. 
 
I nabomerknaden skrives det også at mast vil være til ulempe for besøkende til gården og for gårdens 
næringsvirksomhet. Nabo skriver om gårdsvirksomheten bl.a.: «Barn og psykisk utviklingshemmede 
og deres tilnærming til natur og landbruk, er og kommer til å være en stor del av næringen de neste 
tiårene. Tidligere har vi hatt barnehage her ved gården, arrangerer fortelleraften og eventyraften for 
barn og foresatte på St. Hansaften og varme sommerdager, samt kurs innen landbruk for unge 
voksne.» Det opplyses videre at gården har et samarbeid med omsorgsbolig og jobben nabo har i det 
daglige. Det er også videre planer for å benytte gården til ulike arrangementer, og det vises til 
nabomerknaden for mer informasjon.  
 
Det pekes videre på at Østjordsberget, der det er særlig rikt naturmangfold og flere truede arter 
ligger i nærheten av omsøkt tiltak. Det skrives også at det går et dyretråkk over kollen det søkes om å 
oppføre mast på.  
 
Det var opprinnelig ikke vedlagt svar på nabomerknaden. Dette ble etterspurt sammen med øvrige 
suppleringer administrasjonen etterspurte i lys av høringsuttalelsen og for å opplyse saken 
ytterligere. Følgende svar ble mottatt 15.02.2021: 
 

For gnr/bnr 227/1 
 
Plassering: 
Denne siter er en del av OT Hadelandprosjektet hvor målet er å gi god bredbåndsdekning for 
MBB til flest mulig av husstandene i området. Hovedtanken bak denne plasseringen var å gi 
mest mulig Høybåndsdekning til kunder som bor både sør- og vest for foreslått plassering, og 
den bør også sees i sammenheng med pågående CM0470. Flere andre plasseringer ble 
vurdert, men dette var den kandidaten som ga best helhetllig resultat. Alternativet til å 
bygge denne kan for bli at man må bygge to nye siter i stedet for en, eller at færre 
hustandene vil kunne få høybåndsdekning (neon vil i verste fall ikke kunne få 
lavbåndsdekning heller. 
 
Infrastruktur som vei/strøm/ anleggsfase og driftsfase: 
Her er det er planer om å etablere jordkabel inn til Site, her vil det da bli synlig trase et år 
eller to, ved behov for inn/uttransport av utstyr vil dette da bli lagt til samme trase(store 



 

7 
 

tunge ting blir flydd inn og ut med Helikopter. Videre er det ikke behov for vei inn til site, da 
det her skal etableres hytte, er det trygt å belage driften på at operatører skal gå til og fra 
site med nødvendig utstyr for vedlikehold/reparasjoner, ved behov for større 
vedlikeholdsoppdrag der det er behov for tyngre utstyr inn og ut, vil det igjen bli benyttet 
helikopter 
 
Konklusjonen er: i anleggsperioden vil det være synlige spor etter strømfremføring, denne 
blir pyntet og gjenplantet/isådd ved oppdragets slutt(benyttes da kun lokale varianter da det 
er kommentert at det er særegne arter i området), i et område som dette vil det naturlig 
gjenplante seg selv første året, ser derfor at det ikke er nødvendig med noe ekstra her, 
ønsker heller ikke å tilføre fremmede arter her ved å så i med frø 
 
Mast og hytte vil bli synlige, men føringsveier vil blekne og forsvinne innen kort tid 

 
Det er i tillegg sendt inn et svar på innsendt spørsmål om stråling. Dette ligger vedlagt. Nabo har 
etter å ha mottatt supplerende opplysninger sendt inn sine kommentarer til disse, samt en uttalelse 
fra daglig leder av Softworks AS. Dette ligger vedlagt saksfremlegget.  
 
Det fremstår for rådmannen som lite hensiktsmessig å svare ut den omfattende nabomerknaden på 
dette punktet i saksfremlegget. De relevante punkter fra nabomerknaden er drøftet i vurderingen 
nedenfor. 
 

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

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

Vurdering 
Utgangspunkt for vurderingen  
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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: 
 

 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 
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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. 227/1 ved Raknerud? 
  
1.1.1 Landbruksinteresser 
Masta er plassert på landbrukseiendom med produktiv skog. Det er melllom 30 og 40 meter til 
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. Nabo på eiendom 227/2 har redegjort for at mast med omsøkt 
plassering vil være til ulempe for deres gårdstilknyttede virksomhet. Rådmannen vurderer at 
disse ulempene først og fremst er estetiske, og at ulempene ved omsøkt mast ikke vesentlig 
tilsidesetter landbruksinteresser i området.  
 
1.1.2 Naturinteresser 
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  
databaser, finner vi registreringer av karplantene Krattsoleie, Stolt Henrik og Enghaukeskjegg på 
kollen det søkes om å oppføre mast på. Disse er registrert som nær truet i norsk rødliste for 
arter. 
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Nord for den private veien (område benevnt som Østjordsberget i nabomerknad) er det flere 
registreringer av de nevnte artene, i tillegg til en registrering av Bakkesøte, som også er en nær 
truet karplante. På Østjordsberget er det også flere registreringer av karplanten Dragehode. 
Dragehode er registrert som sårbar i norsk rødliste for arter. Den har i tillegg status som 
prioritert art etter naturmangfoldloven. Det følger av forskrift om Dragehode som prioritert art § 
3 at «Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt. Som ødeleggelse 
regnes utbygging, graving, masseuttak, utfylling og lagring av masser, dyrking, gjødsling og andre 
handlinger dersom de er egnet til å skade, forandre, tildekke eller på annen måte forringe 
individer av arten».  

 
Like nord for tiltaket er det en registrering av naturtype frisk kalkgranskog av moderat kvalitet. 
Kalkgranskog er reigstrert som sårbar i norsk rødliste for naturtyper.1 Syd for omsøkt tiltak er det 
en registrering av semi-naturlig eng av svært lav kvalitet. Også denne naturtypen er registrert 
som sårbar i norsk rødliste for naturtyper.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP1910039198 

2
 https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP1910039186 
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Forekomsten av rødlistede arter og naturtyper i nærheten av omsøkt tiltak skjerper kravet til 
kunnskapsgrunnlag for søknad om dispensasjon eventuelt innvilges. Naturtypene rundt omsøkt 
tiltak er kartlagt i 2019. Undersøkelsene av området fremstår etter rådmannens syn som 
grundige, og rådmannen vurderer at kravet til et kunnskapsgrunnlag som står i forhold til 
tiltakets omfang er oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Selv om kravet til kunnskapsgrunnlag er 
oppfylt, vil det i de fleste tilfeller være noe usikkerhet hva gjelder hvilken virkning et tiltak kan få 
på naturmangfoldet. Når det foreligger usikkerhet på et tiltaks virkning på naturmangfoldet, 
følger det av føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, at det skal tas sikte på å unngå 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet må sees i sammenheng med 
naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. 
 
Dette innebærer at kommunen ikke kan vurdere det omsøkte tiltaket isolert. Også den 
miljøbelastning som allerede er skjedd, samt muligheten for fremtidige tiltak som sammen med 
det aktuelle tiltaket vil få uønskede virkninger for naturmangfoldet må vurderes.3  
 
Rådmannen vurderer det som sannsynlig med flere lignende søknader om dispensasjon fra LNF-
formålet til oppføring av master i fremtiden. I denne saken opplyser søker at det ikke skal 
anlegges vei til tiltaket, at vedlikehold skal skje til fots og at tungt utstyr flys inn med helikopter, 
både i anleggsfasen og ved behov for vedlikehold senere.  
 
Rådmannen har innstilt på å stille vilkår om at mast og utstyrshytte må plasseres minst fem 
meter fra naturtypen kalkgranskog. Det stilles også vilkår om at transport av utstyr fraktes på en 
måte som ikke skader naturmangfoldet på stedet, slik søker har beskrevet. Tiltakshaver bes også 
om å velge en trasé for strømføring som ikke berører registrerte rødlistede arter, og å utvise 
varsomhet dersom det i forbindelse med strømfremføring må graves i områdene registrert som 
sårbar i norsk rødliste for naturtyper. Dette begrunnes med bestemmelsene i 
naturmangfoldloven §§ 9 (føre-var-prinsippet) og 12 (miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder). Eventuelle ekstrakostnader som følge av disse vilkårene må bæres av 
tiltakshaver, jf. naturmangfoldloven § 11.  
 
Sjansene for at Dragehode skal bli berørt av arbeidene vurderes som små, ettersom det ikke er 
påvist forekomster av denne arten sør for den private veien mellom omsøkt tiltak og 
Østjordsberget med registrerte forekomster, og området nylig er kartlagt. Det stilles likevel vilkår 
om at arbeidene må stanses, og at Gran kommune og Statsforvalteren i Innlandet må kontaktes 
dersom det oppdages forekomster av Dragehode i område som blir berørt i forbindelse med 
tiltaket.  
 
I nabomerknaden er det påpekt at det går et dyretråkk over kollen der det søkes om å oppføre 
mast og utstyrshytte. Tiltaket i seg selv tar liten plass. Etter anleggsperioden vil det være liten 
menneskelig aktivitet i området som følge av tiltaket. Rådmannen vurderer derfor at tiltaket i 
liten grad vil tilsidesette hensynet til dyr som ferdes i området.  
 
Når arbeidene gjennomføres slik søker har beskrevet, og med de vilkår det innstilles på å stille, 
vurderer rådmannen tiltaket ikke tilsidesetter forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer 
eller arter som følger av naturmangfoldloven §§4 og 5. Rådmannen kan heller ikke se at andre 
naturhensyn blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonssøknaden innvilges.  
 
 
 

                                                           
3
 Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 381 
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1.1.3 Friluftsinteresser 
Det er opplyst i nabomerknaden at gutua nord for omsøkt tiltak benyttes av flere til friluftsliv og 
rekreasjon. Blant annet pekes det på at kollen det søkes om å oppføre mast og utstyrshytte på er 
et fint utsiktspunkt som vil forringes. Det vises til nabomerknaden for en mer utfyllende 
beskrivelse av bruken av området for friluftsliv og rekreasjon. Se også innsendte 
underskriftskampanjer. 
 
Etter rådmannens syn vil omsøkt mast og utstyrshytte i noen grad kunne forringe 
friluftsopplevelsen for de som benytter området til friluftsliv. I dette tilfellet er likevel rådmannen 
av den oppfatning at tiltaket ikke kan sies å vesentlig tilsidesette slike hensyn. Bestemmelsens 
bruk av «vesentlig» tilsier at terskelen er relativt høy for å anse tilsidesettelsen som så stor at 
tiltaket ikke lovlig kan gjennomføres. Rådmannen har ikke kunnskap om at plasseringen av denne 
masten medfører så store inngrep i friluftsinteressene til de som benytter området til rekreasjon, 
eller at kollen det søkes om å plassere mast og utstyrshytte på eller området rundt denne er så 
særegent at disse interessene kan sies å bli vesentlig tilsidesatt. I stedet må ulempene for 
friluftslivet veies opp mot fordelene ved omsøkt tiltak i vurderingen av vilkår nummer to oppstilt 
i plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
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.  
 
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. Denne kommer i noen grad i 
konflikt med hensynet til naturmangfold og friluftsliv. Vurderingene ovenfor viser imidlertid at 
disse hensynene etter rådmannens syn ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonssøknaden. Det er etter rådmannens syn heller ikke andre omstendigheter som 
tilsier at prinsippet om bærekraftig utvikling i videre forstand blir tilsidesatt. 
 
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.4  
 
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.  
 
Rådmannen legger til grunn at masta og utstyrshytta vil bryte med natur- og kulturlandskap i 
området, herunder åsprofiler og landskapssilhuetter. Dette vil kunne være til sjenanse for naboer 
og andre som ferdes her. 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 i et område 
der det er svært vanskelig å finne en plassering som ikke kommer i konflikt med landskapet.  
Det er i nabomerknaden kommentert at det finnes alternative plasseringer som ville være 
gunstigere. At det finnes bedre plasseringer er imidlertid ikke nok at hensynet til estetisk 
utforming av omgivelsene kan sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
 
 

                                                           
4
 Se over på s. 6 i saksfremlegget og KPA s. 22 
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Søker har forklart følgende om valg av plassering: 
 

«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 
mastepunkt). 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.» 

 
Dette punktet er noe utdypet i supplerende informasjon mottatt 15.02.2021: 
 

«Denne siter er en del av OT Hadelandprosjektet hvor målet er å gi god bredbåndsdekning 
for MBB til flest mulig av husstandene i området. Hovedtanken bak denne plasseringen var å 
gi mest mulig Høybåndsdekning til kunder som bor både sør- og vest for foreslått plassering, 
og den bør også sees i sammenheng med pågående CM0470. Flere andre plasseringer ble 
vurdert, men dette var den kandidaten som ga best helhetllig resultat. Alternativet til å 
bygge denne kan for bli at man må bygge to nye siter i stedet for en, eller at færre 
hustandene vil kunne få høybåndsdekning (neon vil i verste fall ikke kunne få 
lavbåndsdekning heller.» 

 
Rådmannen vurderer det som svært positivt at det er funnet en plassering utenfor hensynssone 
landskap; Granavollen – Tingelstad – Røykenvik, og som likevel ivaretar behovene for å gi god 
dekning til flest mulig kunder uten at det blir interferens.  
 
 For å dempe den negative estetiske virkningen innstiller rådmannen på at det settes vilkår om 
jordfarge på masta for å dempe den negative estetiske virkningen av tiltaket. I tillegg settes det 
vilkår om at øvrige teleoperatører ved behov får benytte omsøkt mast, slik at det ikke må 
oppføres flere master enn nødvendig i området.  
 
Etter en helhetsvurdering vurderer rådmannen at det i denne saken er valgt en akseptabel 
plassering som ikke vesentlig tilsidesetter hensynet til estetisk utforming av omgivelsene når en 
tar tiltakets og områdets 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 227/1, ved Raknerud 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. § 1-1 tredje ledd 
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vurderes i liten grad å bli berørt. I innsendt nabomerknad er det skrevet om bekymring for 
stråling fra antennemast. Rådmannen legger til grunn at regelverk på dette området overholdes, 
og at radiobølger fra basestasjonen ikke utgjør noen helsemessig fare. Det vises på dette punkt til 
informasjon fra direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og utfyllende informasjon sendt til 
nabo fra ansvarlig øsker.  
 
Som det fremgår av drøftelsen over i punkt 1 er det flere relevante ulemper ved tiltaket. Særlig 
vektig er etter rådmannens syn hensynet til naturmangfold og estetiske utforminger av 
omgivelsene. Hensynet til estetisk utforming av omgivelsene må ses i sammenheng med 
hensynet til friluftsliv. Ulempene ved tiltaket anses i noen grad å kunne avbøtes gjennom de 
vilkårene rådmannen foreslår.  
 
Nabo skriver i nabomerknad at det finnes bronsegraver i området. I følge kommunens 
kartgrunnlag er nærmeste kulturminne nord for det området som i nabomerknaden betegnes 
som Østjordsberget, omtrent 175 meter fra omsøkt plassering av mast og utstyrshytte. 
Avstanden til kulturminnet, det kuperte terrenget, kulturminnets art og at det ligger en privat vei 
mellom tiltaket og kulturminnet gjør at ulempen knyttet til dette ikke kan tillegges stor vekt.   
 
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. 
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.  
 
Rådmannen har etter en helhetsvurdering konkludert med at de relevante fordelene ved omsøkt 
tiltak er klart større enn ulempene. Selv om det foreligger relevante og vektige ulemper ved 
tiltaket, og disse bare delvis kan avbøtes gjennom vilkår, fremstår fordelene ved tiltaket som 
enda større. At hensynet til sikkerhet og tilgjengelighet er trukket frem som særlig relevant for 
dispensasjonsspørsmålet gjør denne konklusjonen tydeligere. 
 

 
2.2 Andre delkonklusjon 

 
Fordelene ved å gi dispensasjon til omsøkt mast med tilhørende utstyrshytte 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. I denne konkrete 
saken gjør områdets karakter det særlig vanskelig å finne en plassering som ikke i noen grad 
tilsidesetter relevante hensyn bak LNF-formålet og lovens formålsbestemmelse. Det vurderes 
som positivt at det er funnet en plassering utenfor hensynssone landskap; Granavollen-
Tingelstad-Røykenvik. Det stilles også vilkår om at andre teleaktører ved behov får benytte 
tiltakshavers mast. Gitt de konkrete omstendighetene i saken og dette vilkåret vurderer 
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rådmannen eventuelle presedensvirkninger som begrensede og akseptable. Rådmannens 
vurdering er på denne bakgrunn at dispensasjon bør gis.  
 
 

3. 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. 227/1 ved Raknerud 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 

 Mast og utstyrshytte må plasseres minst fem meter fra naturtypen kalkgranskog. 

 Transport av utstyr må fraktes på en måte som ikke skader naturmangfoldet på 
stedet.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet prioritert art dragehode skal 
arbeidene umiddelbart stanses i den grad de berører forekomsten, jf. forskrift om 
dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art. Statsforvalteren i 
Innlandet skal kontaktes snarest.  

 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. 
 

4. Alternativt vedtak 
 
4.1 Om 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. I denne saken er rådmannens vurdering at vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon er oppfylt. Dersom planutvalget er uenig i at begge vilkårene er oppfylt, må det 
komme frem i begrunnelsen til vedtaket. Planutvalget kan også være enig i at vilkårene for å 
innvilge søknad om dispensasjon er oppfylt, men likevel mene at dispensasjon ikke bør 
innvilges i dette tilfellet. Denne vurderingen begrenses av læren om myndighetsmisbruk, og 
det kan ikke tas utenforliggende hensyn. 
 

4.2 Forslag til alternativt vedtak  
 

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. 227/1 ved Raknerud i Gran kommune.  
 
Vedtaket begrunnes med … (fylles inn av planutvalget dersom dette ønsker å avslå søknad 
om dispensasjon) 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling. 
 

 
Dato: 24. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


