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Høringsuttalelse - Oppføring av mast og utstyrshytte - Gran 
kommune 
 
 
Viser til brev av 03.12.2020. 
 
Bakgrunn 
Gran kommune har mottatt søknad fra Technogarden AS, som søker på vegne av Telenor 
AS, om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel til oppføring av telemast 
og utstyrshytte. Eiendommen er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel, og er ellers 
uregulert. Mastens høyde vil være 24 meter. Gran kommune har ikke mottatt søknad eller 
informasjon om behov for infrastruktur i forbindelse med tiltaket. 
 
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.  
 
Kulturminner 
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. 
 
Konklusjon 
Vi minner om de generelle vurderingene i plan- og bygningsloven ved dispensasjon.  
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I dette tilfellet vil fylkeskommunen anbefale at dispensasjon kan gis. Vi anbefaler Gran 
kommune å sette vilkår for utforming/fargebruk.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Elisabeth Winsents 
 plankoordinator 
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