
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/01880-19 
Saksbehandler Anne Borgedahl 
 

   
 

 
159/5 - Klagesaksbehandling- Oppføring av telemast og utstyrshytte 
- Sølvsberget 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 2.12.2020 opprettholdes.  
2. Klagen oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig behandling.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Klage 
Planutvalgets vedtak sak 56/20, 2.12.2020 
Notat til planutvalget og supplerende opplysninger II 
Planutvalgets vedtak sak 48/20, 11.11.2020 
Saksfremstilling til planutvalget med vedlegg 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Pro Invenia AS klager på vegne av tiltakshaver Telia Towers Norway på planutvalgets vedtak av 
2.12.2020, sak 56/29, om avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formålet til oppføring av 
telemast og tilhørende utstyrshytte i nord-østlia til Sølvsberget.  
Klagen begrunnes i hovedsak med behov for fremtidig dekning og kapasitet i området.  
Rådmannen har vurdert saken på nytt etter at klage kom inn, men ikke funnet grunnlag for å 
omgjøre denne.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok 25.08.2020 søknad om dispensasjon fra LNF-formålet samt søknad om 
byggetillatelse for telemast og tilhørende utstyrshytte på eiendommen med Gnr. 159 Bnr. 5, i sør-
østlia til Sølvsberget.  
 
Tiltakshaver skriver følgende begrunnelse for sin søknad: 
 

Telia er gjennom sin konsesjon forpliktet til å sørge for tilgang til mobile 
kommunikasjonstjenester der mennesker bor og oppholder seg. For å oppfylle dette, er det 
nødvendig med etablering av nye basestasjoner. Omsøkt plassering er valgt ut fra 
radiotekniske årsaker. Ved å plassere basestasjonen her, vil den gi dekning for et størst mulig 
areal. I områder der det ikke er høye bygninger eller andre master der man kan plassere 
teleteknisk utstyr, må man bygge nye master for å få dekning for mobile 
kommunikasjonstjenester. I dette området er det ingen høy infrastruktur i form av høye 
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bygninger eller eksisterende master som er egnet for plassering av basestasjonen, og det er 
dermed ingen andre alternativer enn å bygge ny mast dersom man skal oppnå bedre dekning 
og kapasitet i neet i behovsområdene. Masten må ha en høyde på 31 meter for at et størst 
mulig areal i behovsområdene skal dekkes av bare en basestasjon, og for at basestasjonen 
skal kunne kommunisere med andre basestasjoner. 

 
Fra et sikkerhetsperspektiv og for nødsituasjoner er det viktig at teleoperatørene både 
opprettholder, utbygger og forbedrer sine nettverk, både i områder hvor folk oppholder seg 
til vanlig og på fritiden. God dekning kan være kritisk i en nødsituasjon og ved ulykker. 
Basestasjonen skal ikke gjerdes inn, og det skal ikke anlegges vei frem. Masten ikles 
klatrehinder. Telemast og utstyrshytte vil oppta et lite areal. Ansvarlig søker anser fordelene 
ved dispensasjon som større enn ulempene. Formålet som er satt i arealplan vil ikke bli 
vesentlig tilsidesatt. 

 
Saken har vært sendt til høring hos Fylkesmannen og Fylkeskommunen.  
 
Fylkesmannen i innlandet har uttalt følgende1: 
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 Uttalelsene ligger vedlagt i sin helhet til saken 
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Innlandet Fylkeskommune har uttalt følgende2: 
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 Uttalelsene ligger vedlagt i sin helhet til saken 



 

4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Kommunen mottok 19.10.2020 følgende reviderte uttalelse fra Innlandet fylkeskommune3: 
 

 
 
Planutvalget vedtok i møte 11.11.2020 å utsette saken og be om supplerende opplysninger fra søker. 
 
Etter å ha mottatt supplerende opplysninger var saken igjen oppe til behandling i planutvalget 
2.12.2020. Planutvalget vedtok i dette møtet å avslå dispensasjonssøknaden.  
 
Kommunen mottok 22.12.2020 klage på planutvalgets vedtak av 07.12.2020, og det er denne klagen 
som nå skal behandles. 
 
Klager anfører at vedtak om avslag må oppheves, og at fordelene ved å realisere tiltaket er klart 
større enn ulempene.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak PLU, sak 56/20, 07.12.2020. Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF-formålet. 
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 Uttalelsene ligger vedlagt i sin helhet til saken 
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Økonomi 
Ikke relevant her  
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven med forskrifter  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel. Omsøkt plassering er innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, 
samt innenfor hensynssone landskap, Granavollen – Tingelstad – Røykenvik.  
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant. 
 
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/alternative løsninger 
 
Ved klage skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 
33 andre ledd, jfr. pbl. § 1-9. Kommunen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner 
klagen begrunnet.  
 
Vedtaket om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av 
telemast på Sølvsberget i LNF-området er påklaget med anførsel om at kommunen av 
samfunnsinteresser som behov for tilstrekkelig teledekning bør gi dispensasjon.  
 
Rådmannen har gjennomgått sakens dokumenter på nytt etter at kommunen mottok klage på 
vedtaket. Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye momenter som gir grunnlag for 
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omgjøring, og Rådmannen innstiller derfor på at vedtaket av 2.12.2020 opprettholdes og at klagen 
ikke tas til følge.  
 
Om dispensasjon  
Pbl. § 19-2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. For å 
kunne innvilge dispensasjon kan ikke hensynet bak gjeldende bestemmelser bli vesentlig tilsidesatt, 
jf. pbl. § 19-2 annet ledd. Dersom dispensasjonen ikke medfører en tilsidesettelse av hensynene kan 
det gis dispensasjon dersom det er en klar overvekt av hensyn som taler for det.  
 
Det fremgår av Ot. Prp. 32 (2007-2008) s. 242 at det må foreligge en klar overvekt av hensyn for å gi 
dispensasjon. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg sterkt gjeldende. Med dette påpeker 
Rådmannen at det ikke er tilstrekkelig å vise til at fordelene er større enn ulempene for å kunne 
innvilge søknaden om dispensasjon. 
 
  
 
Klagers påstander 
Klager legger til grunn at vedtak om avslag på dispensasjon må oppheves med grunnlag i at det er 
flere fordeler kontra ulemper ved å sette opp mobilmast ved omsøkt plassering. 
Det vises til forventning fra folk om god teledekning, og at disse tjenestene skal fungere til alle tider 
på døgnet. «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 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.» Det vises videre til at plasseringen på Sølvsberget 
er den eneste plassering som kan forsvares økonomisk uten kommunal støtte.  
 
I forbindelse med behandling av saken ble den samme påstanden lagt frem av søker. Planutvalget ba 
den gang om at eventuelle konsekvenser av å ikke føre opp mast ble redegjort for. Det ble også 
anmodet om at søker redegjorde for alternative plasseringer av en mast fremfor Sølvsberget.  
 
Det vises for øvrig til klageskrivet i sin helhet.  
 
Hensynet bak LNF-bestemmelsen  
 

1. De vurderinger som danner grunnlag for kommunens konklusjon i denne saken 
 
I saksfremlegg til den politiske behandling av saken som ledet til avslag på søknaden i 
planutvalget den 2.12.2020, er det lagt til grunn at hensynet bak LNF-bestemmelsen ble 
vesentlig tilsidesatt dersom det skulle gis dispensasjon for oppføring av mobilmasten på 
Sølvsberget.  
Dette synspunkt fastholdes av Rådmannen også i forbindelse med behandling av klagesaken.  

 
Den vanskelige avveiningen i denne saken er tiltak innenfor et nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap og samfunnsinteresser som mobildekning. Både satsing på verdifullt 
kulturlandskap og mobil dekning over hele landet er statlige satsingsområder. Det følger av 
plan- og bygningsloven § 1-14 at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for både 
individet og samfunnet som helhet og fremtidige generasjoner. I dette menes å tilrettelegge 
for en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at 
kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I dette menes ikke bare verdiskaping, 
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 Lovens formålsbestemmelse 
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næringsvirksomhet og sysselsetting, men også folkehelse, gode bomiljøer og oppvekst vilkår. 
Både hensyn til mobil-dekning og bevaring av Sølvsberget som destinasjon kan anses begge å 
være argumenter innen lovens formålsbestemmelse. Her mener imidlertid rådmannen at 
hensynet til Sølvsberget og nasjonalt kulturmiljø veier tyngst. Det er ikke slik at selv om Gran 
kommune her sier nei til oppføring av mast på Sølvsberget, så sier vi også nei til teknologisk 
utvikling i kommunen vår (herunder; mobil dekning). Utfordringen i denne saken har slik 
rådmannen ser det, vært å få utbygger til å vurdere alternative plasseringer av mast for å nå 
mål om best mulig fremtidig mobil dekning uten å måtte berøre Sølvsberget. Det er flere 
nærliggende åskammer som burde vært vurdert i forbindelse med søknaden. Plasseringen er 
imidlertid valgt her på bakgrunn av økonomisk gevinst.    

 
Det er i saksfremstilling til planutvalgets møte den 2.12.2020 gitt en grundig drøftelse rundt 
selve dispensasjonsvurderingen og hensynet bak LNF formålet. Rådmannen ønsker å henvise 
til den vurderingen5, og vil ikke gå like detaljert inn i alle vurderingene i klageomgangen da 
dette bare ville ført til likelydende saksfremstillinger.  
 
Rådmannen mener at grunnlaget for å gi dispensasjon jf pbl § 19-2 ikke er tilstede. 
Dispensasjon skal være unntaket og ikke regelen. Rådmannen anser også at en tillatelse kan 
åpne for presedens og uheldig forvaltningspraksis som i sum vil undergrave intensjonen med 
LNF-formålet. Videre vil en tillatelse ha negative konsekvenser for Sølvsberget og det 
nasjonale kulturlandskapet, som igjen er i strid med både regional og nasjonal satsning.  
 

 
2. Estetikk 

Foruten bestemmelse om LNF i kommuneplanens arealdel, er det også knyttet retningslinjer 
samt estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak i kommuneplanens arealdel. Det å 
skulle plassere en mast ved Sølvsberget, vil etter Rådmannens syn berøre spesielt de 
estetiske retningslinjene våre folkevalgte i Kommunestyret har vedtatt at vi skal følge, 
retningslinjene siteres under6; 

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

Ved tillatelse til tiltak nær verneverdig kulturminne skal det legges særlig vekt på 
helhetsvurdering.  

 

Klager anfører at telemasten kun vil bryte med åsprofiler og landskapssilhuetter fra enkelte 
vinkler. Det vises videre til at dette er noe folk vil bli vant med å se.  
 
Rådmannen har problemer med å følge klagers resonnement under dette punkt. Sølvsberget 
ligger i selve kjernen av vår kommunes kulturlandskap, og vil etter rådmannens syn klart 
bryte negativt med de estetiske retningslinjene i kommuneplanens arealdel. Ytterligere 
drøfting av dette følger under punkt 7 under.  

 
3. Økonomi 

Klager viser videre til at omsøkt plassering er den eneste som kan forsvares økonomisk. Det 
vises i klageskrivet til at det ikke er mulig å gjennomføre andre plasseringer uten at 
kommunen selv må inn med økonomisk bidrag, og at det da i tillegg må føres opp to master i 
stedet for denne ene.  
 

                                                           
5
 Se vedlegg 3 

6
 Estetiske retningslinjer fra Kommuneplanens arealdel s.22, retningslinjer for saksbehandling punkt D 
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Her mener rådmannen at kommunen ikke kan godta en plassering kun basert på økonomisk 
motiv fra klager. Det har ikke ført frem, forsøk fra planutvalget sin side i forbindelse med 
behandling av saken til møtet den 2.12.2020 om å få flere alternative plasseringer for en 
mobilmast, noe som synes noe underlig tatt i betraktning av at området har flere åsprofiler.  

 
4. Naturmangfold 

De forhold som gjør seg sterkt gjeldende videre, i tillegg til de estetiske, er sårbare 
naturinteresser der rådmannen er av det syn at en dispensasjon her vil kunne være i strid 
med naturmangfoldloven.7  
Klager fremholder at det er «vanskelig å se for seg at et såpass begrenset inngrep vil ha 
spesielle negative konsekvenser i en mer helhetlig økosystemorientert tilnærming», til tross 
for at «man aldri kan utelukke at et tiltak har negativ konsekvenser for naturmangfoldet». 
Rådmannen finner oppramsingen noe motsigende, og viser avslutningsvis til uttalelse fra 
klager om at «det være svært vanskelig å finne en plassering i dette området som ikke er i 
nærheten av arter på rødlisten.» Dette taler igjen for at sårbare arter og naturmangfold vil 
kunne lide av et tiltak her.  

 
5. Friluftsliv 

Klager stiller spørsmålstegn til i hvilken grad området og utsiktsforholdene forringes som 
følge av en mast. Det vises samtidig til at dette kan være prisen man må betale for utbedring 
av dekning til store deler av innbyggere og besøkende til kommunen. «Slike master er også 
noe folk synes venne seg til».  
 
Rådmannen legger til grunn at Sølvsberget er et av kommunens mest besøkte turistmål. En 
mast her vil etter all sannsynlighet forringe friluftsopplevelsen. Her ligger bygdeborg fra 
jernalder og vetested på toppen, i tillegg er det rikt av tradisjoner samt sagn om dette berget 
som bidrar til å gjøre det til en spesiell opplevelse å besøke dette. Foruten landemerket, er 
Sølvsberget også av geologisk interessant forekomst, hvor det har vært en tilførselskanal til 
en vulkan for mer enn 260 millioner år siden.  

 
6. Landbruk 

Klager anfører at tiltaket vil ha små fysiske inngrep for landbruket. 
 
Tiltaket vil berøre produktiv skog, hvor det også er registrert naturtype kalkbarskog som er 
svært viktig. Den vil også bli plassert i område for utvalgt kulturlandskap, som er ett av 46 
områder i Norge hvor det er utarbeidet egen forvaltningsplan hvor landskapsbilde er trukket 
frem som et av de fremste kvalitetene en ønsker å ivareta. Se mer under punkt 7.  
 

7. Utvalgt kulturlandskap 
I februar 2020 ble området hvor masta ønskes oppført, innlemmet som ett av 46 nasjonalt 
utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika med ID 
KF00000028 er i Miljødirektoratets naturbase registrert med kulturminneverdi svært 
verdifullt. Da med sitat fra rådmannens innstilling i sak 56/208 

Masta med tilhørende utstyrshytte er plassert i nordøstlia av Sølvsberget. Sølvsberget utgjør et 
landemerke som avgrenser nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen-Tingelstad-
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 Viser til saksfremlegg til planutvalgets møte den 2.12.2020. 
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Røykenvik mot vest. Sølvsberget er videre trukket frem som et karakteristisk trekk ved 
landskapsformen for dette området i Stedsanalyse for Granavollen – St.Petri.

9
 

Selve masta og tilhørende utstyrshytte er videre plassert på det som i stedsanalysen er markert som 
en eksponert vegg i landskapet mot området Granavollen – Tingelstadhøgda. Dette innebærer at 
masta vil være synlig fra store deler av dette området, som utgjør kjerneområdet for hensynssone 

landskap, Granavollen-Tingelstad-Røykenvik.  

 
Utvalgt kulturlandskap10 

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og 
matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsningen skal sikre verdier knyttet til 

landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og 
drift.  

Arbeidet med å velge ut områder startet tilbake i 2008. I 2021 har vi 46 områder som viser 

mangfoldet av norske jordbrukslandskap.   

Grunnleggende kriterier for å omfattes av utvalgt kulturlandskap er at man i størst mulig grad 
har både biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier. I Statsforvalterens11 
anbefalingsbrev12 til Landbruksdirektoratet om at Gran kommune burde innlemmes som 
nasjonalt verdifullt kulturlandskap er det lagt følgende til grunn: 

Vi mener også at området helt klart har natur- og kulturminneverdier av nasjonal verdi 
knyttet til jordbrukslandskapet. Også tilleggskriteriene om helhetlig landskap, 

representativitet og særpreg, tidsdybde og kontinuitet og formidlingsverdi er oppfylt i en 
slik grad at det utvilsomt forsvarer status 

som utvalgt kulturlandskap. Disse forholdene er nærmere omtalt i forvaltningsplanen. 
Gran kommune har dessuten vist stort engasjement for at området innlemmes som UKL-

område og er forberedt på å drive en aktiv forvaltning av satsingen. 

Det at Gran ble innlemmet som utvalgt kulturlandskap, blir trukket frem som en positiv 
hendelse i Statsforvalterens nyhetsbrev i januar 2021. Det er behandlet i alt 20 søknader til 
støtte for kulturlandskapsprosjekter i dette området i 2020, alt fra vedlikehold av stabbur og 
smier, skjøtsel av dammer, gutuer og gravhauger og inngjerding av gamle beiter.  
 
Rådmannen innstiller derfor på følgende 
 
1. Vedtak av 2.12.2020 opprettholdes.  
2. Klagen oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig behandling.  

 
 

 
Alternativt vedtak 
Planutvalget kan gi klager medhold, med følge av at mast kan oppføres. Da vil ikke saken bli 
oversendt Statsforvalteren. Ved dette alternativet må planutvalget begrunne sin omgjøring 
etter reglene i pbl § 19-2.  
 

 

                                                           
9
 Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. Civitas, Landskapsfabrikken, Geo. Mars 2007. Utarbeidet i forbindelse 

med stedutviklingsprosjektet 2005-2007. 
10

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Landbruksdirektoratet 
11

 Tidligere Fylkesmannen 
12

 Brev 15.3.2019 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket?resultId=1.0&searchQuery=kulturlandskap
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær varsling 
 

 
Dato: 1. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


