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Uttalelse - dispensasjon - etablering av basestasjon Raknerud - telemast og 
utstyrshytte gbnr 227/1 - Gran kommune 

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.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
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