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Jeg har sett på tilsendt Grunnrettsavtale/informasjon fra Technogarden, og svar på 
ytterligere spørsmål fra kommunen. 
 
Det står at «med telekommunikasjonsanlegg (heretter anlegget) forstås utstyrshytte og 
antennebærer. Anlegget omfatter også nødvendig jordingsanlegg, kabler i/over grunneiers 
øvrige eiendom for fremføring av kraft og samband.» 

 
En vesentlig ting ved bygget er ikke nevnt, nemlig et større antall antenner på toppen av 
«antennebæreren». Det vil bli meget synlig og dominerende. På bildet fra Technogarden er 
masten vist uten noen antenner. I søknadsfasen opplyses det om et lite antall antenner. Det 
kan like gjerne, gradvis og etter en lengre tidsperiode, etter at flere brukere med konsesjon 
har tilkommet, se ut som på bildet her: 
 

 
 
 
Når masten er godkjent, har en ingen mulighet for å kontrollere det som settes opp.  Dette 
presiseres også i kontrakten: «Grunnretten omfatter også rett til vedlikehold, fornyelse, 
utvidelser og endringer av anlegget».  
 
Slike endringer er heller ikke søknadspliktige. 
 
Jeg leser videre at «grunnretten omfatter rett til innplassering av kommunikasjonsutstyr på 
anlegget, for andre brukere med konsesjon.»  Det er med andre ord ingen begrensninger for 
hva som kan komme opp, idet Telenor har mulighet til å selge rett til innplassering videre. 
       Utfra dette vil det være en mye smartere langtidsløsning å plassere anlegget på en topp 
der det er ingen som bor rundt ( eller der husstandene ligger lenger ned i dalen ). Dette er 



bedre for husstandene rundt, og dette er bedre for teleselskapene/brukere med konsesjon. 
Da kan teleselskapene gå sammen om et større anlegg og samle alt der. En plass der det er 
god «boltringsplass» og hvor de kan utvide eller oppgradere anlegget utfra den rivende 
utviklingen bransjen er i. Og slik til enhver tid tilpasse anlegget uten at det er til sjenanse for 
husstander rundt. Brandbukampen trekker jeg her frem som et eksempel på en langsiktig 
god løsning på plassering. 
       
En ser i endel tilfeller at teleselskapene i første omgang ønsker å plassere anleggene i 
nærheten av en gård eller et lignende sted, da det er dette som gir teleselskapet den billigste 
løsningen i forhold til strøm etc. For det lokale er dette sjelden den beste løsningen. 
 
Enhver utvidelse eller oppgradering av anlegget vil lage sår i det vernede området. En 
utvidelse med 5G vil kreve fri sikt fra antennene, det betyr at evt trær som kommer i veien 
må felles. 
 
Avtalen er veldig asymmetrisk. Grunneier frasier seg enhver mulighet for å ha noe kontroll 
med hva som skjer med masten fremover. 
 
Svaret fra Technogarden, på spørsmål om alternative plasseringer, inneholder ikke noe 
særlig opplysninger. Det står at flere andre plasseringer er vurdert, uten noen nærmere 
opplysninger eller vurderingsgrunnlag. Da synes jeg dere skal be om å få se disse 
vurderingene. Ut fra tidligere erfaringer fra lignende saker, andre mobilmaster i området, og 
vurdering av terreng fra kart, virker det åpenbart bedre med en plassering på Buhammeren.  
        
 
Med det nye 700 MHz frekvensbåndet øker rekkevidden for en mobilmast betydelig. Det 
betyr stor fleksibilitet med hensyn til plassering av master. Det bør derfor ikke være 
vanskelig å finne en alternativ plassering, som ikke vil komme i nærheten av husstander, 
jorder og der folk og husdyr ferdes i det daglige. 
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