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Vi viser til telemast på 31 meter som foreslås plassert i Sølvsberget.

Vi ønsker at det utarbeides dokumentasjon/analyser på hvilke konsekvenser en slik høy mast
kan medføre for det Utvalgte kulturlandskapet på Granavollen-Tingelstad-Røykenvik. Er
tiltaket i tråd med forvaltningsplanen for dette området? De 46 mest verdifulle
kulturlandskapsområdene i Norge har fått status som Utvalgt kulturlandskap. Området
Granavollen - Tingelstad - Rykenvik i Gran kommune fikk denne statusen i februar 2020.
Dvs. dette området er nylig vedtatt som et av Norges flotteste og mest verdifulle
kulturlandskap i Norge.

Det bør bl.a. fremlegges dokumentasjon/analyser på hvordan denne høye masta pa 31
meter og diverse tallerkener, vil virke inn visuelt med dagens vegitasjon/skog, med 3 D
animasjon og hvordan det vil se ut fra forskjellige vinkler når skogen er hogstmoden og blir
hugget ned.

Det bør også fremlegges dokumentasjon/analyser av hvilke konsekvenser en slik mast med
tilhørende utstyr vil ha for f.eks.:

• Dyre- og naturmangfoldet i Slvsberget?
• Er det noe fare for støy?

• Hva med stråling?
• Kan det påvirket lokalt nett i området?
• Er dette en mast som vil bli utvidet og at dette kun er første steg?
• Hvilke områder skal denne masta dekke? Dekningskart bør fremlegges.

Som svar på disse spørsmålene og andre relevante spørsmål ønsker vi at det lages en
reguleringsplan og/eller en konsekvensutredning for abelyse eventuelle negative og positive
konsekvenser av en slik høy mast på 31 m innenfor det verdifulle og Utvalgte
kulturlandska pet på Gran ava11en-Tinge Istad-Røykenvik.
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