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Avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 
første ledd - etablering mobilmast Sølvsberget, Gran kommune - 
konflikt med bygdeborg ID 42931 

Vi viser til deres søknad datert 11. mars 2020 om å etablere mobilmast på Sølvsberget i 
Gran kommune, Innlandet fylke og til felles befaring den 8. mai 2020. Det er søkt om to 
alternativer, der alternativ 1 er innenfor det fredete området - bygdeborgen ID 42931, mens 
alternativ 2 ligger i lia på nordøstsiden av Sølvsberget, utenfor bygdeborgens 
fredningsområde og krever derfor ikke tillatelse etter kulturminnelovens § 8. 

Lovhjemmel og myndighet 

Tiltaket vil berøre en bygdeborg, som er automatisk fredet i medhold av lov 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd og et vetested som vi vet har vært i bruk 
minst siden 1700-tallet. I henhold til kulturminneloven § 3 første ledd er inngrep i automatisk 
fredete kulturminner forbudt med mindre det foreligger tillatelse etter kulturminneloven § 8. 

Fylkeskommunen er rette myndighet til å vurdere om dispensasjon skal gis, basert på 
tilrådninger fra gjeldende forvaltningsmuseum, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. 
etter kulturminneloven §§ 3 (2) og 4. 

Vedtak 

Med hjemmel i kulturminneloven § 8 første ledd fatter Innlandet fylkeskommune følgende 
vedtak: 

Det gis ikke tillatelse til det omsøkte tiltaket, etablering av mobilmast innenfor bygdeborg ID 
42931, felleseie mellom gnr./bnr. 134/1, 4, 6, 136/1, 2, 3, 143/1, 2, 3, 144/6, 170/4, 171/2, 
172/1, Gran kommune. 

Beskrivelse av kulturminnene 

Sølvsberget er et viktig landemerke og ligger i et kulturlandskap med store nasjonale 
kvaliteter; det er nasjonalt verdifullt kulturlandskap, nylig utpekt som nasjonalt utvalgt 
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kulturlandskap og er foreslått som nasjonalt kulturlandskap av kulturhistorisk interesse 
(KULA). I disse områdene skal hensynet til landskap, kulturminner og biologisk mangfold 
tillegges særlig vekt. 

Til berget knytter det seg flere sagn og tradisjoner om trollet eller jutulen Solve eller Sølve. 
Slike tradisjoner kan være svært gamle, og kan ha røtter i norrøn mytologi og yngre 
jernalder/tidlig middelalder. På toppen av berget ligger både en bygdeborg fra jernalder og et 
vetested (sted man tente store bål for å varsle om at fienden nærmet seg), som vi vet var en 
del av det militære forsvarssystemet i Norge på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 
1800-tallet.  

Bygdeborgen ID 42931 består av lave murer som omkranser bergets topp. Borgen ser ut til å 
ha minst to innganger, en mot vest og en mot sørvest – opp til disse fører minst to vegfar. 
Innenfor murene er et naturlig oppkomme for vann berget. På en flate ved hovedadkomsten i 
nordvest er det påvist mulig bosetnings- eller dyrkingsspor datert til ca. 385–205 f.Kr., 
førromersk jernalder. Ved befaringen den 8. mai 2020 ble det påvist flere mulige spor etter 
tufter innenfor borgens murer, som bør undersøkes nærmere og eventuelt kartfestes. 

Det fredete området er avgrenset ut fra terrengformasjonen som utgjør selve Sølvsberget, 
fordi bergsidene er utnyttet som del av fortifiseringen. Bygdeborgen og toppen den tilhører er 
automatisk fredet etter lov om kulturminner §§ 4 og 6. 

Det er undersøkt relativt få bygdeborger i Norge, og ingen er fullstendig utgravd. Tradisjonelt 
har disse kulturminnene blitt tidfestet til siste del av romertid og folkevandringstid (ca. 300–
600 e.Kr.), og satt i sammenheng med ufredstider og organisert forsvar. Undersøkelser av 
bygdeborger i Trøndelag har imidlertid gitt dateringer fra yngre bronsealder til og med 
middelalder (innenfor tidsrommet ca. 800 f.Kr.–1400 e.Kr.). Disse dateringene viser at 
bygdeborgene er etablert over et svært langt tidsrom, samtidig som en stor del av anleggene 
ser ut til å ha vært i bruk nettopp i yngre romertid og folkevandringstid. Bygdeborgenes 
beliggenhet, størrelse og konstruksjoner varierer. Bygdeborgene ligger både i områder som i 
dag er utmarksområder og relativt utilgjengelig til og noen ligger sentralt i forhold til 
jordbruksområder, ofte omgitt av dyrkamark.  
 
Bygdeborgenes funksjon er fortsatt uavklart, men de har gjerne blitt oppfattet som 
tilfluktssteder og/eller forsvarsverk fordi de er plassert slik at de utnytter naturlige fjellskrenter 
som en del av forsvarsverket. På de stedene der det var mulig å komme til, adkomstveier og 
slakere sider, ble det bygd murer. Oppå murene har det trolig vært palisader og porter av tre. 
Disse er i dag borte, men rester av dem kan være bevart i bakken. Innenfor murene kan det 
ligge rester etter bygninger og andre konstruksjoner som ikke er synlige på markoverflata.  

Se vedlagte befaringsrapport for mer informasjon om kulturminnene og historien til området. 

Beskrivelse av det omsøkte tiltak 

Telia Towers ønsker å etablere en basestasjon for mobil telekommunikasjon på Sølvsberget 
for å gi bedre mobildekning og kapasitet/hastighet, og dessuten mulighet for bredbånd via 
Fixed Wireless Access løsning til innbyggerne rundt Sølvsberget. Mobildekningen er i dag 
varierende for samtaler utendørs og innomhus, samt at Telias dekning har liten 
kapasitet/båndbredde til datatrafikk. En ny telemast vil gi bedre bredbåndstilbud. Telia 
ønsker å bygge en mast som er høy nok til at den kan bli tilgjengelig for samlokalisering for 
andre mobiloperatører. 
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Det omsøkte tiltaket omfatter følgende inngrep; 
  

 En telemast med en høyde på ca. 30–35 m. Masta vil ha ei grunnflate på ca. 4 m². 
 En hytte knyttet til drift av stasjonen med ei grunnflate på ca. 9 m². Omsøkt hytte er 

ikke ferdig tegnet, men tar utgangspunkt i tilsvarende installasjoner og kan tilpasses 
til stedet. 

 Det vil være behov for en jordkabel for framføring av strøm til stasjonen.  
 

For å bygge og drifte stasjonen vil det ifølge dere, ikke være behov å kjøre opp materialer og 
maskiner til basestasjonen fordi dette kan bli fraktet med helikopter. Ved drift av stasjonen 
kan dette skje til fots, eller ved skuter og 6-hjuling hvis dette kan avtales. Dersom motorisert 
kjøretøy ikke blir tillatt kan tungt utstyr fraktes med helikopter.  

Dere har lagt fram to alternative forslag til plassering av basestasjonen, alternativ 1 og 2. 
Alternativ 1 vil gi best dekningsområde, mens alternativ 2 er plassert lavere og vil kun dekke 
2/3 deler av Telias ønskede dekningsområde. 

Kulturhistorisk museum uttaler 

Kulturhistorisk museum har i brev datert 14. mai 2020 uttalt seg til søknaden deres. Museet 
fraråder Innlandet fylkeskommune å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, 
§ 8, 1. ledd, for det automatisk fredete kulturminnet ID 42931 (bygdeborgen Sølvsberget). 

Deres begrunnelse er blant annet at bygdeborgen tilhører en relativ fåtallig kulturminnetype 
som det er behov for å få større kunnskap om. Forskningsresultater de seinere åra har vist at 
dette ikke er en helhetlig kulturminnegruppe, men at mye forskning gjenstår både med 
hensyn til disse kulturminnenes datering og funksjon, samt betydning i de samfunn som 
bygde dem. Det er derfor viktig å bevare disse bygdeborgene som kilde til framtidas 
forskning omkring samfunnet i forhistorisk tid. Kulturhistorisk museum vurderer derfor at 
bygdeborgen Sølvsberget har både stor verneverdi og innehar et høyt kunnskapspotensial. 

Kulturhistorisk museum mener at etablering av en basestasjon på toppen av berget, 
alternativ 1, ikke er forenelig med et slikt vern. Det omsøkte tiltaket på stedet vil utgjøre et 
inngrep i det automatisk fredete kulturminnet, og mulige kulturminner som ikke er synlig på 
dagens markoverflate. Videre mener museet at tiltaket utilbørlig vil skjemme kulturminnet og 
det omkringliggende kulturmiljøet, jf. kml. § 3 og 8.  

Ettersom alternativ 2, etter det de foreløpig kjenner til, ikke vil berøre automatisk fredete 
kulturminner, har de ikke tatt stilling til dette alternativet, men overlater til fylkeskommunen å 
vurdere dette. 

Begrunnelse for vedtaket 

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser og 
arbeide for at kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i 
endring. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan likevel gis etter en konkret 
vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private og samfunnsmessige 
hensyn. 

Etablering av gode løsninger for datakommunikasjon er en viktig samfunnsnyttig oppgave. I 
denne saken er det imidlertid lagt vekt på at bygdeborger er sjeldne og nasjonalt 
verneverdige kulturminner og at det foreligger alternative løsninger for plassering, som 
riktignok ikke gir like god dekning som alternativet på toppen. Dekning for de få kundene som 
ikke får fullverdig løsning, bør kunne løses på andre måter.  
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En plassering av basestasjonen på toppen av Sølvsberget, alternativ 1, vil være svært 
uheldig, både av hensyn til virkningen i kulturlandskapet, i direkte konflikt med bygdeborgen 
og vil berøre Sølvsberget som historisk militært vetested. Fylkeskommunen vil derfor avslå 
søknaden om dispensasjon knyttet til dette alternativet. 

Alternativ 2 er ikke i direkte konflikt med bygdeborgen eller andre kjente automatisk fredete 
kulturminner. Vi anser potensialet for automatisk fredete kulturminner som relativt lavt der 
masta og hytta er foreslått plassert. Masta vil kunne bli synlig fra deler av det nasjonale 
kulturlandskapsområdet. Tiltaket er ikke i tråd med LNF-formålet og vil derfor kreve en 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser, jf. plan- og bygningslovens § 19. Vi vil 
avvente med å gi endelig uttalelse til vi får søknaden på høring fra kommunen, med deres 
redegjørelse og vurdering av saken. 

Det må føres strøm fram til masta. Ettersom endelig trase ikke avklart, har vi ikke kunnet 
vurdere denne. Vi har bedt Telia oversende forslag til trase så snart denne er klar. 

Etter en samlet vurdering har vi i denne saken ikke innvilget dispensasjon for det omsøkte 
tiltaket alternativ 1 i samsvar med vedtaket over. Alternativ 2 vil etter hva vi kjenner til, ikke 
kreve en dispensasjon etter lov om kulturminner § 8 første ledd, men må avklares med 
kommunen etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Videre avklaring 

Etableringen av masta slik den er foreslått i alternativ 2 vil kreve dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19. Det er kommunen som er rette myndighet til å fatte vedtak. Vi vil 
avvente med å uttale oss til dette tiltaket, til kommunen har gjort sin foreløpige vurdering og 
sender søknaden til regionale myndigheter på høring. 

Vi vil så snart vi har mottatt nødvendig informasjon og kart som viser alle planlagte inngrep, 
vurdere om det er behov for arkeologiske registreringer, jf. lov om kulturminner § 9. 

Du kan klage på vedtaket 

Du har rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 6 uker fra du har mottatt dette brevet, 
jf. kulturminneloven § 8 første ledd tredje punktum. Klagen stiles til Riksantikvaren som er 
klageinstans. men sendes til oss, gjerne på e-post til post@innlandetfylke.no. Hvis vi ikke tar 
klagen til følge, sender vi den til Riksantikvaren. De avgjør saken med endelig virkning. 

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Irene Skauen Sandodden, tlf 90961598, 
irene.skauen.sandodden@innladetfylke.no. 

Med hilsen 
 
 
Kristin Loe Kjelstad 
Seksjonssjef 

 

  
  
 Irene Skauen Sandodden 
 Saksbehandler 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
Vedlegg 
1 Befaringsrapport - forslag til plassering av mobilmast på Sølvsberget, gnr/bnr 134/1, 4, 

6, 136/1, 2, 3, 143/1, 2, 3, 144/6, 170/4, 171/2, 172/1 og 159/5, Gran 
 
 
Kopi til: 
GRAN KOMMUNE 
RIKSANTIKVAREN 
UNIVERSITETET I OSLO 
FYLKESMANNEN I INNLANDET 


