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Svar på deres merknader til nabovarslet tiltak på gnr/bnr 159/5 i Gran 
kommune 
Viser til mottatt merknad datert 12.08.2020, vedrørende nabovarsel for oppføring av 
basestasjon. Pro Invenia har på oppdrag fra Telia ansvaret for byggesøknaden. Tiltaket består 
av oppføring av telekommunikasjonsmast på 31 meter med tilhørende utstyrshytte. Svar på 
merknaden under: 
 
Konsekvenser og visuell påvirkning av masten 
I forbindelse med ønsket om oppføringen av telemast i området var det to aktuelle punkter for 
Telia for å utbedre dekningen. De to alternativene er vist i figur under: 

 

 
Figur 1: Viser de to alternative plasseringen for utbedring av dekning i området. 

 
Som man ser av figur 1 over, er alternativ 1 på toppen av Sølvsberget. Alternativ 2 er punktet 
som er nabovarslet. Etter en felles befaring med Innlandet fylkeskommune, Kulturhistorisk 
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museum og Telia ble det besluttet at det skulle jobbes videre med alternativ 2. Dette med 
bakgrunn i at alternativ 1 ligger innenfor den automatisk fredete bygdeborgen. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig søker er klar over at denne typen tiltak oppfattes som et 
fremmedelement for mange, men det er likevel slik at basestasjoner er blitt et mer vanlig syn 
mange steder, og er en nødvendig del av infrastrukturen. Det er en forventning i befolkningen 
om at det skal være god kapasitet for data og tale i områder hvor mennesker ferdes og 
oppholder seg.  
 
Basestasjonene blir ikke plassert tilfeldig. Arbeidet med plassering av basestasjoner beregnes 
ved hjelp av avanserte dataverktøy som blant annet tar hensyn til de forskjellige frekvensene 
brukt i de forskjellige teknologiene. Andre faktorer som spiller en viktig rolle i dette arbeidet 
er topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området. Med unntak av toppen på 
Sølvsberget, viser analyser at omsøkt punkt er det beste alternativet. Tiltaket vil gi bedret 
dekning og hastighet for et stort område rundt.   
 
Dyre- og naturmangfoldet 
Tiltaket vil oppta et lite areal, og endringen fra dagens situasjon vil være svært liten. 
Basestasjonen skal ikke gjerdes inn og det skal ikke anlegges vei frem. Tiltaket vil ikke være 
til hinder for ferdsel i området, og vil i seg selv ikke ha betydning for bruken av 
området. Dyrelivet vil i liten eller ingen grad bli påvirket av tiltaket. Telemasten skal ikke 
barduneres.  
 
Fare for støy 
Masten gir fra seg lyd på samme måte som trær ved vind. Vi er ikke kjent med at denne type 
mast gir fra seg støy ut over dette.  
 
Stråling 
Regelverket rundt elektromagnetisk stråling er forvaltet av Statens strålevern og Norsk 
Kommunikasjonsmyndighet. Grenseverdiene er anbefalt av den internasjonale 
strålevernorganisasjonen ICNIRP, og WHO og norske myndigheter forholder seg til disse. 
Det henvises til informasjon på www.nrpa.no og www.nkom.no.   
  
Utgangspunktet er at det ikke finnes vitenskapelig belegg for at mobil telekommunikasjon 
forårsaker skadelige helseeffekter. Samtlige mobilaktører i Norge forholder seg til 
stråleforskriften, samt de grenseverdier som er fastsatt av Statens strålevern.   
For noen år siden ble en ekspertgruppe nedsatt av helse- og samferdselsmyndighetene for å 
vurdere helserisiko og forvaltningspraksis knyttet til svake høyfrekvente elektromagnetiske 
felt. Ekspertgruppen gjennomgikk forskning, måleresultater og forvaltning på dette feltet, og 
konkluderte i 2012 med at det store antall studier som ble vurdert ikke ga belegg for at 
mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett kunne føre til skadelige helseeffekter.  
Rapporten fra ekspertgruppen finnes her:   
https://www.fhi.no/globalassets/2012-3_mobilstraling  
   
Strålevern Info om ekspertgruppens gjennomgang:   
https://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-15-2012-ekspertgruppens-gjennomgang-av-
elektromagnetiske-felt.pdf  
  
 

http://www.nrpa.no/
http://www.nkom.no/
https://www.fhi.no/globalassets/2012-3_mobilstraling
https://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-15-2012-ekspertgruppens-gjennomgang-av-elektromagnetiske-felt.pdf
https://www.nrpa.no/publikasjon/straaleverninfo-15-2012-ekspertgruppens-gjennomgang-av-elektromagnetiske-felt.pdf
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Redegjørelse fra nordiske strålevernsmyndigheter   
De nordiske strålevernsmyndighetene kom med en felles redegjørelse i 2013, der 
konklusjonen er at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at stråling rundt mobiltelefoner 
og annet sendeutstyr gir helseskader. For befolkningen er eksponeringen fra trådløse nettverk 
og basestasjoner så svak at det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere eksponeringen 
ytterligere.   
  
Mer om dette og selve redegjørelsen finnes i denne nettnyheten fra Strålevernet:   
https://www.nrpa.no/nyheter/90652/nordiske-straalevernmyndigheter-mobiltelefoner-gir-
ikke-helseskade 
  
EU-kommisjonens vitenskapelige komité   
Etter en ny gjennomgang av alle relevante studier, konkluderte SCENHIR (nå SCHEER) i 
2015 med at eksponering fra trådløst utstyr som mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse 
nettverk ikke innebærer noen helserisiko.   
  
Mer om dette finnes i denne nettnyheten fra Strålevernet:   
https://www.nrpa.no/nyheter/92251/traadloese-nettverk-ikke-farlig-for-helsa-viser-ny-eu-
rapport  
 
Påvirkning lokalt nett 
Antenner vil ikke ha noen påvirkning på lokalt nett. Telia har egne lisensierte frekvenser. 
 
Kan masten utvides? 
Omsøkt telemast bygges med mulighet for å bygges 5 meter høyere. En eventuell utvidelse 
av stasjonen vil kreve nabovarsling, ny byggesøknad og ny søknad om dispensasjon.  
 
Dekningskart 

https://www.nrpa.no/nyheter/90652/nordiske-straalevernmyndigheter-mobiltelefoner-gir-ikke-helseskade
https://www.nrpa.no/nyheter/90652/nordiske-straalevernmyndigheter-mobiltelefoner-gir-ikke-helseskade
https://www.nrpa.no/nyheter/92251/traadloese-nettverk-ikke-farlig-for-helsa-viser-ny-eu-rapport
https://www.nrpa.no/nyheter/92251/traadloese-nettverk-ikke-farlig-for-helsa-viser-ny-eu-rapport
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Figur 2: Viser dekning på L18 båndet i dag. 

 
 
Kartet over viser eksisterende dekning på L18 båndet. Deler av området har i dag dekning fra 
L8 båndet. Dette båndet er svært belastet, noe som krever en kapasitetsavlastning. Kort 
forklart vil de si at de stasjonene som dekker området i dag (OPL053 – Brandbukampen, 
OPL014 – Gran (Hvalabykampen) og OPL118 – Halvorsbøle (Onsberget) må avlastes. Alle 
kundene som henger på disse tre basestasjonene opplever som en følge av for liten kapasitet 
på båndet, svært dårlig dekning. Som nevnt i dispensasjonssøknaden er 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. Kartet under viser dekningen fra ny stasjon (OPL334): 
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Figur 3: Viser dekning ved bygging av ny basestasjon (OPL334). 

 
 
 
Reguleringsplan 
Arealet basestasjonen opptar er svært begrenset på ca. 10-12 kvm. Tiltakene med basestasjon 
er svært små, og de trenger ikke infrastruktur som vei, vann etc, bare strømfremføring. 
Utarbeidelse av reguleringsplaner for hver basestasjon som skal oppføres, vil være for 
kostbart og i tillegg være en svært tidkrevende prosess med tanke på saksbehandling i alle 
landets kommuner. Søker mener derfor at slike tiltak behandles best med et 
dispensasjonsvedtak fremfor reguleringsplan. 
 
 
Deres merknader blitt vurdert av tiltakshaver, men det har ikke medført endringer i tiltaket 
eller søknaden. Merknadene deres, samt denne besvarelsen sendes til kommunen sammen 
med søknaden. 
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Med vennlig hilsen 
 
Espen Daae Abrahamsen 
Ansvarlig søker  
PRO INVENIA AS 


