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159/5 - Høringsnotat - Oppføring av telemast på Sølvsberget  
 
Gran kommune mottok den 25.08.2020 søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av telemast 
og utstyrshytte på eiendommen 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. 
 
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde). Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynssone 
kulturlandskap og område utpekt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap.   
 
Eiere av naboeiendommer er varslet i henhold til reglene i plan- og bygningsloven. Saken sendes nå 
på ekstern høring som fastsatt i plan- og bygningsloven kapittel 19. Når høringsfristen er ute fatter 
Gran kommune vedtak i saken. Uttalelsesfrist settes til 19.10.2020.  
 
På de neste sidene følger foreløpig saksutredning.  
 
 
 
Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
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1. FAKTA 

1.1 Bakgrunn 
Tiltakshaver Telia Towers Norway AS søker om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel vedrørende oppføring av telemast og utstyrshytte, mottatt 25.08.2020. 
 
Pilen på kartene viser 
eiendommens lokalisering i Gran kommune. 
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1.2. Planstatus i området 
Eiendommen er avsatt til LNF (landbruk-natur og friluftsliv) i kommuneplanens arealdel.  
 
1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven kapittel 19 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Det faste utvalg for plansaker må i hvert enkelt tilfelle 
foreta en konkret og reell vurdering av alle relevante forhold. I vurderingen er det viktig å vektlegge 
hva det aktuelle området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker. 
Fylkesmannen skriver følgende i brev av 20.08.09  
 

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon: 

 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

 Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning.  

 Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 

 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt.  

 Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er spesielt nevnt som hensyn som skal 
vektlegges. 

 
Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er tilstede, følger det av pbl § 19-1 at regionale 
og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon.  
 

1.4 Begrunnelse for dispensasjon 
Tiltakshaver skriver følgende i sin dispensasjonssøknad: 
 

«Pro Invenia AS søker på vegne av Telia Towers AS om tillatelse til oppføring av ny basestasjon. 
Området hvor basestasjonen har ønsket plassering er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
LNFR med hensynssone landskap, Granvollen – Tingelstad – Røykenvik (H550_2). I forbindelse 
med bygging av basestasjonen søkes det derfor om dispensasjon fra arealformål med 
hensynssone. 
 

Begrunnelse 
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. 
Omsøkt plassering er valgt ut fra radiotekniske årsaker. Ved å plassere basestasjonen her, 
vil den gi dekning for et størst mulig areal. I områder der det ikke er høye bygninger eller 
andre master der man kan plassere teleteknisk utstyr, må man bygge nye master for å få 
dekning for mobile kommunikasjonstjenester. I dette området er det ingen høy infrastruktur 
i form av høye bygninger eller eksisterende master som er egnet for 
plassering av basestasjonen, og det er dermed ingen andre alternativer enn å bygge ny 
mast dersom man skal oppnå bedre dekning og kapasitet i nettet i behovsområdene.  
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Masten må ha en høyde på 31 meter for at et størst mulig areal i behovsområdene skal 
dekkes av bare en basestasjon, og for at basestasjonen skal kunne kommunisere med andre 
basestasjoner. Fra et sikkerhetsperspektiv og for nødsituasjoner er det viktig at 
teleoperatørene både opprettholder, utbygger og forbedrer sine nettverk, både i områder 
hvor folk oppholder seg til vanlig og på fritiden.  
God dekning kan være kritisk i en nødsituasjon og ved ulykker. Basestasjonen skal ikke 
gjerdes inn, og det skal ikke anlegges vei frem. Masten ikles klatrehinder. Telemast og 
utstyrshytte vil oppta et lite areal. Ansvarlig søker anser fordelene ved dispensasjon som 
større enn ulempene. Formålet som er satt i arealplan vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.» 
 
2. FAGLIG VURDERING 
2.1 Landbruksfaglige opplysninger 
 
Masten er tenkt plassert på en landbrukseiendom, i et område bestående av skog. Det er ca. 80 

meter til dyrket mark. Tiltaket anses ikke å være til hindre for landbruket. 
Kommunen er ikke kjent med traseen for fremføring av strøm og vet derfor ikke om 
denne kan være i konflikt med landbruket.  

 
2.2 Naturinteresser, friluftsliv, landskaps- og estetiske hensyn 
Eiendommen ligger innenfor hensynssone landskap og i område valgt ut som nasjonalt viktig 
kulturlandskap.  
 
Kommunen skal sikre at estetiske hensyn blir ivaretatt i planleggingen og se til at et hvert arbeid 
som omfattes av loven skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med 
respekt for naturgitte og bygde omgivelser, jfr. pbl §§ 29-1 og 29-2.  
 
 
2.3 Kulturminner: 
Masta er plassert like ved et automatisk fredet kulturminne. Toppen av Sølvsberget er registrert 
som en bygdeborg med flere enkeltminner innenfor borgen.  
Det er tidligere søkt om dispensasjon fra kulturminneloven for å plassere samme mast innenfor 
bygdeborgen. Denne ble avslått og den nå omsøkte plasseringen er den alternative plasseringen 
som ble vist i dispensasjonssøknaden til innlandet fylkeskommune.  
 
 
2.4 Biologisk mangfold 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
 
Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens  
databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller 
inngrepsfrie områder, heller ikke rødlista arter eller registrerte forekomster av naturtyper.  
Kravet til kunnskapsgrunnlag i forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven 
§ 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Dette tiltaket vil ikke ha negativ virkning  
på økosystemet. 
 
Dermed vil ikke naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) og § 12 (miljøforsvarlige  
teknikker og driftsmetoder) gjøre seg gjeldende i denne saken. 
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Gran kommune vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper,  
økosystem eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jfr. 
Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. En samlet vurdering etter naturmangfoldloven vil dermed 
godkjenne tiltaket. 
 
2.5 Infrastruktur: 
Det skal ikke opparbeides noen kjørevei frem til masten. Det skal føres strøm frem, men vi er ikke 
informert om hvor traseen til denne skal gå. Vi vet heller ikke om denne er tenkt etablert som et 
luftstrekke, eller nedgravd.  
 
2.6 Trafikksikkerhet 
Ikke aktuelt.  
 
3. VURDERING 
Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har 
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den 
foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldende plan. Kommunen kan 
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket. 
Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og 
myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 
urimelighet og usaklig forskjellsbehandling.  
 
Gran kommune vurderer samfunnsnytten av en slik mast å være stor. Det er vanskelig å finne 
alternative plasseringer, og en annen plassering vil sannsynligvis berøre de samme hensyn som 
denne saken.   
 
 
 
Gran kommune avventer tilbakemelding fra statlige- og regionale myndigheter før konklusjon 
fattes. 
 
   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR  
 


