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Uttalelse til søknad om dispensasjon - oppføring av telemast og 
utstyrshytte gbnr 159/5 - Sølvsberget - Telia Towers Norway AS i Gran 

Vi viser til brev av 21.09.2020 med søknad om 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. Videre ligger eiendommen innenfor hensynssone kulturlandskap og 
område utpekt som nasjonalt verdifullt kulturlandskap.  
 
I LNF-områder er det et generelt forbud mot tiltak som ikke har direkte tilknytning til stedbunden 
næring, det vil i praksis si tradisjonell landbruksvirksomhet. Tiltaket er således i strid med 
overordnet plan og er avhengig av dispensasjon. Søknaden blir behandlet etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 19 som omhandler dispensasjon. 
 
Tiltakshaver er Telia Towers Norway AS. Masten må ha en høyde på 31 meter, masten og tilhørende 
utstyrshytte vil oppta et lite areal. Det skal ikke anlegges vei i forbindelse med tiltaket. Området er 
tenkt plassert på en landbrukseiendom, i et område bestående av skog.  
 
Masten blir plassert slik at den vil være synlig fra Søsterkirkene. For å dempe mastens negative 
innvirkning på kulturlandskapet, bør kommunen vurdere å sette vilkår om at mast, sendere og 
eventuelt annet utstyr får farge som glir inn i kulturlandskapet. Videre bør kommunen vurdere å 
sette som vilkår at andre teleaktører får bruke tiltakshavers mast ved behov. Dette for å unngå at de 
forskjellige aktører etablerer hver sin mast. 
 
Fylkesmannen har vurdert saken og mener tiltaket er av samfunnsmessig betydning, og vil ikke gå 
imot at det gis dispensasjon som omsøkt.  
 
Vi minner kommunen på at det må synliggjøres i vedtaket hvilke vurderinger som er gjort etter 
naturmangfoldloven, og at lovens vilkår i pbl. § 19-2 er oppfylt:  
 

 At hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og   

 At fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering  
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Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Hans Anders Theisen 
seniorrådgiver 
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