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3 446-159/5 - Høringsnotat - Oppføring av telemast på Sølvsberget - 
Gran kommune 
 
Vi viser til brev av 21.09.2020 fra Gran kommune med 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 og 
nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Området vil også trolig bli utvalgt som kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse (KULA). 
 
Kulturlandskap 
Masta er plassert i nordøstlia av Sølvsberget, et viktig landemerke i Gran. Sølvsberget er en 
geologisk interessant forekomst; en tilførselskanal til en vulkan, som var en del av det 
vulkansk aktive Oslofeltet for mer enn 260 millioner år siden. 
 
Den planlagte telemasta vil bli ca. 31 m høy og er plassert slik at toppen av den vil bli lavere 
enn fjellet. Masta vil trolig bli synlig fra stor avstand, blant annet fra det sentrale området 
Tingelstad - Granavollen. Området har nasjonal verdi som kulturlandskap.   
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Selve masta og tilhørende utstyrshytte er ikke i direkte konflikt med automatisk fredete 
kulturminner og potensialet anses som lavt. Området er tidligere befart av kulturarv i 
fylkeskommunen, se egen uttalelse. 
 
På toppen av Sølvsberget ligger en bygdeborg fra jernalder og et vetested, som var en del 
av kommunikasjonssystemet til militæret i Norge på 1600-1800-tallet. På Sølvsberget har 
man god utsikt og kontakt med andre topper hvor det var veter, slik som 
Hvalebykampen/Rånåsen i øst, nærmere Sverige. Når vetevokteren så at andre veter var 
tent fyrte han opp et stort bål (en vete), for å varsle om at fienden nærmet seg. Berget har 
mange tradisjoner, blant annet historier knyttet til trollet Solve, som skal bo i fjellet. Kanskje 
går denne tradisjonen tilbake til førkristen tid. Masta er ikke i direkte konflikt med 
bygdeborgen eller vetestedet.  
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Planfaglige merknader 
Den visuelle virkningen i kulturlandskapet bør etter vår vurdering dempes på en best mulig 
måte. Vi oppfordrer derfor kommunen til å stille vilkår i saken til bl.a fargesetting på mast og 
utstyr, samt at andre teleaktører som også ønsker å nytte lokaliteten bør kunne bruke 
samme mast.  
 
Fylkeskommunen minner om grunnlaget for å gi dispensasjon, jf. § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. Dispensasjon skal være unntaket, ikke regelen. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være 
klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. Fordelene ved en dispensasjon skal 
primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som 
plan- og bygningsloven fastsetter. Kommunen må tydeliggjøre disse forholdene i sin 
behandling av saken. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, skal statlige og 
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. I tillegg kan kommunen sette vilkår for en evt. 
dispensasjon. 
 
 Vi minner om at kommunen som planmyndighet har et ansvar for å vurdere faren for 
presedens ved vurdering av enkeltsaker. Det bør ikke gis dispensasjon for enkelttiltak som 
åpner for en forvaltningspraksis som i sum undergraver intensjonen med vedtatt arealformål 
og kan medføre samlete negative konsekvenser i strid med nasjonale eller regionale mål. 
 
Fylkeskommunen finner det uheldig å plassere en så stor mast innenfor det nasjonalt viktige 
kulturlandskapet, ved et landemerke som Sølvsberget. Vi ser imidlertid at 
samfunnsinteressene i denne saken veier tungt, og vi vil derfor ikke gå imot at kommunen 
tillater å sette opp masta. Som kommunen påpeker, vil det være vanskelig å finne en annen 
plassering, som når den samme kundegruppen og som ikke vil berøre de samme hensyn 
som her.  
 
Konklusjon 
Vi vil be kommunen stille følgende vilkår; 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8.  Melding skal 
snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

 Forslag til framføring av strøm (enten kabel eller luftspenn) og eventuelt andre 
nødvendige inngrep som ikke framgår av søknaden, skal oversendes kulturarv i 
fylkeskommunen til uttalelse, jf. lov om kulturminner § 9. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug Kristin Loe Kjelstad 
Seksjonssjef, plan Seksjonssjef kulturarv 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I INNLANDET 
STATENS VEGVESEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


