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Hei,  
Viser til høringsnotat som er sendt fra Innlandet fylkeskommune. Ettersender med dette en revidert 
uttalelse knyttet til punktet om kulturlandskap og ber om at dette legges til uttalelsen fra Innlandet 
fylkeskommune.  
 
 
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. Vi vil bemerke at bildene som skal illustrere fjernvirkning er tatt fra et sted hvor det står 
en bjørk eller et hus akkurat i siktlinja, noe som vanskeliggjør å vurdere fjernvirkningen i landskapet. 
 
Området har i kommuneplanens arealdel status som nasjonal verdifullt kulturlandskap. I februar 
2020 ble området i tillegg innlemmet som ett av 46 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
med navnet UKL Gran. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle 
kulturlandskapene i Norge, og satsingen som startet i 2009 er et spleiselag mellom landbruks-, natur-, 
og kulturminnemyndighetene i Norge.  
 
For å dempe mastens negative innvirkning på kulturlandskapet, bør kommunen gi vilkår om at mast, 
sendere og eventuelt annet utstyr får farge som glir inn i kulturlandskapet. Videre bør kommunen 
sette som vilkår at andre teleaktører får bruke tiltakshavers mast ved behov. Dette for å unngå at de 
forskjellige aktører etablerer hver sin mast. 
 
 

Med vennlig hilsen 
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