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Arkivsak-dok. 20/01880-6 
Saksbehandler Gina Stensrud 
 

 

 
 
 

   
 

159/5 - Dispensasjonssøknad - Oppføring av telemast og 
utstyrshytte på Sølvsberget 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 avslås søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om tillatelse og vedlagte tegninger 
Avslag på søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd for 
plassering i konflikt med bygdeborg ID 42931 
Nabomerknader med svar fra søker 
Redegjørelse for valg av plassering 
Visualiseringsbilder av tiltak fra kulturminner 
Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 
Høringsuttalelse fra Innlandet Fylkeskommune 
Revidert høringsuttalelse fra Innlandet Fylkeskommune 
Grunnrettsavtale 

Ja 
 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Telia Towers Norway AS ønsker å oppføre en 31 meter høy mast, samt tilhørende utstyrshytte på 
ca. 6 kvadratmeter på eiendommen 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. Dette er i nordøst-lia av 
Sølvsberget, et viktig landemerke innenfor nasjonalt verdifullt kulturlandskap Granavollen-
Tingelstad-Røykenvik.  
 
Det er kommet inn en samlet merknad fra flere naboer. Merknaden og svar på denne ligger 
vedlagt.  
 
I denne saken er det kun dispensasjonsspørsmålet fra LNF som er til behandling i planutvalget. 
Rådmannen har imidlertid valgt å knytte noe vurdering av plassering av mast også til denne 
behandlingen da dette er en naturlig konsekvens av en dispensasjon. En eventuell byggesak vil 
komme i etterkant av et vedtak i planutvalget.  
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Rådmannen er kommet til at det innstilles på å gi avslag på søknad om dispensasjon i foreliggende 
sak. Det anses at LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke 
er klart større enn ulempene ved dette i denne saken.  
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunen mottok søknad om oppføring av telemast og tilhørende utstyrshytte på Gbnr. 159/5 på 
Sølvsberget 25.08.2020. Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur og friluftsområde (LNF). 
Oppføring av slik mast er ikke i samsvar med avsatt formål og tiltaket krever derfor dispensasjon 
etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19.  
 
Telia Towers Norway AS ønsket opprinnelig plassering av masta på toppen av Sølvsberget, benevnt 
som tiltak 1 i innsendte visualiseringsbilder. Denne plasseringen var innenfor bygdeborgen og krevde 
dispensasjon fra kulturminneloven med fylkeskommunen som myndighet. Fylkeskommunen avslo 
søknad om dispensasjon i vedtak av 19.05.2020. Den plassering som nå omsøkes og skal behandles i 
planutvalget er den som er omtalt som tiltak 2 i innsendte visualiseringsbilder.  
 
Nedenfor vises innsendt tegning og plassering av mast og utstyrshytte: 
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Tiltakshaver skriver følgende begrunnelse for sin søknad: 
 

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 neet i behovsområdene. 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. 

 
Saken har vært sendt til høring hos Fylkesmannen og Fylkeskommunen.  
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Fylkesmannen i innlandet har uttalt følgende: 
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Innlandet Fylkeskommune har uttalt følgende: 
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Kommunen mottok 19.10.2020 følgende reviderte uttalelse fra Innlandet fylkeskommune: 
 
 
 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven med forskrifter  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel. Omsøkt plassering er innenfor LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, 
samt innenfor hensynssone landskap, Granavollen – Tingelstad – Røykenvik.  
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant. 
 
Økonomi 
Ikke relevant. 
 
Bemanning 
Ikke relevant. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Iverksetting av tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven kan i utgangspunktet bare skje dersom 
de ikke er i strid med loven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, 
jf. plan- og bygningsloven § 1-6 annet ledd. I denne saken er tiltaket i strid med LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon etter reglene i plan- og 
bygningsloven kapittel 19. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at kommunen kan innvilge søknad om dispensasjon 
dersom følgende vilkår er oppfylt:  
 

1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
 
og 
 

2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 
 
I dette tilfellet er det LNF-formålet i kommuneplanens arealdel det er søkt dispensasjon fra, og 
følgelig hensynene bak dette formålet som ved siden av lovens formålsbestemmelse ikke må bli 
vesentlig tilsidesatt.  
 
De viktigste hensynene bak LNF-formålet er hensynet til landbruk, natur og friluftsinteresser. Videre 
følger det av retningslinjene til kommuneplanens arealdel at følgende hensyn skal vektlegges ved alle 
typer dispensasjoner i LNF-områdene: 
 

 Tiltak skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner og deres 
sikringssoner. Dersom det er kjent automatisk fredede kulturminner i nærheten må det 
planlagte tiltaket vurderes i forhold til kulturminnets nærmiljø og søknaden oversendes 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, jf. undersøkelsesplikten ette 
kulturminneloven § 9.  

 Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn. 

 Tiltak skal ikke berøre områder som i landbruksplanen for Hadeland er definert som A- 
eller B-jord, og tiltak skal ikke ligge nærmere dyrket mark enn 30 meter og ikke nærmere 
driftsbygninger enn 100 meter.  
 

Det er også fastsatt egne estetiske retningslinjer for bygge- og anleggstiltak i kommuneplanens 
arealdel. Følgende punkter trekkes frem som særlig relevante for dette tiltaket: 
 

 Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og landskapssilhuetter.  

 Ved tillatelse til tiltak nær verneverdig kulturminne skal det legges særlig vekt på 
helhetsvurdering.  
 

De estetiske retningslinjene i sin helhet kan leses i kommuneplanens arealdel på s. 22, 
retningslinjer for saksbehandling punkt D. 
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Omsøkt tiltak ligger samtidig innenfor hensynssone landskap, nasjonalt verdifullt 
kulturlandskapsområde Granavollen-Tingelstad-Røykenvik. Følgende retningslinjer er tatt inn i 
kommuneplanens arealdel for dette området:  
 

 Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, 
biologisk verdifulle miljøet, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen 
av landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, 
verdiskapning, rekreasjon og friluftsliv.  

 De registrerte verdiene skal legges til grunn for saksbehandling av enkeltsaker innenfor 
det verdifulle kulturlandskapet. 

 Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal synliggjøres. Hvilken dokumentasjon som 
skal legges ved søknaden vil variere avhengig av type sak, og skal avklares med 
kommunen. 

 Søknader og meldinger om tiltak som vil kunne få konsekvenser for kulturlandskapet 
skal sendes til uttalelse til regionale myndigheter eller statlige sektormyndigheter som 
kan bli berørt. 

 Alle vedtak om dispensasjon skal oversendes til fylkesmannen og berørte 
sektormyndigheter som vil kunne vurdere å påklage vedtaket.  

 For å ta vare på biologisk mangfold, forekomster og arter skal variasjonen av naturtyper 
opprettholdes. Alle typer inngrep skal unngås på registrerte lokaliteter.   
 

1.1 Blir hensynet til landbruks, natur- eller friluftsinteresser eller hensynene i plan- og 
bygningsloven § 1-1 vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om dispensasjon til oppføring av 
mast med tilhørende utstyrshytte på eiendom med Gbnr. 159/5 i nordøstlia av Sølvsberget? 
  
1.1.1 Landbruksinteresser 
Masta er plassert på landbrukseiendom med produktiv skog, drøye 80 meter fra nærmeste 
område med dyrket mark. Det er i området på og rundt Sølvsberget registrert naturtype 
kalkbarskog, klassifisert som svært viktig. Videre er flere områder i nærheten registrert som 
nøkkelbiotoper i skog. Det understrekes imidlertid at masta og utstyrshytta kun er plassert i 
nærheten av, men ikke innenfor slik registrert naturtype eller nøkkelbiotoper.  
 
Masta er omsøkt plassert innenfor område som i februar 2020 fikk status som «Utvalgt 
kulturlandskap i jordbruket». Det er 46 slike områder i Norge. Det er utarbeidet en egen 
forvaltningsplan for dette område, der landskapsbilde er trukket frem som en av kvalitetene en 
ønsker å ivareta. 
 
1.1.2 Naturinteresser 
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 er plassert i nærheten av arter av særlig stor forvaltningsinteresse 
ask (karplante, klassifisert som truet i norsk rødliste for arter) og børstebrunpigg (sopp, 
klassifisert som truet i norsk rødliste for arter), samt arter av stor forvaltningsinteresse 
rosenkjuke (sopp, nær truet i norsk rødliste for arter), gubbeskjegg (lav, klassifisert som nær 
truet i norsk rødliste for arter), rynkeskinn (sopp, klassifisert som nær truet i norsk rødliste for 
arter) og fiolgubbe (sopp, klassifisert som nær truet i norsk rødliste for arter). 
 
Lengre opp på Sølvsberget er det registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse gråtrost 
(fugl, ansvarsart) heipiplerke (fugl, avsvarsart), gråsisik (fugl, ansvarsart), sanglerke (fugl, 
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klassifisert som truet - sårbar i norsk rødliste for arter), vandrefalk (fugl, andre spesielt 
hensynskrevende arter) og musvåk (fugl (andre spesielt hensynskrevende arter), samt arter av 
stor forvaltningsinteresse gulspurv (fugl, klassifisert som nær truet i norsk rødliste for arter), 
lerkefalk (fugl, klassifisert som nær truet i norsk rødliste for arter), vepsevåk (fugl, klassifisert som 
nær truet i norsk rødliste for arter) og hønsehauk (fugl, klassifisert som nær truet i norsk rødliste 
for arter) I tillegg er det gjort observasjoner av ansvarsart gråtrost.  
 
Det er i tillegg til de nevnte artene av henholdsvis stor og særlig stor forvaltningsinteresse 
registrert flere andre arter klassifisert som truet – sterkt truet, truet – sårbar og nær truet i norsk 
rødliste for arter.  
 
Tingelstadhøgda-Røykenvika med ID KF00000028 er i Miljødirektoratets naturbase registrert med 
biologisk mangfold verdi verdifullt. 
 
Som så vidt nevnt ovenfor under 1.1.1. landbruksinteresser er det også i nærheten registrert 
forekomst av naturtype kalkbarskog, områdenavn Sølvsberget med verdi svært viktig i DN-
håndbok 13. Følgende er skrevet som begrunnelse for verdi i Miljødirektoratets naturbase: 
 

«Lokaliteten er middels stor og har jevnt innslag av gamle læger i de bratte områdene mot 
nordøst og øst, samt 2 VU-arter og 2 NT-arter av sopp i de rikeste partiene. Det er potensial 
for flere rødlistearter, inkludert truete arter. Dette gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien 
svært viktig (A) etter DN-håndbok 13, som også var vurderingen etter forrige kartlegging.»1  

 
Rådmannen vurderer at kravet til et kunnskapsgrunnlag som står i forhold til tiltakets omfang 
med dette er oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8.  
 
I mottatt nabomerknad er det uttrykt ønske om at det fremlegges «dokumentasjon/analyser av 
hvilke konsekvenser en slik mast med tilhørende utstyr vil ha for f.eks.: • Dyre- og 
naturmangfoldet i Sølvsberget […]» 
 
Søker har i svar på nabomerknader skrevet følgende som svar på dette punktet: 
«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.»   
 
Ettersom området som redegjort for over har et svært rikt biologisk mangfold, der en rekke arter 
av svært stor forvaltningsinteresse, stor forvaltningsinteresse, øvrige ansvarsarter og rødlistede 
arter har tilholdssted, taler føre-var-prinsippet for en streng dispensasjonspraksis i området. 
Søker skriver selv at dyrelivet i liten eller ingen grad vil påvirkes av tiltaket, men rådmannen kan 
ikke se at det er lagt ved tilfredsstillende dokumentasjon for denne påstanden, og forventet 
påvirkning på naturmangfoldet for øvrig er ikke kommentert. Et moment som er med på å 
underbygge søkers påstand om liten påvirkning på dyrelivet er at tiltaket i seg selv opptar et lite 
bakkeareal. På den andre siden må det graves strøm til masta og utstyrshytta. Når det er 
observert flere ulike sårbare og truede arter av sopp og lav i området, taler prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 imot å tillate slikt tiltak her.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det har i senere tid vært en økning i antall 
søknader om master og lignende tiltak, og det forventes at denne tendensen vil fortsatte i tiden 

                                                           
1
 https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00003197 
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fremover som følge av den økte digitaliseringen av samfunnet og det dertil økte behovet for god 
telefondekning og nettforbindelse. Rådmannen er enig i at utvidelse av dekningsnettet er et 
viktig samfunnsbehov, men mener naturmangfoldlovens prinsipper, herunder prinsippet i 
naturmangfoldloven § 10 om økosystemets samlede belastning må tillegges vekt i planleggingen 
av slik utvidelse. Det å tillate et slikt tiltak i et område der en rekke sårbare og truede arter har 
tilholdssted vil kunne skape en presedens som gjør det vanskelig å si nei til lignende tiltak i 
sårbare områder. En vil dermed risikere at den samlede belastningen på slike økosystemer i 
kommunen blir stor.  
 
Det følger av naturmangfoldloven § 12 at en «[F]or å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal [ta] utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, 
ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.» Rådmannen er av den 
oppfatning at tiltakshaver ikke har vist til tilstrekkelig dokumentasjon for at det er forsøkt å finne 
en lokalisering av telemast som vil være mindre til skade for naturmangfoldet. 
Naturmangfoldloven § 12 taler dermed for å avslå søknad om dispensasjon til telemast i 
nordøstlia av Sølvsberget.  
 
Ettersom rådmannen har innstilt på å si nei til søknad om dispensasjon gjør ikke 
naturmangfoldloven § 11 seg gjeldende i denne saken. 
 
1.1.3 Friluftsinteresser 
Sølvsberget er en populær turdestinasjon i kommunen. Masta er omsøkt plassert 370 moh., og 
den skal være 31 meter høy. Toppen av Sølvsberget ligger 493 moh. Masta blir derfor lavere enn 
toppen av Sølvsberget, men det forventes likevel at denne vil forringe utsikten fra Sølvsberget og 
friluftsopplevelsen i dette området. Søker påpeker i sin redegjørelse for valg av plassering at «Det 
er en rekke master på forskjellige topper som er svært populære utfartsområder. Slike master kan 
sies å være prisen en må betale for å ha tilgang på blant annet telekommunikasjon slik vi har blitt 
vant med i dagens samfunn». Rådmannen er i en viss utstrekning enig med søker i at det av og til 
er behov for telemaster også i områder der disse kan komme i konflikt med friluftsinteresser.  
 
Også her i kommunen er det plassert telemaster på og ved populære turmål. Rådmannen er 
likevel av den oppfatning av at en mast på Sølvsberget har større negative virkninger for 
friluftsinteressene enn sammenlignbare master på øvrige turmål i kommunen. Dette begrunnes 
for det første med at det ligger en bygdeborg fra jernalderen og et vetested på toppen av 
Sølvsberget. Berget har mange tradisjoner, blant annet historier knyttet til trollet Solve, som skal 
bo i fjellet. Bygdeborgen, vetestedet, tradisjonene og historiene knyttet til Sølvsberget er med på 
å gjøre det til en spesiell opplevelse å besøke dette. Det må regnes med at opplevelsen med å gå 
tur for å oppleve dette kulturminnet blir forringet ved oppføring av omsøkt telemast med 
tilhørende utstyrshytte i området.  
 
For det andre trekkes det frem at en fra Sølvsberget har utsikt mot det kulturlandskapet mellom 
Granavollen og Tingelstadhøgda. En telemast vil stå i stor kontrast til landskapet den er plassert i, 
og forringe utsikten og dermed også den naturopplevelsen en tur til Sølvsberget innebærer. 
Rådmannen vurderer på denne bakgrunn at omsøkt tiltak får svært negative konsekvenser for 
friluftsinteressene i området.   
 
1.1.4 Annet  

1.1.4.1 Særlig om hensynssone landskap, nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde 
Granavollen-Tingelstad-Røykenvik. Tingelstadhøgda-Røykenvika med ID KF00000028 er i 
Miljødirektoratets naturbase registrert med kulturminneverdi svært verdifullt.  
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Masta med tilhørende utstyrshytte er plassert i nordøstlia av Sølvsberget. Sølvsberget utgjør 
et landemerke som avgrenser nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen-
Tingelstad-Røykenvik mot vest. Sølvsberget er videre trukket frem som et karakteristisk trekk 
ved landskapsformen for dette området i Stedsanalyse for Granavollen – St.Petri.2 
 
Selve masta og tilhørende utstyrshytte er videre plassert på det som i stedsanalysen er 
markert som en eksponert vegg i landskapet mot området Granavollen – Tingelstadhøgda. 
Dette innebærer at masta vil være synlig fra store deler av dette området, som utgjør 
kjerneområdet for hensynssone landskap, Granavollen-Tingelstad-Røykenvik.  
 
Retningslinjene inntatt i kommuneplanens arealdel er tatt inn på s.12 i dette saksfremlegget. 
Nedenfor knyttes noen kommentarer til utvalgte retningslinjer som vurderes som særlig 
relevante for dette tiltaket: 
 
• Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, 
biologisk verdifulle miljøet, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av 
landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskapning, 
rekreasjon og friluftsliv.  
 
Omsøkt tiltak vil etter rådmannens syn være i strid med denne retningslinjen. En 31 meter 
høy mast med plassering som omsøkt vil være med på å forringe kulturmiljøet, det biologisk 
verdifulle miljøet og den visuelle opplevelsen av landskapet som grunnlag for særlig 
opplevelse, rekreasjon og friluftsliv. I denne sammenheng vises det til punkt 1.1.3 om 
friluftsinteresser og punkt 1.1.2.2 om estetikk.  
 
• Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal synliggjøres. Hvilken dokumentasjon 
som skal legges ved søknaden vil variere avhengig av type sak, og skal avklares med 
kommunen.  
 
Det er innsendt visualiseringsbilder fra ulike kulturminner. Rådmannen viser imidlertid til 
revidert høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune, der det er påpekt 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». 
 
• Ved planlegging av veger og anlegg for teletjenester og energioverføring skal det 
stilles krav til estetisk kvalitet og utforming […]. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at dette tiltaket på bakgrunn av valgt plassering ikke 
oppfyller de krav som rimelig kan stilles til estetisk kvalitet og utforming. Se nærmere 
vurdering av estetikk nedenfor i punkt 1.1.4.2. 
 
1.1.4.2 Estetikk 
Det følger av plan- og bygningsloven § 29-2 at «ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 
prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter 
både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og 
plassering».  
 
Kommunestyret har også vedtatt egne estetiske retningslinjer i kommuneplanens arealdel, 
se punkt D under retningslinjer for saksbehandling. Fra disse trekkes det særlig frem 

                                                           
2
 Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. Civitas, Landskapsfabrikken, Geo. Mars 2007. Utarbeidet i forbindelse 

med stedutviklingsprosjektet 2005-2007. 
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retningslinjene om at det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og 
landskapssilhuetter, at det skal utarbeides særskilt estetisk analyse der byggverk vil få en 
fjernvirkning, eller lokaliseres som landemerke og at det ved tillatelse til tiltak nær 
verneverdig kulturminne skal […] legges særlig vekt på helhetsvurdering.  
  
I denne saken er ikke problemet at det visuelle ved masta ikke står i stil til funksjonen eller at 
masta i seg selv har spesielt dårlig visuell kvalitet. Det er plasseringen av masta og 
vurderingen av denne opp mot de naturlige omgivelsene i området rådmannen anser som 
uheldig i denne saken. 
 
Masta er som drøftet ovenfor plassert i nordøstlia av Sølvsberget. Dette er en eksponert vegg 
i landskapet mot området Granavollen – Tingelstadhøgda, som ligger i kjerneområdet for 
nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen-Tingelstad-Røykenvik. Selv om masta 
blir lavere enn det høyeste punktet på Sølvsberget, viser visualiseringsbildene at den likevel 
fra flere vinkler vil påvirke åsprofilen og landsskapssilhuetten til Sølvsberget.  
 
Masta vil stå i stor kontrast mot det landskapet den er plassert i. Plasseringen av masta 
vurderes på bakgrunn av plan- og bygningsloven § 29-2 og kommunens estetiske 
retningslinjer som svært uheldig fra et estetisk ståsted. 
 
1.1.4.3 Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at heller ikke hensynene inntatt i lovens 
formålsbestemmelse må bli vesentlig tilsidesatt ved at en søknad om dispensasjon innvilges. 
Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er inntatt i § 1-1 og er utformet slik: 
 

§ 1-1. Lovens formål  
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. 

 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  

 
Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift 
og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.  

 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. 

 
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 
enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 
estetisk utforming av omgivelsene.  

  
Rådmannen vurderer på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i denne saken at hensynet til 
bærekraftig utvikling og hensynet til estetisk utforming av omgivelsene blir vesentlig 
tilsidesatt dersom søknad om dispensasjon til telemast og utstyrshytta med omsøkt 
plassering innvilges. For begrunnelse for at hensynet til bærekraftig utvikling blir vesentlig 
tilsidesatt vises det til drøftelsen i punkt 1.1.2. For begrunnelse for at hensynet til estetisk 
utforming av omgivelsene blir vesentlig tilsidesatt vises det til drøftelsen under punkt 1.1.4.2. 
 
1.1.4.4 Merknad til nabovarsel 
Det er i saken mottatt en samlet merknad til nabovarsel, signert av flere naboer. Merknaden 
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og søkers svar på denne er vedlagt dette saksfremlegget. 
 

1.1.5 Konklusjon  
Hensynene bak LNF-formålet og flere hensyn inntatt i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om dispensasjon til oppføring 
av mast med tilhørende utstyrshytte på eiendommen 159/5, i nordøstlia av Sølvsberget.  
 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt, og kommunen kan på denne 
bakgrunn ikke innvilge søknad om dispensasjon. 
 

1.2 Er fordelene ved å gi dispensasjon til oppføring av mast med tilhørende utstyrshytte med 
omsøkt plassering klart større enn ulempene ved å gi slik dispensasjon? 
 
Ettersom det er vurdert at hensynene bak LNF-formålet og flere hensyn inntatt i plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om 
dispensasjon til omsøkt tiltak, er ikke vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 oppfylt, og 
kommunen kan ikke innvilge søknad om dispensasjon. Det er derfor i utgangspunktet ikke behov 
for å vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon til oppføring av mast med tilhørende 
utstyrshytte er klart større enn ulempene ved dette. Rådmannen har imidlertid valgt å knytte 
noen kommentarer også til denne vurderingen, for det tilfellet at planutvalget er uenig i 
rådmannens vurdering av første vilkår.  
 
Fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er at ny telemast bidrar til bedre dekning og 
kapasitet for mobile kommunikasjonstjenester. Dette er et viktig samfunnsmessig behov, i det 
samfunnet i stadig økende grad benytter slike løsninger. Videre er god dekning viktig ut i fra et 
sikkerhetsperspektiv, ettersom dette kan være av stor betydning ved eventuelle ulykker eller 
andre nødsituasjoner.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det bør foregå en fortsatt utbygging og forbedring av det 
mobile kommunikasjonsnettet. Spørsmålet blir hvordan en slik utbygging skal foregå, og hvor 
mastene som er nødvendig for utbyggingen skal plasseres. Søker har i søknaden begrunnet 
plasseringen i nordøstlia av Sølvsberget på denne måten (utdrag): 
 

 
(utdrag slutt) 
 
Valg av plassering ble nærmere utdypet i svar på nabomerknader (utdrag):  
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(utdrag slutt) 
 
På bakgrunn av de negative konsekvensene ved omsøkt plassering ba administrasjonen søker om 
en nærmere redegjørelse for valg av omsøkt plassering. Mottatt redegjørelse er vedlagt i sin 
helhet. Følgende trekkes frem som særlig relevant:  
 

 
 
[…] 
 

 
(utdrag slutt) 
 
Ulempene med omsøkt tiltak er redegjort for ovenfor under punkt 1. Særlig tiltakets negative 
konsekvenser for kulturlandskapet, samt virkningene for naturmangfold når en tar i betraktning 
faren for presedensvirkninger, fremstår som betydelige ulemper ved tiltaket. Når tiltaket 
medfører ulemper av en slik art og alvorlighetsgrad, er rådmannen av den oppfatning at det ikke 
er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for nødvendigheten av å plassere ny telemast med 
utstyrshytte her. Rådmannen kan forstå søkers begrunnelse for at det er behov for å oppføre ny 
mast ettersom det ikke er egnede bygninger eller andre konstruksjoner der antenne kan 
plasseres, men mener begrunnelsen for valgt plassering av slik mast ikke er god nok til at 
fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene ved dette.  
 
1.2.1 Konklusjon 
Fordelene ved å gi dispensasjon til oppføring av mast med tilhørende utstyrshytte med omsøkt 
plassering er ikke klart større enn ulempene ved dette.  
 
Andre vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt, og kommunen kan på denne 
bakgrunn ikke innvilge søknad om dispensasjon. 
 

2. Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 avslås søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. 
 
Vedtaket begrunnes med at vilkårene etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt. 
Vurderingen fremgår av saksframlegget i punkt 1 over.   
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3. Alternativt vedtak 

3.1 Om krav til begrunnelse 
Rådmannen har foran lagt til grunn at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å gi 
dispensasjon.  
 
Dersom planutvalget er uenig i rådmannens vurdering, må alternativt vedtak begrunnes, jf. 
forvaltningsloven §§ 24 og 25. Begrunnelsen må vise hvilke vurderinger som er gjort etter 
naturmangfoldloven, og den må vise at begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 er 
oppfylt. Det vil si at det i begrunnelsen må vises at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at t 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

3.2 Forslag til alternativt vedtak  
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha farge som glir inn i kulturlandskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast  

 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.  

 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. 
 

 
Vedtaket begrunnes med … (fylles inn av planutvalget dersom dette ønsker å innvilge søknad 
om dispensasjon) 
 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling. 
 
 
 
Godkjent av Rådmannen 
01.11.2020. 


