
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.: GNR 155/1 Lnr.: 18611/21 Arkivsaksnr.: 21/1505-11 
 
Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt 
 
G/BNR 155/1 FORRESTAD/HANSEN, SVINGVOLL - KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE FOR 
OPPFØRING AV MAST FOR BASESTASJON FOR MOBILKOMMUNIKASJON TILTAKSHAVER 
TELENOR INFRA AS 
 
Vedlegg:           -Situasjonskart 
 -Klage datert 10.08.2021 fra Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen
  
SAMMENDRAG: 
Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen påklager administrasjonens vedtak om 
rammetillatelse for ny mast for mobilkommunikasjon gitt i del sak 325/21 datert 
28.07.2021. De aksepterer ikke kommunens begrunnelse om at endret plassering kan 
komme i konflikt med Hafjell værradar, og ber om at det blir vurdert en annen 
plassering som blir mindre skjemmende.  
 
 
Beskrivelse av søknaden. 
Technogarden AS søkte 10.05.2021 om rammetillatelse for oppføring av mast 
mobilkommunikasjon ved Kampen gård i Svingvoll.  Det opplyses at Telenor Infra AS inngått 
leieavtale med hjemmelshaver av g/bnr 155/1 om plassering av tiltaket.  
 
Omsøkte mast har en høyde på 30 meter, utstyrshytta har et bebygd areal på 2 m2. Teknisk 
utstyr skal fraktes med helikopter, og det anlegges ikke vei fram til anlegget. Strømmen 
hentes fra el-mast som står på østsiden av Kampavegen, og skal føres i jordkabel til anlegget. 
 
Forhold til gjeldende plan. 
Området som mast og utstyrshytte omsøkes oppført i, ligger innenfor kommuneplanens 
LNFR-område. I bestemmelsene § 4.1 A står følgende – «I LNF-områder kan det tillates 
bygninger og anlegg som er knyttet til landbruk og mindre tiltak som fremmer bruk av 
områdene for naturopplevelser og friluftsliv.» Oppføring av ny mast og utstyrshytte kan ikke 
defineres inn under disse kriteriene, og tiltaket er derfor i strid med fastsatt arealbruk, og en 
godkjenning av søknaden er avhengig av at det kan gis dispensasjon. 
 
I tillegg ligger tiltaket innenfor hensynssone H190_1 – Sikringssone for Hafjell værradar. Det 
står følgende i bestemmelsen § 6.1.3 – «Innenfor sikringssonen kan det ikke oppføres 
vindturbiner som han konsekvenser for værradaren.» Det står ikke noe i forhold til tele-
master, men i rammetillatelsen ble det satt vilkår om at søker/tiltakshaver måtte 



  
 
 

  
 
 

 

dokumentere om valgt plassering kunne komme i konflikt med værstasjonen. 
 
I brev datert 05.05.2021 søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR- område, for 
oppføring av teknisk utstyr for mobilkommunikasjon på omsøkte eiendom. Søknaden 
begrunnes blant annet; «med at de fysiske dimensjonene på tiltaket er relativt små sett i 
forhold til eiendommens størrelse, og basestasjonen opptar et relativt lite areal, og at god 
mobildekning i dag er viktig infrastruktur, med store samfunnsinteresser. Når det i tillegg ses 
på de positive sidene og sikkerhetsaspektet ved mobildekning og at sentrale myndigheter har 
uttalt at det skal tilrettelegges for utbygging av mobiltelefoni så mener vi at dette er 
tungtveiende argumenter for at en dispensasjon kan innvilges.» 
 
 
Nabomerknad: 
I forbindelse med nabovarslingen kom det nabomerknad fra eiere av eiendommen 
«Kampen» g/bnr 172/1. Det gjengis følgende; «Vi registrerer at ny mast er foreslått ca. 120 
m vest for vår eiendom. Denne plasseringen vil være skjemmende for vår eiendom, og den 
estetiske utformingen av våre omgivelser. Vi vil derfor foreslå alternativ plassering av 
masten: 
Forslag 1 – 275 m sørøst for garasjen til Kampen Gård, eier av grunn gnr 154 bnr 1 er Ole Ivar 
Austreng. Denne plasseringen av masten medfører at den ikke påvirker negativt for den 
estetiske utformingen av omgivelsene. (se vedlegg) 
Forslag 2 – 120 m nordøst fra garasje til Kampen gård. Eier av gnr 155 bnr 1 Eirik Sæther 
Enge har signalisert at det ikke ha noen betydning for han hvor masten blir plassert på 
eiendommen. Denne plasseringen blir mindre skjemmende for oss i forhold til deres forslag. 
(se vedlegg) 
Vi håper at dere revurderer plasseringen på masten slik at plasseringen av den påvirker minst 
mulig negativt på den estetiske utformingen av omgivelsene.» 
 
Ansvarlig søkers kommentar på nabomerknaden: 
«Generelt om plassering av basestasjoner: 
Ved bygging av nye basestasjoner ønsker og forsøker Telenor å oppføre disse slik de blir til 
minst mulig sjenanse for andre parter. Samtidig er vi også avhengige av å plassere hver 
stasjon slik at formålet med å dekke ønsket område oppnås. Telenor forsøker å finne gode 
løsninger for plassering av basestasjoner der det tas hensyn til mange parter. Samtidig vil 
man nå flest mulig kunder for hver installasjon, slik at antallet basestasjoner som bygges kan 
holdes lavest mulig. For å oppfylle behovet for dekning trengs tilnærmet frisikt fra antenner 
til brukere for å kunne tilby den kvaliteten som både Telenor som operatør ønsker, men også 
for å oppfylle krav fra kundene. Det gjør at basestasjonene må plasseres i område der folk 
bor og ferdes. Planlagte plassering er valgt med bakgrunn av de forutsetninger som 
foreligger og de ulike aspektene som er beskrevet over. 
Kommentarer til deres merknader: 
Tiltakshaver har vurdert deres merknader og de alternativene som dere har foreslått, men 
det har ikke medført endringer i tiltakets plassering. 
Flytting og omplassering av tiltaket vil medføre forsinkelser i planlegging og byggeprosessen. 



  
 
 

  
 
 

 

En omplassering betyr å avslutte dette prosjektet og begynne med en annen planlegging og 
prosjektering i et annet område hvor det kan igjen komme inn merknader på plasseringen. 
Tiltakshaver velger derfor å opprettholde valgt plassering. 
Deres merknader til det planlagte tiltaket samt dette svarbrevet vil bli sendt til kommunen 
som vedlegg til vår søknad om tillatelse til tiltak, slik at kommunen kan ta beslutning med 
bakgrunn i den informasjon og i det underlaget som foreligger. 
Tiltakshaver ønsker å opprettholde søknad om tillatelse til tiltak, og avventer behandling av 
saken hos Gausdal kommune.» 
 
Administrasjonens vurderinger og kommunens vedtak i første instans: 
 
Kommunens vurdering av nabomerknad: 
Vi registrerer at omsøkte plassering av ny basestasjon med utstyrshytte, en mast som er 30 
meter høy som plasseres ca. 120 meter fra bebyggelse, vil komme i retning der det er utsikt 
fra gården og i retning mot Skeikampen.  
 
Med endret plassering østover, medfører det at masten kommer nærmere Hafjell 
værradarstasjon. Med søknaden ligger ingen dokumentasjon på at omsøkte plassering er 
avklart med Metrologisk institutt, men vi antar at endret plassering vil komme innenfor 
sikringssonen for værradaren.  
 
Kommunen har stor forståelse for at dette vil virke skjemmende og som et 
fremmedelement. Samtidig har kommunen et ansvar i å tilrettelegge for god infrastruktur. 
God mobildekning i området er av stor samfunnsinteresse.  
 
Med bakgrunn i bestemmelsen i kommuneplanen § 6.1.3 og at god mobildekning i området 
er av stor samfunnsinteresse, vurderer administrasjonen at omsøkte tiltak godkjennes. 
Nabomerknadene tas ikke til følge. 
 
 
Vurdering av dispensasjon: 
Det er av sikkerhets- og samfunnsmessige interesser å ha et stabilt 
telekommunikasjonsnettverk i området. I og med at det bekreftes at det ikke skal anlegges 
vei fram til anlegget, og at strømmen hentes fra el-mast som står på østsiden av 
Kampavegen, og skal føres i jordkabel til anlegget, vil det bli lite terrenginngrep i LNFR-
område. 
 
At det skal tilrettelegges for utbygging av mobiltelefoni er dette tilfelle tungtveiende 
argumenter for at dispensasjon kan innvilges. Vi kan ikke se at de interesser som 
kommuneplanen her er satt til å ivareta vil bli skadelidende ved at søknaden godkjennes. Det 
er i dette tilfelle kurant å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, for rammetillatelse 
til oppføring av ny basestasjon for mast og utstyrshytte. Fordelene ved å gi dispensasjon 
vurderes som større enn ulempene, og kommunen kan gi dispensasjon i henhold til PNL § 
19-2. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Administrasjonen fattet i del sak 325/21 datert 28.07.2021 følgende vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2, jfr. kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune dispensasjon fra formål i 
kommuneplanens arealdel for oppføring av basestasjon med mast og utstyrshytte på  
g/bnr 155/1 ved Kampen gård i Svingvoll. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, jfr. Kommunestyrets delegering av 
29.09.2016, gir Gausdal kommune rammetillatelse til omsøkte tiltak.  
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. PBL 
§ 21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 
 

 Dokumentasjon på at tiltaket er avklart med Metrologisk institutt. 
 Masta skal rapporteres til Statens kartverk i hht forskrift om rapportering, 

registrering og merking av luftfartshinder. Hvem som skal rapportere må avklares. 
 
 
KLAGEBEHANDLING: 
 
Klage: 
I brev datert 10.08.2021 fra Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen påklages 
kommunens vedtak.  
Klagen er innkommet innen fristens utløp, og klageren er klageberettiget. 
 
I klagen vises det til at årsaken til at naboklagen ikke blir hensyntatt er at kommunen antar        
at deres forslag til alternativ plassering lenger mot øst kommer i konflikt med sikringssonen 
til Hafjell værstasjon. Da det ikke fremkommer dokumentasjon på dette ber de 
dokumentasjon på at dette er en reell problemstilling. 
Det bes om ny vurdering av klagen og eventuelt en annen plassering som blir mindre 
skjemmende. 
 
Naboklagen med de foreslåtte alternative plasseringene fra nabomerknaden ligger vedlagt. 
 
 
VURDERING AV KLAGEN. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Vi mottok den 09.09.2021 mail fra Meteorologisk institutt på at tiltaket ikke vil ha 
innvirkning på værradaren i Hafjell. Masta kan derfor plasseres fritt av hensyn til denne. 
Det ble foretatt befaring på eiendommen 07.10.2021. Gården ligger høyt og fritt og med fin 
utsikt fra nord til vest. Sett fra gården vil masta bli stående til høyre i treklynga midt på bildet 
med retning rett mot Skeikampen. Det antas at trærne på bildet kan være ca 15 m høye. 
Masta vil da rage ca dobbelt så høyt som trærne på bildet som ble tatt fra boligens veranda: 
 
 

 
 
 
 
På deler av gårdsplassen vil masta være skjult bak driftsbygningen, men øverst på 
gårdsplassen antas det at masta vil synes over taket. 
 
Forrestad og Hansen har foreslått to alternative plasseringer som begge ligger bakenfor og 
høyere enn gården slik at deres utsikt ikke blir berørt. I tilsvaret til nabomerknadene har 
søker opplyst at tiltakshaver, dvs. Telenor Infra AS har vurdert de foreslåtte alternativene, 
men at det ikke har medført endring av plassering. Endret plassering vil også bety 
forsinkelser da de må starte på nytt. De foreslåtte plasseringene ligger litt lenger inn og vi 
kan ikke utelukke at disse vil medføre dårligere dekning.  
I saker hvor tap av verdifull utsikt er tema viser det seg at terskelen for å få gjennomslag for 
dette er relativt små. Det skal derfor mye til for at en konstruksjon er så skjemmende at den 
ikke kan tillates. Kommunedirektøren har derfor kommet til at plasseringen ikke er mer 
skjemmende for utsikten enn at masta kan oppføres der den er omsøkt.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Dispensasjonsbehandling: 
Det er gitt dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for oppføring av masta. 
Dispensasjonssøknaden er ikke oversendt på høring til eventuelle berørte myndigheter da 
det er vurdert at disses ansvarsområde ikke blir berørt. Fra kommuneplanens retningslinjer 
for dispensasjon i LNF-områder pkt. 4.2.1 siteres: 
 
Retningslinjer for alle dispensasjonssøknader i LNF-områder 
a) Det skal være en særs streng holdning til fradeling til og etablering av nye bygge- og  
anleggstiltak i LNF-områder.  
b) Dispensasjonssaker for nye tiltak og tiltak som ikke er i tråd med de påfølgende 
retningslinjene skal sendes sektormyndighetene på høring.  
 
For alle dispensasjoner i LNF-område skal følgende vilkår dokumenteres og være oppfylt: 
c) Ikke medføre nedbygging/omdisponering av dyrka jord eller dyrkbar jord, eller kunne 
medføre driftsulemper for landbruksdrift. 
d) Ikke ligge innenfor byggeforbudssone langs vassdrag. Mindre tiltak på eksisterende 
bygninger kan tillates dersom tiltaket ikke er nærmere vassdraget, ikke er til hinder for den 
frie ferdselen  
langs vassdraget eller har andre negative konsekvenser.  
e) Ikke medføre inngrep i eller komme i konflikt med kulturminneinteresser. 
f) Ikke gi uheldig landskapsvirkning/silhuettvirkning 
g) Ikke omfattes av hensynssoner angitt i arealplankartet. Hvis tiltaket omfattes av 
hensynssone må utredning/undersøkelser påregnes for å avklare det hensynet sonen angir 
før vedtak. 
h) Vurdering av alternativ plassering og begrunnelse for valg av ønsket plassering skal  
framkomme av søknaden. 
i) Ikke medføre negativ virkning på biologisk mangfold.  
j) I områder med, eller nær, viktige masse-/ mineralforekomster skal det ikke gjennomføres 
tiltak som båndlegger arealene eller på annen måte vanskeliggjør utnytting av ressursene. 
 
For at punkt f skal komme til anvendelse må det være et byggverk/konstruksjon som har 
langt større konsekvenser for landskapsvirkningen enn i dette tilfellet. Ved at masta er trekt 
ned i landskapet og ikke plassert høyere opp slik klager ønsker, reduserer dette 
fjernvirkningen av masta sett fra andre retninger.   
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at masta strider mot noen av de nevnte punktene, 
og saken er derfor behandlet rett når den er underlagt forenklet dispensasjonsbehandling 
uten høring.  
 
Vi har gjort oppslag i naturbasen, og det er ikke registrert arter eller naturtyper her. Ut fra 
lokalkunnskap vurderer man at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Man ser ingen grunn til å 
legge føre-var-prinsippet til grunn. Tiltaket vurderes således ikke til å være i strid med 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Tiltaket er vurdert til å kunne godkjennes i hht 
naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Landbruks, natur eller friluftsinteresser berøres ikke vesentlig av tiltaket.  
Tiltaket er derfor ikke vesentlig i strid med hensynet som kommuneplanen skal ivareta i 
LNFR-området. Fordelene for samfunnet ved å ha en stabil og god telekommunikasjon vil 
veie tyngre enn ulempen ved at masta oppfattes som skjemmende fra Kampen gård. 
Fordelene ved å gi dispensasjon er derfor klart større enn ulempene. Vilkårene i plan- og 
bygningslovens § 19-2 for å gi dispensasjon fra kommuneplanen er dermed oppfylt. 
 
Etter kommunedirektørens syn tilfører ikke klagen saken andre nye momenter av betydning 
for utfallet av saken. Saken anses for øvrig som fullstendig utredet i del sak 325/21. Klagen 
foreslås ikke tatt til følge. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Klagen fra Hans Petter Forrestad og Ingvild Steinum Hansen tas ikke til følge. Planutvalget 
opprettholder vedtaket i del sak 325/21.


