
Til  

Gausdal kommune v/Planutvalget 

 

        Kampen Gård 10.08.21 

 

Vi viser til brev datert 28.07.21, gnr.155/1-rammetillatelse – etablering av ny mast for basestasjon 

for mobilkommunikasjon tiltakshaver Telenor infra  AS (refnr 211505-4) 

 

Av brevet fremgår det at tiltaket vil virke skjemmende og som et fremmedelement for vår eiendom, 

gnr.172 bnr.1 Kampen Gård. 

Det fremgår at vår naboklage ikke er tatt hensyn til.   

 

Årsaken til at naboklagen ikke blir hensyntatt, er at kommunen antar at plasseringen østover 

kommer i konflikt med sikringssonen til Hafjell værradarstasjon.  

 

Det fremgår ikke noen ytterligere dokumentasjon på dette fra Gausdal kommune. Vi ber derfor om 

dokumentasjon på at dette er en reell problemstilling.   

Vi aksepterer derfor ikke denne begrunnelsen. 

 

Vi ber derfor om en ny vurdering av vår naboklage som er gjengitt nedenfor, og eventuelt en annen 

plassering av masten som blir mindre skjemmende for vår eiendom.  

 

Med vennlig hilsen 

Ingvild Steinum Hansen og Hans Petter Forrestad 

Gnr 172 bnr 1 Kampen Gård,  Gausdal 

 

 

 

        Kampen Gård, 24.04.2021 

Merknad til oppføring av mast vest for Kampavegen 11, 2652 Svingvoll, tiltakshaver Technogarden AS 

på vegne av Telenor Infra AS fra gnr.172 bnr.1 Kampen Gård. 

Vi registrerer at ny mast er foreslått plassert ca. 120 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 fra garasje 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. 

 

Forslag 2 

120m nordøst fra garasje til Kampen gård. Eier av gnr.155 bnr.1 Eirik Sæther Enge har signalisert at 

det ikke har noen betydning for han hvor masten blir plassert på eiendommen.  Denne plasseringen 

blir mindre skjemmende for oss i forhold til deres forslag.  

 

Vi håper at dere revurderer plasseringen på masten slik at plasseringen av den påvirker minst mulig 

negativt på den estetiske utformingen av omgivelsene. 

 

Med vennlig hilsen 

Ingvild Steinum Hansen og Hans Petter Forrestad 

Gnr 172 bnr 1 Kampen Gård,  Gausdal 

 


