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Klageavgjørelse – dispensasjon til basestasjon – gnr. 155, bnr. 1 i Gausdal 
kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev datert 23. november 2021, 
journalført hos oss 3. desember 2021. 
 

Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas til følge. Statsforvalteren opphever Gausdal kommunes vedtak datert 28. juli 2021 om å 
innvilge rammetillatelse og dispensasjon. Saken returneres til kommunen for ny behandling. 
 

Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. 
Technogarden AS søkte 5. mai 2021 på vegne av Telenor Infra AS om dispensasjon og 
rammetillatelse for etablering av ny basestasjon på ovennevnte eiendom. Basestasjonen skal bestå 
av en 30 meter høy telemast og en utstyrshytte på ca. 2 m2. Utformingen av telemasten og hytten 
samt plasseringen går frem av disse utdragene fra søknaden: 
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Ifølge Technogarden AS er det inngått leieavtale med grunneier om plasseringen av tiltaket. 
Plasseringen er ca. 120 meter vest for eiendommen Kampen Gård tilhørende Ingvild Steinum 
Hansen og Hans Petter Forrestad. Disse kom med innvendinger til plasseringen i nabomerknad 
datert 24. april 2021. De pekte på at plasseringen vil være skjemmende for eiendommen og den 
estetiske utformingen av deres omgivelser. I nabomerknaden foreslo de to alternative plasseringer.  
 
Technogarden AS besvarte nabomerknaden i brev datert 5. mars 2021. Kommunen sendte ikke 
søknaden til høring hos offentlige myndigheter, og innvilget dispensasjon og rammetillatelse i vedtak 
datert 28. juli 2021. Vedtaket ble påklaget av Hansen og Forrestad i brev datert 10. august 2021.  
 
Kommunen dro på befaring 7. oktober 2021. Klagen ble behandlet av planutvalget i kommunen i 
møte 12. november 2021. Mindretallet i utvalget med tre stemmer ønsket å ta klagen til følge og 
vurdere de foreslåtte alternative plasseringene. Flertallet vedtok med fire stemmer å ikke ta klagen 
til følge. Saken ble derfor sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 
 
Formelle forhold og Statsforvalterens kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak og angår klagerne som naboer til tiltaket. Det 
innebærer at klagerne har rett til å klage på avgjørelsen, jf. fvl. § 28 første ledd. Klagen er levert 
innen utløpet av klagefristen på tre uker, jf. fvl. §§ 29 og 30.  
 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. For 
behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt ikke annet er 
bestemt.  
 
Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på det kommunale 
selvstyret ved vår prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer dette at 
Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder 
rettsanvendelsen. Derimot skal vi være tilbakeholdne med å overprøve om dispensasjon bør innvilges, 
da dette hører til kommunens frie skjønn. 
 
Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Planstatus 
Det aktuelle området er uregulert og i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruk-, natur- og 
friluftsformål (LNF-formål). Området er også innenfor sikringssone (hensynssone H190_01) for 
Hafjell værradar. Sonen dekker en omkrets på 20 kilometer fra radaren. 
 
Til LNF-formålet er det i kommuneplanen § 4.1 A bestemt 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.» 

 
Basestasjonen er ikke i tråd med arealformålet og oppfyller ikke kriteriene i bestemmelsen. Tillatelse 
er derfor avhengig av dispensasjon fra arealformålet. 
 
Til sikringssonen er det i kommuneplanen § 6.1.3 bestemt at det [i]nnenfor sikringssonen […] ikke 
[kan] oppføres vindturbiner som har konsekvenser for værradaren.» Basestasjonen er ikke å regne 
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som vindturbin. For det tilfellet at bestemmelsen tolkes utvidende til å omfatte også basestasjon, 
viser vi til at Meteorologisk Institutt i e-post 9. september 2021 har bekreftet at instituttet ikke har 
noen installasjoner som vil bli berørt av basestasjonens plassering og høyde. Basestasjonen kommer 
derfor ikke i konflikt med planbestemmelsen i § 6.1.3. 
 
Saksbehandlingen 
Det er et generelt prinsipp at forvaltningsorganet har plikt til å utrede en sak før vedtak treffes. 
Prinsippet kommer til uttrykk i forvaltningsloven § 17, og på enkelte rettsområder er det gitt 
særregler. Når det gjelder dispensasjonssaker, som denne, skal regionale og statlige myndigheter 
hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, jf. 
pbl. § 19-1. 
 
Loven gir ingen nærmere omtale av hvilke saker som skal forelegges regionale og statlige 
myndigheter – også kalt sektormyndigheter. Som begrunnelse for hvorfor søknaden i denne saken 
ikke er forelagt sektormyndigheter, har kommunedirektøren vist til at ingen av punktene i a til j i 
planens retningslinjer for dispensasjon i LNF-områder, er relevante for saken. Retningslinjene lyder 
slik: 
 

«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.» 

  
Statsforvalteren mener at punktene over er veiledende, men ikke uten videre avgjørende, for om en 
dispensasjonssøknad skal forelegges sektormyndigheter eller ikke. Det avgjørende er om søknaden 
direkte berører noen av sektormyndighetenes saksområde, jf. ordlyden i pbl. § 19-1. 
 
Retningslinjen i bokstav f 
Kommunedirektøren mener at bokstav f ikke er relevant for saken fordi denne retningslinjen først 
kommer til anvendelser for «byggverk/konstruksjon som har langt større konsekvenser for 
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landskapsvirkningen enn i dette tilfellet.»1 Videre uttaler kommunedirektøren at «[v]ed at masta er 
trekt ned i landskapet og ikke plassert høyere opp slik klager ønsker, reduserer dette fjernvirkningen 
av masta sett fra andre retninger.»2 
 
Etter vår oppfatning gir ikke retningslinjen i bokstav f grunnlag for å hevde at retningslinjen bare 
gjelder byggverk/konstruksjon som har langt større konsekvenser for landskapsvirkningen enn 
telemasten i denne saken. Retningslinjen sier at tiltaket ikke må gi «uheldig» 
landskapsvirkning/silhuettvirkning, noe som etter sin ordlyd favner bredt. 
 
Området hvor telemasten er tenkt plassert, er på en høyde øst for Svingvoll. Her er bilde fra 
kommunens befaring av området, tatt fra verandaen på Kampen gård. 
 

 
 
Basestasjonen er søkt plassert i treklyngen midt på bildet. Ifølge kommunen kan trærne på bildet 
antas å være ca. 15 meter høye. Telemasten vil derfor rage omtrent dobbelt så høyt som trærne. 
Etter Statsforvalterens syn er det derfor klart at telemasten vil ha merkbar 
landskapsvirkning/silhuettvirkning.  
 
Det er ikke nødvendig for Statsforvalteren å ta stilling til om denne virkningen er «uheldig» i 
retningslinjens forstand. Poenget vårt er at telemasten har en virkning på landskapet som gjør at 
dispensasjonssøknaden direkte berører saksområdet til for eksempel Statsforvalteren i Innlandet. I 
vårt dispensasjonsrundskriv til kommunene i Innlandet står det på side 23 at Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) som regel anser seg faglig berørt i saker som gjelder dispensasjon fra LNF-formålet. 
 
Retningslinjen i bokstav h 
Ifølge retningslinjen i bokstav h må alternativ plassering vurderes og valg av ønsket plassering 
begrunnes og komme frem av søknaden. Klagerne har foreslått to alternative plasseringer, se 
kartutdrag på neste side. 
 
Forslag 1 (utdraget til venstre) gjelder plassering av basestasjonen 275 meter fra garasjen på 
Kampen gård. Klagerne mener at denne plasseringen medfører at masten «ikke påvirker negativt 
den estetiske utformingen av omgivelsene.»3 
 

 
1 Jf. saksfremlegget til planutvalgets møte 12. november 2021. 
2 Jf. saksfremlegget til planutvalgets møte 12. november 2021. 
3 Jf. klagen datert 10. august 2021. 
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Forslag 2 (utdraget til høyre) gjelder plassering av basestasjonen 120 meter nordøst for garasjen. 
Også denne plasseringen er ifølge klagerne mindre skjemmende. Videre opplyser klagerne at 
grunneier Eirik Sæther Enge har signalisert at det ikke har noen betydning for han hvor masten blir 
plassert på eiendommen. 
 

 
 
I kommentaren til klagernes nabomerknad opplyser Technogarden AS at de har vurdert de to 
alternative plasseringene, men blitt stående ved plasseringen som er omsøkt. Begrunnelsen er at 
flytting og omplassering av tiltaket vil medføre forsinkelser i planlegging og byggeprosessen. Videre 
vil en annen plassering kunne medføre merknader fra andre berørte. 
 
Kommunen har lagt vekt på at de alternative plasseringene vil føre til at masten kommer nærmere 
Hafjell værradarstasjon. Videre synes kommunen å ha lagt vekt på de samme momentene som 
Technogarden AS. 
 
Det er riktig at de de to alternative plasseringene innebærer at masten kommer noe nærmere 
værradarstasjonen sammenlignet med omsøkt plassering. Likevel er alle tre plasseringene innenfor 
et område på noen hundre meter, som befinner seg omtrent 17-18 kilometer i luftavstand fra 
værradarstasjonen. Det er etter Statsforvalterens syn dermed ikke grunnlag for å avskrive de 
foreslåtte plasseringene alene på grunn av at disse har en marginalt kortere avstand til 
værradarstasjonen enn den omsøkte plasseringen. 
 
Videre har Statsforvalteren vanskelig for å se at hensyn til forsinkelser i planleggingen og 
byggeprosessen, samt risikoen for nabomerknader, er gode nok grunner til ikke å utrede de 
alternative plasseringene. Sammen med at dispensasjonssøknaden ikke ble sendt til høring hos 
relevante sektormyndigheter, er Statsforvalteren kommet til at saken ikke ble tilfredsstillende 
utredet før vedtak ble truffet.  
 
Konklusjon 
Mangelen på tilstrekkelig utredning utgjør en saksbehandlingsfeil ved vedtaket. Feilen kan etter 
Statsforvalterens syn ha hatt betydning for dispensasjonsvedtaket. Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 
skulle være oppfylt for den omsøkte plasseringen, vil alternative plasseringer spille en rolle i 
kommunens skjønnsmessige vurdering av om dispensasjon bør innvilges, jf. ordlyden «kan» i pbl. § 
19-2.  
 
Gitt at ytterligere utredning resulterer i alternative plasseringer og et eller flere av alternativene 
samlet sett er bedre enn det omsøkte, så skal det i utgangspunktet gode grunner til for at 
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kommunen på skjønnsmessig grunnlag ikke velger det beste alternativet. Noe annet vil kunne 
fremstå som vilkårlig eller utslag av at det er lagt vekt på usaklige hensyn. 
 
På denne bakgrunn mener Statsforvalteren at feilen kan ha virket inn på dispensasjonsvedtakets 
innhold. Feilen fører derfor til at dispensasjonen er ugyldig, jf. ulovfestede regler om ugyldighet. 
Siden rammetillatelsen hviler på dispensasjonen, blir også rammetillatelsen omfattet av 
ugyldigheten. Som følge av dette opphever Statsforvalteren vedtaket til kommunen og sender saken 
tilbake til kommunen for ny behandling. 
 
Statsforvalteren understreker at vi ikke har tatt stilling til om dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 er 
oppfylt. Ved kommunens nye behandling av saken, må kommunen sende søknaden til høring hos 
relevante sektormyndigheter før eventuell innvilgelse av dispensasjon. Videre må kommunen gjøre 
en nærmere vurdering av de foreslåtte alternative plasseringene, eller gi en bedre begrunnelse for 
hvorfor det ikke er grunn til en slik vurdering. 
 
Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas til følge. Statsforvalteren opphever Gausdal kommunes vedtak datert 28. juli 2021om å 
innvilge rammetillatelse og dispensasjon. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28.  
 
Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.  
Vi gjør også oppmerksom på at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal parten som 
hovedregel tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret 
vedtaket, jf. fvl. § 36. Eventuelt krav om dekning av slike kostnader må fremsettes innen tre uker 
etter mottakelsen av dette brevet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
 
Jo-Bjørner Haugen 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 
TECHNOGARDEN AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA 

 
Mottakerliste: 
Ingvild Steinum Hansen Kampavegen 11 2652 Svingvoll 
Hans Petter Forrestad Kampavegen 11 2652 Svingvoll 
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