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GBNR 11/12 – BASESTASJON FOR TELEKOMMUNIKASJON - HØYDE OVER 5M  
 
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om tillatelse til tiltak med dispensasjonssøknad 
- Situasjonskart 
- Tegning  
- Nabomerknader  
- Svar på nabomerknader 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Det søkes om å føre opp en ny basestasjon for telekommunikasjonsanlegg på eiendommen 
gbnr. 11/12, beliggende mellom Vardvegen og Bjørgefallet i Øyer kommune. Masten tenkes 
plassert i et friområde innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama, der masten best vil 
supplere mastene omkring. Masten vil være på 11 meter.  
 
Tiltaket betinger dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen.  
 
De kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 

Pro Invenia AS søker på vegne av Telia 
Norge AS, om tillatelse til oppføring av 
basestasjon for mobil telekommunikasjon 
på Gnr. 11 Bnr.12, i Øyer kommune. 
Nærmeste adresse er Bjørgefallet 117. 
Tiltaket består av en 11 meter høy 
telestolpe med tilhørende utstyrskabinett 
med en grunnflate på ca. 3 kvm til 
teleteknisk utstyr. Det er behov for 
fremføring av strøm til basestasjonen, noe 
som kraftlag med konsesjon i område vil 
ivareta. 

Det fremføres at det foreligger avtale om bruk av grunn med grunneier.  
 



Formålet er utbygging og forbedring av et stabilt kommunikasjonsnettverk i det 
omkringliggende hytteområdet ved Hafjell Panorama. 
 
Masten ønskes plassert i LF4 – der det fremgår at: «Områder merket LF skal benyttes til 
friluftsområde tilgjengelig for allmenheten.» Masten er ikke i tråd med arealformålet, og 
det søkes om dispensasjon fra formålet for å føre opp masten. 
 
Det er kommet inn tre nabomerknader til byggesøknaden; to uttalelser fra de som eier 
Bjørgefallet 117, samt en merknad fra en nabo til disse. 
 

• Denne masten kommer veldig tett innpå vår hytte og anneks. Vi ber om at den 
flyttes noen meter lengre bak i terrenget, mot Vardveien. 

• Ønsker basestasjon ikke rett bak vår hytte. Hva med å flytte den 10m sørover i 
overkant snuplass. Der vil den komme mellom vår tomt og nabotomt. 

• Ser ut fra bilde att masten står veldig nær naboens anneks , foreslår å flytte masten 
lenger opp i skråningen . 

Ansvarlig søker har svart ut nabomerknadene med at omsøkte plassering er gjort etter en 
rekke parameter, og det er optimal plassering for å styrke dekningen i området. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til 
loven skal kommunen legge særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19- 2 (3). Statlige og regionale rammer og 
mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke 
dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 
(4). 

Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1 er ikke gjennomført, da deres 
ansvarsområder ikke ansees som berørt. 
 
Plangrunnlaget 
Masten ønskes plassert i et areal regulert til friluftsformål (LNFR - F) og det fremgår ikke at 
det er tillatt med slike installasjoner innen arealformålet. «Områder merket LF skal benyttes 
til friluftsområde tilgjengelig for allmenheten.» 
 



 
Vurdering: 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp  
Det er kun behov for fremføring av strøm til mastanlegget. Takvann fra den 3 m2 tekniske 
bygningen vil gå til terreng.   
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all 
sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte 
regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal 
innvirkning på naturmangfoldet i området. Det er påvist en humle i nærområdet, men 
tiltaket ansees ikke å true arten. 
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med 
full tyngde i denne saken. 
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Ansvarlig søker oppgir at tiltaket er innenfor nedbørsfeltet til Glommavassdraget/Hvaler og 
Singlefjorden. Tiltaket er ikke ment for varig opphold og det er ingen utslipp fra 
basestasjonen. Tiltaket vil ikke komme i vesentlig konflikt med sidenedbørsfelt eller 
nedbørsfelt til hav.  
 
KD finner at omsøkte mast er innenfor nedbørsfeltet Bjørgebekken, som har utløp i 
Gudbrandsdalslågen. Selv om ansvarlig søker har bommet litt på geografien, finner KD at 
det ikke endrer konklusjon; tiltaket vil ikke påvirke nedbørsfeltet avrenning nevneverdig og 
avrenningen fra den tekniske installasjonen påvirker trolig ikke avrenningshastighet/-
mønster i nedbørsfeltet. Overvann på avveie vil ikke være aktuell problemstilling.    
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:  
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 



Hensynene som ligger til grunn for den konkrete planen det er søkt dispensasjon fra og 
formålsbestemmelsen, er sentrale ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Jo mer 
tungtveiende disse hensyn er, jo sterkere må de grunner som taler for en dispensasjon 
være. 

Det er F’en i LNFR-formålet som er utgangspunktet for vurderingen. I LNFR-områder 
generelt tillates ikke tiltak for andre formål enn stedbunden næring (landbruk). I 
reguleringsplanen er LNFR-formålet vektet med F – friluftsformål. En mast kan ikke sies å 
påvirke hensynene bak arealformål og bestemmelsen om vekt på friluftsliv på en negativ 
måte.  

Videre skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Omsøkte tiltak 
kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn heller. En mast med tilhørende 
teknisk bygning opptar lite areal på bakken, og fremstår ikke privatiserende. Ferdsel i 
området vil ikke påvirkes ytterligere, heller ikke gjør det seg gjeldende andre ulemper ut fra 
statusen som LNFR-område. Drift av arealet vil heller ikke vanskeliggjøres av tiltaket.  

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse settes ikke vesentlig til side. 

 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det 
skal vurderes fordeler og ulemper. 
 
Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette 
følger av § 19-2 tredje ledd. Disse momentene er å anse som nasjonale interesser. Fremmes 
slike hensyn, kan det begrunne en dispensasjon. Det er etter kommunedirektørens 
vurdering tilfelle her. Tiltaket medfører bedret telekommunikasjon. Det må sies å være en 
fordel både for lokalbefolkning og sett i et større samfunnsperspektiv. På grunn av krav til 
økt kapasitet og bedring av sikkerheten for overføring av kommunikasjon rundt om i landet 
oppgraderes kommunikasjonsnett over alt og det er viktig å sikre en slik utvikling. Tiltaket 
må ansees å gi høy samfunnsnytte. 
 
En basestasjon i seg selv er et fremmedelement sett i forhold til om ingenting fantes på 
arealet fra før. Naboene ønsker at masten trekkes noe lengre vekk fra sine bygg, selv om 
masten vil ligge på byggenes antatte bakside. Tiltaket er tenkt plassert et godt stykke i fra 
både målt i meter og høydemeter. 
 
KD finner at masten er plassert diskret og skjemmer ikke utsikt for nærmeste nabo i vest. 
Masten må plasseres ut fra gitte kriterier for at den skal yte optimalt. Naboene har kun 
fremført ønske om at den ikke skal plasseres så nært. KD finner ikke at deres ønske skal 
tillegges vekt som medfører avslag på dispensasjonssøknad. 
 
En basestasjon vil alltid avvike fra omgivelsene når den plasseres i naturen. Uten at det er 
sagt direkte i lov eller forarbeider, vil det ifølge Statsforvalteren være rimelig å se hen til 
tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen. Det er her tale om en mast på 11 meter og et 



bygg på ca. 3 m2. Konsekvensene ved dette tiltaket er minimale, og masten plasseres ikke 
slik at direkte utsikt fra fritidsbebyggelse rammes. Friluftsliv kan utføres rundt masten. 
Selve basestasjonen etterlater seg ikke stort fotavtrykk i naturen. Ulempene ved 
plasseringen er små. 
 
Fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Hvis konklusjonen etter vurdering av foregående kriterier er at det er anledning til å gi 
dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om den finner grunn til å gi 
dispensasjon, jf. «kan» i § 19-2 første ledd. 
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som i tilfelle 
ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). 
 
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, 
avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på 
hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter 
som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen 
bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er ikke grunn til å anta at tillatelse i denne saken 
vil ha negative følger for etterfølgende sammenlignbare saker. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LF-formålet i reguleringsplan for Hafjell Panorama for oppføring av bygning 
og anlegg som ikke faller innenfor arealformålet. Det kan tillates å oppføre en 
basestasjonsmast på 11 meter med tilhørende teknisk bygning på ca. 3 m2 etter søknad. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 


