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Kommunens ref.: - Vår ref.: OPL301 Dato: 17.02.2022 

 

Svar på deres merknader til nabovarslet tiltak på gnr/bnr 11/12 i Øyer 
kommune 
 
Viser til mottatt merknad datert 07.02.22og 10.02.2022, vedrørende nabovarsel for 
oppføring av basestasjon for telekommunikasjon. Pro Invenia har på oppdrag fra Telia 
ansvaret for byggesøknaden. Tiltaket består av oppføring av en telestolpe på 11 meter med 
tilhørende utstyrskabinett. Merknadene består oppsummert av tiltakets plassering.  
 

Tiltakets plassering 

Basestasjonene blir ikke plassert tilfeldig. Arbeidet med plassering av basestasjoner beregnes 
ved hjelp av avanserte dataverktøy som blant annet tar hensyn til de forskjellige frekvensene 
brukt i de forskjellige teknologiene. Andre faktorer som spiller en viktig rolle i dette arbeidet 
er topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området. Tiltaket er avhengig av 
fris sikt over dalen for å motta signal fra andre basestasjoner.  
Kriteriene for omsøkte plassering er: 
 

1. Fri sikt i tre forskjellige retninger – For å kunne dekke behovsområdene med kun en 
basestasjon. 

2. Unngå å måtte felle trær rundt tiltaket – Vegetasjon reduserer tiltakets synlighet i 
området. 

3. God avstand fra naboer i vest. 
4. God avstand for nabogrense i øst. 

 
Tiltaket plasseres ca. 13 meter fra deres hytteeiendom og ca. 18 meter i horisontalplan fra 
deres anneks. Det er 4 meter høydeforskjell fra terrenget på basestasjon og ned til anneks og 
hytte.  
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Tiltaket er plassert i bakkant av omkringliggende hyttebebyggelse og plassert vekk fra 
uteplassen. Telestolpen vil være noe synlig, naturlig nok grunnet fri sikt for å oppnå sin 
funksjon. Telestolpen vil likevel være noe skjermet på grunn av vegetasjonen rundt og 
høydeforskjellen mellom hyttene i fremkant av tiltakets plassering. Tiltaket består av 
standardelementer, i dette tilfellet telestolpe med tilhørende utstyrskabinett og antenner, og 
utformingen i seg selv er derfor satt, jf. plan – og bygningsloven §29-2. Tiltakshaver og 
ansvarlig søker er klar over at denne typen tiltak oppfattes som et fremmedelement for 
mange, men det er likevel slik at basestasjoner er blitt et mer vanlig syn mange steder, og er 
også noe folk synes å venne seg til. 
 
Basestasjonen er en type infrastruktur som er blitt en nødvendig del av samfunnet, noe som 
også har blitt forsterket gjennom erfaringer fra koronakrisen. 
Utbygging av basestasjoner inngår som et vilkår for gitt konsesjon, der blant annet 
myndighetenes krav om at de respektive mobiloperatører både opprettholder, bygger ut, 
fornyer og forbedrer sine nettverk hvor landets innbyggere oppholder seg til vanlig og på 
fritiden.  
Nettoperatørene er med det pålagt, både det å bygge ut der det ikke er dekning fra før, men 
også å fornye, forbedre, og øke kapasitet der det allerede finnes dekning i dag. 
Basestasjonen vil likevel ikke tilsidesette bruken av området til rekreasjon.  
 
Til orientering vil eksakt plassering av tiltaket bli avklart ved befaring av entreprenør på 
stedet. Med dette som bakgrunn, kan tiltaket bli forflyttet noen meter.  
 

Deres merknader er blitt vurdert av tiltakshaver, men det har ikke medført endringer i tiltaket 

eller søknaden. Merknadene, samt denne besvarelsen sendes til kommunen.  

 
 
Med vennlig hilsen 
___________________________ 
Raina Losen.  
Ansvarlig søker  
PRO INVENIA AS 

 


