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- Situasjonskart 
- Tegning  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
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Sammendrag: 
Det søkes om å bytte eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegget på eiendommen gbnr. 
66/2 Kampen i Øyer kommune. Ny mast vil bli i nærheten av eksisterende mast. Sistnevnte er 35,5 
meter, og ny mast blir selvbærende på 42 meter.  
 
Tiltaket betinger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) for 
bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
De kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
det søkes om å bytte eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegget på eiendommen gbnr. 
66/2 Kampen i Øyer kommune. Ny mast vil bli i nærheten av eksisterende mast. Sistnevnte er 35,5 
meter, og ny mast blir selvbærende på 42 meter. Den gamle masta må byttes ut, og den nye vil ha 
nødvendig oppgradert utsyr og teknologi. 
 

 
 
Det foreligger avtale om bruk av grunn med grunneierne.  



 
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: 
 
Statsforvalteren i Innlandet 
Atkomst til arealet er ikke beskrevet. Vi forutsetter at det legges til rette slik at atkomst i forbindelse 
med anleggsarbeid ikke medfører permanent beslag av dyrka jord. 
 
Naboer 
Det bes om fritak fra nabovarsling fordi ingen andre er berørt av tiltaket. Iht. pbl. 19-1 kan dette 
unntas når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Kommunedirektøren er enig i at det 
kan unntas i dette tilfellet. Det er ikke naboer i nærheten ut over grunneierne, som er varslet av 
tiltakshaver i eget brev. 
 
Plangrunnlaget 

 
 
 
Vurdering: 



Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp  
Anlegget skal ikke ha tilførsel av vann og behøver ikke noe avløpssystem. Takvann vil gå til terreng. I 
den gitte rettighet til å benytte grunneiendommen til å oppføre anlegget, er det gitt rett til ferdsel 
fram til anlegget. Det legges ellers til grunn at det ikke vil bli økt ferdsel ut over dagens situasjon.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse  
Det skal byttes en telemast på g/bnr 66/2. Den nye masten skal oppføres på et skogsareal av høy 
bonitet inntil et eksisterende teknisk bygg. 

Arealet er ikke dyrkbart. Det er viktig at det tas hensyn i anleggsperioden slik at tiltaket ikke 
medfører ulemper for beitedyr i området. 

Utover dette har ikke landbrukskontoret andre merknader til tiltaket. 

 
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 ut over 
eksisterende bebyggelse.  
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: 
Det er aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang like i nærheten av planlagt tiltak. Det 
forutsettes at disse sonene ikke berøres. 
 
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 LNF-formålet i kommuneplanens arealdel som er utgangspunktet for vurderingen. I LNFR-
område tillates ikke bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk. LNF-områder er i 
utgangspunktet underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, 
natur og friluft. Det er allerede en nærmest tilsvarende mast på eiendommen. Å erstatte denne 



med en ny selvbærende mast kan ikke sies å påvirke hensynene bak arealformål og bestemmelser 
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 bardunert mast, som den gamle, opptar 
heller noe større areal på bakken. Ferdsel i området vil ikke påvirkes ytterligere, heller ikke gjør det 
seg gjeldende andre ulemper ut fra statusen som LNFR-område. Drift av landbruksareal vil heller 
ikke vanskeliggjøres av tiltaket. Landbrukskontoret har ikke inngitt negativ uttalelse.  

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 
Innledningsvis skal det nevnes at dersom hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot å gi dispensasjon ifølge 
forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet som er aktuelle. Det er 
tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller skadelidende ved dette tiltaket. 
Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det snakkes 
om 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 oppgraderer Telenor Infra AS flere av sine anlegg. 
Den eksisterende masten er utslitt og må byttes, samt at den nye kan bære mer nødvendig teknisk 
utsyr for å sikre infrastruktur som mobildekning er. 
 
Det er ikke tvilsomt at basestasjonen i seg selv vil ha visse ulemper sett i forhold til om ingenting 
fantes på eiendommen. Blant annet vil basestasjonen avvike fra de naturlige omgivelsene der hvor 
den skal plasseres. 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 
utskifting, det antas at det ikke vil være merkbart at masta er 6,5 m høyere. Konsekvensene ved 
dette tiltaket er små, særlig siden det allerede er godkjent en mast på eiendommen. 
ulempene er begrenset. Selve basestasjonen etterlater seg ikke stort fotavtrykk i naturen.  
 
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: 
Alternativ 1 
 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for oppføring av bygninger og 
anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
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. 
 
Alternativ 2 
 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for oppføring av bygninger og 
anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra 
sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 


