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GBNR 12/107- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN 
FJELLGREND- MOBILMAST OG UTSTYRSSHELTER  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon og søknad om tiltak 
Vedlegg 2 Kart med plassering av tiltaket 
Vedlegg 3 Tegninger av tiltaket 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Technogarden AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til å sette opp 12 
meter høy mobilmast og utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107. 
 
Samfunnsinteressen ved at basestasjonen blir oppført er stor, og klart større enn ulempene. 
De kumulative vilkårene i § 19-2 anses som oppfylt. Kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
Technogarden AS søker i brev datert 29.09.2022 (mottatt 18.10.2022), på vegne av Telenor 
Norge AS, om tillatelse til å sette opp 12 meter høy mobilmast og utstyrsshelter på gnr/bnr 
12/107. Telenor Infra har inngått grunnrettsavtale med grunneier Kringelåslia AS v/Stein 
Plukkerud. Det står i søknaden at det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, men det er reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend som 
gjelder her.  
 

  
 



Plasseringen av mobilmasten med utstyrsshelter er helt i grensen mellom område regulert 
til miljøstasjon (M) og område regulert til skiløype/alpintrase (SL), rett sør-øst for liten brun 
bygning til vannforsyning. 
 
I søknaden vises det til at tiltaket har en samfunnsnyttig funksjon som å gi mobildekning til 
området. Det står videre at det generelt er behov for å ha antennehøyde som er over 
omliggende trehøyde. Dette både for å gi ønsket dekning, og for å få samband via radiolinje 
(krav til fri sikt fra matepunkt). Samtidig må antennene ikke være plassert slik at de gir 
dekning utenfor ønsket dekningsområde, da dette vil gi interferens med dekning fra andre 
basestasjoner og dermed dårlig brukeropplevelse. Det vises ellers til vedlagte søknad med 
kart og tegninger av tiltaket. 
 
Plangrunnlag 
Gjeldende reguleringsplan for området er 111 Hafjelltoppen Fjellgrend. Det aktuelle arealet 
ligger i grensen mellom område regulert til miljøstasjon (M) og område regulert til 
skiløype/alpintrase (SL). 
 

  
Område for tiltaket er merket med rødt. 
 
Lovgrunnlag: 
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. 
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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Vurdering: 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. 
pbl. § 21-3. Nabovarsel ble sendt ut 22.08.2022, og det er sendt 107 nabovarsler inkludert 
varsel til Hafjelltoppen velforening. Det er stor velvilje til tiltaket og de ser frem til å få 



dekning. Av 107 nabovarsler er det mottatt 10 merknader/klager ift tiltaket, og søker har i 
eget skriv kommentert merknadene. Det som går igjen i nabomerknadene er forhold 
knyttet til utsikt, visuell forurensning, eventuell stråling, eventuell redusert verdi av 
eiendommer og at andre plasseringer i området dermed må utredes. Søker skriver at det 
har vært jobbet i lang tid med å løse dekningsproblemene i området. Basestasjonen må 
plasseres etter radioplan der den skal dekke så mye som mulig, men ikke interferere for 
mye med andre stasjoner. Søker skriver videre at det undersøkes alltid om etablert 
infrastruktur som høye bygninger, etablerte master, siloer eller lignende kan benyttes som 
antennebærer. Siste utvei er etablering av nye master. I dette tilfellet har en rekke 
plasseringer blitt vurdert og forsøkt, men omsøkte plassering er vurdert til å være eneste 
som er realiserbar. 
 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
Kommunedirektørens vurdering er at det i denne saken ikke er nødvendig med høring hos 
regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke anses berørt. 
 
Analyserapport av området: 
Offentlige beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og det er gjort 
undersøkelser av hvilke funn som er registrert i området, basert på registreringer samlet i 
databasen Innlandsgis.no 
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for radon og dreneringslinje ved åpne 
stikkrenner. Det er ikke avdekket forhold av betydning for samfunnssikkerhet i området for 
planlagt tiltak.   
 
Behandling etter naturmangfoldloven §§ 8–12, registrerte funn i det avgrensede området: 
 
Miljø/naturmangfold: 

· Arter fra artskart: Ingen. 
· Det er ikke registrert utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede enkeltobjekt. 
· Tiltaket ligger ikke innenfor INON-områder, dvs. inngrepsfrie områder, men ligger innenfor innlandsås- 

og fjellandskap (NiNLandskap). 

Friluftsliv: 
· Det er registrert merket fotrute i det aktuelle arealet.                                      

Kulturminner: 
· Det er ikke registrert kulturminner på eller i nærhet av tiltaket.  

Landbruk: 
· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger ikke innenfor verneskoggrense.  
· Registrert innenfor skog, middels bonitet 
· Det er ikke registrert dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig og det hentes inn uttalelser fra 
berørte statlige og regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 



forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke registrert trua 
art, men tiltaket medfører inngrep i innlandsås- og fjellandskap.  
 
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. 
 
Plan- og bygningsloven §19–2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Omsøkte tiltak søkes oppført på areal regulert til miljøstasjon/alpintrase. Formålet bak 
disse arealformålene og bestemmelsene, er at det for disse arealene er tenkt bygninger og 
anlegg tilpasset disse. Tiltaket er søkt plassert helt i grensen mellom disse arealene og det 
er god plass på arealene til miljøstasjon. Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil 
påvirke alpintraseen og arealet til miljøstasjon negativt. Det er vurdert til at oppføring av 
tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på formål bak bestemmelsene og hensyn bak disse. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering 
Fordelene ved å tillate oppføring av basestasjon for telekommunikasjon er store og meget 
tungtveiende. Det vil føre til et mer stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende 
området, og med dette stor samfunnsnytte. God dekning og kapasitet i nettet kan være 
kritisk i eventuelle nødsituasjoner. Tiltaket opptar et lite areal, men vil naturlig nok med sin 
høyde bli synlig i landskapet. Søker skriver: I områder der det ikke er høye bygninger eller 
andre master man kan plassere teleteknisk utstyr, må man bygge nye master for å få 
dekning for mobile telekommunikasjonstjenester. I dette området er det ingen høy 
infrastruktur i form av høye bygninger eller eksisterende master som er egnet for plassering 
av ny basestasjon, og det er dermed ingen andre alternativer enn å bygge ny mast dersom 
man skal oppnå bedre dekning og kapasitet i nettet i behovsområdet her. 
Kommunedirektøren har ikke forutsetning for å vurdere plassering på selvstendig grunnlag, 
og legger til grunn at den mest hensiktsmessige løsningen er valgt.  
 
Tiltaket er heller ikke i vesentlig konflikt med hensyn til biologisk mangfold, landbruk, 
kulturlandskap, og vassdrag. Det må påses at det ikke fører til stor inngripen i terrenget. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er store i dette tilfellet, og klart større enn ulempene.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. 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. 
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende 
plan, tilrår kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107, bør innvilges. 
 
Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som plan og miljøutvalget har, har kommunedirektøren satt 
opp to forslag til vedtak. Alternativ 2 må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å 
gi dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast 
og utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 
 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å 
gi dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast 
og utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 



 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 
 
 


