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GBNR 155/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5 M - 
VED HORNSJØVEGEN  
 
 
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: 
Pro Invenia AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til oppføring av 
basestasjon for mobil telekommunikasjon bestående av en telemast med en høyde på 36 
meter, samt tilhørende utstyrshytte på ca. 8 m2. Det må føres fram strøm til basestasjonen. 
 
Det har ikke innkommet negative merknader fra noen av høringsinstansene. 
Samfunnsinteressen ved at basestasjonen blir oppført er meget store, og klart større enn 
ulempene. Kommunedirektøren foreslår at dispensasjon gis, slik at byggesaken kan 
behandles. Det gis også dispensasjon for at eventuell søknad om strømframføring kan 
behandles. 
 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
Pro Invenia AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til oppføring av 
basestasjon for mobil telekommunikasjon bestående av en telemast med en høyde på 36 
meter, samt tilhørende utstyrshytte med en grunnflate på ca. 8 kvadratmeter. Det er behov 
for fremføring av strøm til basestasjonen, noe som kraftlag med konsesjon i området vil 
ivareta. Vanlig prosedyre ved slik utbygging er at utbyggers elektriker bestiller 
strømfremføring av kraftlag med konsesjon i området etter at det er gitt byggetillatelse for 
basestasjonen. 
 
Plasseringen er på haug ca. 500 meter nord/nordvest for innkjøringa til hotellet, ca. 910 
moh. Bakgrunnen for ønsket om oppføring av en basestasjon på omsøkt plassering, er 
utbygging av et stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende området.  
 
Tiltaket er planlagt i område for bevaring av naturområde for villrein.  
 
 
Søknaden omhandler:  
Oppføring av tiltak på ca. 8 m2.  



Oppføring av mobilmast på ca. 36 meter. 
Framføring av strøm til tiltaket. 
 
Innledende behandling av søknaden 
Saken er behandlet i Øyer fjellstyre, sak nr. 68/19. Fjellstyret har ingen innvendinger til 
tiltaket. Søknaden er forelagt berørte naboer og eksterne høringsinstanser har hatt saken til 
uttalelse, iht. pbl. § 19-1.  
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at i disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
 
Videre omhandler 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom 
stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). Vilkårene for å gi dispensasjon er 
gitt i pbl. §§ 19-1 og 19-2. Av retningslinjene framgår det at det må søkes om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, bygge -og anleggstiltak i LNFR.  
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan -og bygningsloven kapittel 19. det må 
foreligge 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 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 bestemmelsene 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). 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering 
Tiltaket skal gjennomføres i et område som brukes aktivt som beiteområde både for sau og 
melkeku tilknytta setring på Hornsjøen. Det er viktig at det ikke etterlates utstyr eller 
installasjoner i terrenget som kan være til hindre eller fare for beitedyr, det gjelder både i 
anleggsfasen og i ettertiden. 
 
I forhold til kulturlandskapet er det viktig at terrenginngrep gjøres skånsomt slik at mest 
mulig av naturlig vegetasjon bevares. 
 
Tiltaket er ellers positivt med tanke på den alminnelige bruk av fjellet, beredskap for de som 
ferdes og oppholder seg i fjellet og for elektronisk overvåkningsutstyr til bruk i 
utmarksbeitesammenheng.  
 
Behandling etter motorferdselloven 



Motorferdselloven § 3 regulerer forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er ikke 
tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. § 4 i samme 
lov hjemler tillatelser med direkte hjemmel i loven. Herunder blant annet bokstav b, 
offentlig post -og teletjenester. Ferdselen i denne saken for å oppføre offentlig 
telekommunikasjon faller dermed under dette unntaket fra krav om tillatelse.   
 
Analyserapport av området: 
 

 
 
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for samfunnssikkerhet i området for planlagt 
tiltak.   
 
Naturmangfold, geologi og forurensning: 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
Av § 8 framgår at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. 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 liten innvirkning. Det blir etter all sannsynlighet ikke økt ferdsel 
eller trafikk som følge av oppføringen. Ønsket plassering ligger i villreinområder.  Alle 
villreinutvalgene har hatt saken til uttalelse, og ingen har ytret bekymring som følge av 
planlagt tiltak. 
 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det 
i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8.   



 
 
 
Framføring av strøm 
Det er unntak for søknadsplikt for graving av kabler for blant annet telesignaler, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 punkt 8. Det er en forutsetning at tiltaket er mindre. I 
enkelte tilfeller er graving av lengre kabelstrekninger i utmark og høyfjell likevel 
søknadspliktig. Dette må vurderes når prosjektering er ferdig.  
 
Festeforhold og grunnrettsavtale 
Det foreligger grunnrettsavtale med grunneier Statskog SF.  
Av matrikkelforskriften § 30 (2) framgår at areal mindre enn 8m² er unntatt fra kravet om 
matrikulering. I denne saken er aktuelt areal 8 m².  
 
Eksterne høringsuttalelser: 
Rondane Sør Villreinområde 
I hovedtrekk framheves at samfunnsnytten av tiltaket er vesentlig. Selve tiltaket (mast og 
hytte) vil ikke ha negative effekter for villrein. Villreinutvalget ser positivt på tiltaket og 
forventer ingen store negative konsekvenser for villreinen i Rondane sør.  
 
Oppland Fylkeskommune 
OFK har ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest mulig 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene 
kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt 
vilkårene for dette.  
 
Øyer fjellstyre 
Fjellstyret har behandlet saken i møte 10.10.19, sak nr. 68/19.  
Vedtak: 
Fjellstyret har ingen innvendinger til tiltaket. En forutsetter at strømframføringen skjer ved 
nedlegging av jordkabel, og at det blir rydda pent opp igjen etter gravingen. 
Fjellstyret oppfordrer Telenor til å bygge antennesystemet slik at det blir best mulig dekning 
også innover i fjellet.  
 
Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannens vurdering knytter seg i hovedsak til at basestasjonen skal plasseres i område 
som er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Området er vist som hensynssone 
bevaring av naturområder for villrein. Tiltaket er vurdert av Rondane sør villreinutvalg, og de 
har ingen vesentlige merknader til saken.  
 
Fylkesmannen viser til de vurderinger som er gjort av Rondane sør villreinutvalg, og slutter 
seg til disse. Vi har ingen vesentlige merknader til saken.  
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 



Denne saken anses å ha liten betydning for villreininteressene, og behandles ikke av 
nemnda. 
 
 
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.  
Av kommuneplanens arealdel framgår det at det må søkes om dispensasjon for deling, 
bygge- og anleggstiltak utenom stedbunden næring i LNFR-område. I LNFR-formål skal 
arealdisponeringen praktiseres strengt, av hensyn til landbruks-, natur og 
friluftsinteressene. Videre må hensyn til eventuell seterbebyggelse og drift vektlegges. Det 
ligger seterområde i nærheten, men tiltaket kan ikke sies å påvirke dette negativt. Det er 
vurdert at oppføring av tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning på formål bak bestemmelsene 
og hensyn bak disse. 
 
Ingen av myndighetene som har ansvarsområde som er berørt, har uttalt seg negativt til 
tiltaket.  
 
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, det skal ikke gjerdes inn og 
det vil ikke bli anlagt vei frem. Basestasjonen vil ikke føre til økt ferdsel. På den annen side 
vil det heller ikke føre til hindring av ferdsel i området.  
Kommunedirektøren har ikke forutsetning for å vurdere plassering på selvstendig grunnlag, 
og legger til grunn at den mest hensiktsmessige løsningen er valgt.  
 
Tiltaket er planlagt plassert i Rondane villreinområde. Saken er sendt på høring til alle 
berørte villreinutvalg, og ingen negative merknader har innkommet. Det antas dermed at 
tiltaket ikke vil medføre negative konsekvenser for villrein. Tiltaket er heller ikke i konflikt 
med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold 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.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om arealkategori LNFR, fra at det bare 
kan tillates bygninger og anlegg som er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- 
og friluftsliv.  
 



Dispensasjonen gis for: 
 

1. Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
2. Søknad om strømframføring behandles etter søknad fra konsesjonsberettiget 

selskap 
 

Vilkår som skal stilles i byggetillatelsen:  
- Strømframføring bør skje ved jordkabel 
- Det skal stilles vilkår i byggetillatelsen om at tiltaket skal gjennomføres så skånsomt 

som mulig, mest mulig av naturlig vegetasjon skal bevares. 
 

 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing.


