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Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel for etablering av basestasjon for mobilkommunikasjon. 
 
Søknad om tillatelse for basestasjon for mobilkommunikasjon, bestående av dokumentasjon som 
angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 
21-4 på følgende betingelser: 
 
Før igangsetting, må tiltaket være registrert jfr. Forskrift om registrering av luftfartshindre. 
 
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
bygningsmyndigheten. 
 
 
10.05.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker: 
 
Møtebehandling: 
Kjell Ander Lier (Mdg) fremmer rådmannens alterantive løsning. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Liers forslag. Rådmanens innstilling vedtatt mot 1 stemme 
(Mdg). 
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak: 
 
UBA- 108/19 Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel for etablering av basestasjon for mobilkommunikasjon. 
Søknad om tillatelse for basestasjon for mobilkommunikasjon, bestående av dokumentasjon som 
angitt i søknaden, godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 
21-4 på følgende betingelser: 
Før igangsetting, må tiltaket være registrert jfr. Forskrift om registrering av luftfartshindre. 
De godkjente tegninger, beskrivelser og situasjonsplan må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
bygningsmyndigheten. 
 
 



  



Sammendrag: 
 
Søknaden gjelder dispensasjon fra generelt byggeforbud i LNF-områdene, samt oppføring av en 
basestasjon/utstyrshytte på ca 6 kvadratmeter for mobilkommunikasjon, med tilhørende gittermast 
på 36 meter.  
 
Søknaden er oversendt regionale- og statlige myndigheter for uttalelse. Ingen har merknader mot 
tiltaket. 
 
Beboerne i Karlsebakken 3, som ligger 250-300 meter fra omsøkte tiltak (målt på kartet) 
protesterer mot tiltaket. De er bekymret for stråling, og de mener at installasjonen vil være til 
sjenanse og forringelse av nærmiljø og turområde. 
 
Administrasjonen mener vilkårene for dispensasjon er til stede, jfr. pbl § 19-2. UBA anbefales å 
godkjennes søknad om dispensasjon og søknad om tillatelse som omsøkt. 
 
 
Vedlegg: 
Følgebrev til søknad 
Dispensasjonssøknad 
Nabomerknad Dag Arnold Gryting (L)(1544988) 
Søkers tilsvar til naboprotest 
Teigenåsen - Fylkesmannen - ingen merknad 
Teigenåsen - Luftfartstilsynets uttalelse 
Teigenåsen - Miljørettet Helsevern - Uttalelse 
Teigenåsen - Vestfold Fylkeskommune - uttalelse vedrørende automatisk fredete 
kulturminner 
 
Dokumenter i saksmappen: 
17.09.2018 Teigenåsen - 0155/0001 - plassering av 36 meter høy gittermast med 

tilhørende utstyrshytte - ett-trinns søknad 
 

Innledning – hva saken gjelder: 
 
Technogarden Engineering Resources AS søker på vegne av ICE Norge AS om 
dispensasjon og ett-trinnstillatelse for oppføring av basestasjon. Tiltaket omfatter: 
 

Antennemast/gittermast på 36 m. 
Utstyrshytte på ca 6,5 m2. 
Dispensasjon fra generelt byggeforbud i kommuneplanens arealdel. 

 
 
Faktagrunnlag: 
 
Eiendommen er uregulert, og ligger i LNFR-område i kommuneplanen, og omfattes derved 
av et generelt byggeforbud. 
 
Søknaden omfatter dispensasjon fra byggeforbudet, og tillatelse til oppføring av en 
utstyrshytte på ca 6,5 kvadratmeter, og en gittermast med en høyde på 36 meter. 
 
Fra søknaden gjengis følgende: 
 

Bakgrunn: 
ICE NORGE AS jobber kontinuerlig med oppgradering av sin mobildekning og i den 
forbindelse kan det bli nødvendig med oppsetting av nye basestasjoner i enkelte 



steder. For å kunne tilby en god dekning i området ønsker ICE NORGE AS etablere 
ny basestasjon på ovennevnte eiendom. 
 
Søknad om dispensasjon: 
De fysiske dimensjonene på tiltaket er relativt små sett i forhold til eiendommens 
størrelse, og basestasjonen opptar et relativt lite areal. Masten har en høyde på 36 
meter og har et fotavtrykk på 3x3 meter. Utstyrshytta har et areal på ca. 6,5 m2 med 
målene - bredde 2,3 m, lengde 2,8 m og høyde 3,0 m. Hytten er kledd med liggende 
trepanel tilsvarende klatrehinderet. At hytta kles med trepanel gjør at anlegget glir 
bedre inn i det omliggende miljøet. Se vedlagte underlagsmateriell og tegninger som 
viser plassering, mål og utseende på tiltaket. 
 
En dispensasjon til etablering av anlegget vil således i liten grad innvirke på 
tilgjengelighet eller den estetiske utformingen av omgivelsene. Det kan altså ikke 
være tale om at hensyn til estetisk utforming eller tilgjengelighet blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 
 
God mobildekning i dag er viktig infrastruktur, med store samfunnsinteresser. Når det 
i tillegg ses på de positive sidene og sikkerhetsaspektet ved mobildekning og at 
sentrale myndigheter har uttalt at det skal tilrettelegges for utbygging av mobiltelefoni 
så mener vi at dette er tungtveiende argumenter for at en dispensasjon kan innvilges. 
Vi mener at de negative konsekvensene er små og at det i tiltaket er klar overvekt av 
positive hensyn og konsekvenser slik at det bør gis dispensasjon i denne 
byggesaken. 
 
ICE NORGE AS har inngått leieavtale med hjemmelshaver av Gnr. 155 /Bnr. 1, og 
plasseringen av tiltaket er således avklart med grunneier /hjemmelshaver. 

 
Situasjonsplan: 



 
Oppriss av gittermast: 



 
 
Tegninger utstyrshytte: 

 
 
Søkers fotomontasjer, sett fra Husvikveien : 
 



 
 

 



 
 

 
 
Angitte avstander til Husvikveien og nærmeste bebyggelse: 



 
 
 
 
Naboprotest: 
 
Beboerne i Karlsebakken 3, med beliggenhet i underkant av 300 meter fra tiltaket (målt på 
situasjonskart), protesterer mot søknaden. Fra protesten gjengis følgende: 
 

Å sette opp en basestasjon på Teigenåsen slik som beskrevet i brev om nabovarsel, 
opplever vi at vil bli til sjenanse og en forringelse av vårt nærmiljø og vårt flotte 
turområde, spesielt for våre barn. Vi er også bekymret for i hvilken grad vi i 
nærmiljøet vil bli utsatt for stråling på grunn av denne masten. 

 
Søkers kommentarer til naboprotesten, oppsummeres kort slik: 
 

· Tiltaket er av samfunnsmessig betydning, og må plasseres på en slik måte at fri 
sikt oppnås til brukere av mobilnettet, i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. 

· Tiltaket har et begrenset omfang, og utgjør et minimalt inngrep i naturen. 
· Spørsmålet om strålefare avvises. Det anføres at det er Statens Strålevern, og 

ikke Bygningsmyndighetene, som vurderer de helsemessige forholdene rundt 
elektromagnetisk felt - EMF - for et slikt anlegg. 

 
Naboprotesten og søkers tilsvar følger som vedlegg til saken. Administrasjonen er ikke 
kjent med at det foreligger merknader mot tiltaket fra andre berørte oppsittere. 
 
Andre myndigheters vurderinger: 



 
I tråd med bygningsmyndighetens samordningsplikt, har søknaden blitt oversendt til, og 
blitt vurdert av følgende særlovsmyndigheter: 
 

· Luftfartsmyndigheten 
1. Ingen innvendinger mot tiltaket, men redegjør for at en så høy mast krever merking som 

luftfartshinder, i samsvar med «Forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder». 

 
· Landbruksmyndigheten  

1. Ingen innvendinger mot tiltaket. 
1. «Vi har ikke merknader til tiltaket etter vårt lovverk. Jeg har i tillegg sjekket 

Naturbase og får ingen treff i området der masta skal reises. 
Friluftshensyn og kulturminner regner jeg med at byggesak sjekker. Rune 
Nordeide».  

  
· «Vi har ikke merknader til tiltaket etter vårt lovverk. Jeg har i tillegg sjekket Naturbase og får ingen 

treff i området der masta skal reises. Friluftshensyn og kulturminner regner jeg med at byggesak 
sjekker. Rune Nordeide».  

 
· Fylkesmannens miljøavdeling 

1. Kan ikke se at omsøkt tiltak kommer i konflikt med de nasjonale interesser de er satt til å 
ivareta, og har derfor ingen merknader. 

 
· Miljørettet helsevern 

1. Redegjør og vurderer tiltaket i forhold til helselovgivningen, og konkluderer med at 
tiltaket regnes som helsemessig akseptabelt. 

 
· Vestfold fylkeskommune – Kulturarv 

1. Har ingen innvendinger mot tiltaket, og ser ingen behov for å gjennomføre 
undersøkelser i området. Ber om ekstra påpasselighet når det gjelder kulturminnelovens 
§ 8 andre ledd om stanse - og meldeplikten. 

 
Ovennevnte vurderinger følger som vedlegg til saken, unntatt Landbruksmyndighetens, 
som er oversendt internt i kommunens sakssystem, og sitert direkte her. 
 
 
Rettslig grunnlag: 
 
Plan- og bygningsloven: 
 

· § 11-6. Rettsvirkning av kommuneplan  
· § 19-2. Dispensasjon 
· § 20-3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak. 
· § 21-5. Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 
· § 29-2. Visuelle kvaliteter   

 
Forholdet til kommuneplanen: 
 
Eiendommen er registrert som landbrukseiendom, og ligger som uregulert del av LNFR-
område i kommuneplanen. Her gjelder et generelt byggeforbud for andre tiltak enn hva 
som kan knyttes til stedbunden næring (landbruk). Området er ikke avmerket som særskilt 
friluftsområde i kommuneplanen, og det drives ikke landbruk på stedet. 
 



Området Teigenåsen er et attraktivt nærturområde, men administrasjonen kan ikke se at 
området er omfattet av særskilte vernebestemmelser, ut over det generelle byggeforbudet 
som gjelder i LNFR-områdene. 
 
 
Vurderinger: 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 
19-2, at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
De ulike Bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at 
planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal 
undergraves. Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2, annet ledd, at fordelene ved 
å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det vil 
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i området.  
 
Hensynene bak bestemmelsen om byggeforbud, er at nye byggetiltak ikke skal være i strid 
med, eller til hinder for landbruksformålet. Søkers argumenter er at tiltaket er av 
samfunnsmessig betydning, og at hensynet til planformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. Av 
samme grunn mener søker at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
 
Administrasjonen vurderer at den mest vesentlige ulempen som følge av tiltaket er uheldig 
fjernvirkning for nære og fjerne omgivelser. Vegetasjonen i området gir en dempende 
virkning, men det kan ikke legges til grunn at skogen bevares som i dag og ut i fra 
skissene er det tydelig at masten rager langt opp over tretoppene.  
På den andre siden er det klart at tiltaket er av stor samfunnsmessig betydning, og at 
ulempen ved ikke å realisere intensjonen bak tiltaket (mobildekning), er mer uheldig enn 
påvirkningen i forhold til omgivelsene. Samfunnsutviklingen fremtvinger i dag behov for 
installasjoner av denne typen, uten at det samtidig alltid er mulig å ivareta de visuelle 
kravene som man vanligvis setter til øvrige tiltak etter plan- og bygningsloven. 
 
Ut over dette har ingen berørte særlovsmyndigheter gått i mot at dispensasjon innvilges. 
Administrasjonen mener derved at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningslovens § 
19-2 er oppfylt, og anbefaler at søknad om dispensasjon imøtekommes. 
 
Vurdering av naboprotest: 
Spørsmål om fare for stråling ligger utenfor bygningsmyndighetens mandat, og er besvart 
av Miljørettet helsevern. Administrasjonen finner derfor ikke grunn til å drøfte dette 
spørsmålet ytterligere. 
 
Opplevelsen av sjenanse og forringelse av nærmiljø og turområde er individuell, og kan 
vanskelig imøtegås med fakta. Administrasjonen viser for øvrig til de ulempesvurderingene 
som er gjort under drøftingene av søknad om dispensasjon, og kan ikke se at 
naboprotesten inneholder momenter som skulle tilsi en omgjøring av de anbefalinger som 
er gitt om å imøtekomme søknaden. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen. 
 



Konsekvenser for næringsutvikling: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen. 
 
Helse- og miljøkonsekvenser: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen, ut over de vurderinger som er gitt av berørte 
særlovsmyndigheter. 
 
Konsekvenser for folkehelse: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen, ut over de vurderinger som er gitt av berørte 
særlovsmyndigheter. 
 
Konsekvenser for barn og unge: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen. 
 
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg: 
Omfattes ikke av denne saksutredningen. 
 
Konklusjon: 
Administrasjonen mener vilkårene for å godkjenne søknad om dispensasjon og søknad 
om ett-trinnstillatelse er til stede. UBA anbefales derfor å godkjenne søknaden som 
omsøkt. 
 
Alternative løsninger: 
UBA avslår søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse. Det vurderes at 
hensynet bak bestemmelsen om generelt byggeforbud blir vesentlig tilsidesatt, og 
fordelene ved en dispensasjon anses ikke klart bedre enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dette begrunnes spesielt med nær og fjernvirkning av tiltaket og områdets bruk 
som turområde.  
 
Videre behandling: 
UBA avgjør saken. 
 
 
 

 Tønsberg,  

   

 Jan Eide 
kommunaldirektør 

 

  Anne Hekland 
virksomhetsleder 

 
Behandlingsgebyr vil følge av gebyrregulativ for byggesaker, vedtatt av bystyret den 
12.12.2018. 
 
 
 


