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Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre 21/2014 04.07.2014 

 

Søknad om landingstillatelse med helikopter på Golv ertind i forbindelsen med 
befaring, ny basestasjon for nødnett i Børgefjell n asjonalpark. 

Forvalters tilrådning 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 

nasjonalpark) har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende 

vedtak:  

• Direktoratet for nødkommunikasjon v/Technogarden AS gis dispensasjon for flyging og 

landing med helikopter på Golvertind i forbindelse med befaring og målinger for 

prosjektering av evt. basestasjon for nødnett. 

• Dispensasjonen gjelder for 1. flyging inn til Golvertind med 1. landing, samt utflyging. 

• Dispensasjonen gjelder for perioden 7. juli – 11. juli 2014. 

• Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 

området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. 

• Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 for å få oversikt over hvor reinen befinner 

seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelse. 

 
Begrunnelse 
Etablering av nasjonalt nødnett defineres som et samfunnsmessig viktig tiltak. Motorferdsel ifb. med 

planlegging av tiltaket kan derfor innvilges med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven. Før 

behandling av evt. søknad om etablering av basestasjon i verneområdet er det viktig med kunnskap, 

både for søker og forvaltningen. Derfor innvilges søknaden om flyging og landing med helikopter på 

Golvertind for befaring. 

 

 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
Naturmangfoldloven § 48. (dispensasjon fra vernevedtak) 

 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot 

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn 

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 

 

I avveiningen mellom øvrige vesentlige samfunnsinteresser og hensynet til verneområdet skal det 

særlig legges vekt på verneområdets betydning for det samlede nettverket av verneområder og om et 

tilsvarende verneområde kan etableres eller utvikles et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å 

bære rimelige kostnader ved ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av et slikt tilsvarende 

område. 

Trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å 

søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke 

annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke. 

Søknad om dispensasjon etter første ledd skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets 

virkning på verneverdiene. I dispensasjon etter første ledd skal begrunnelsen for vedtaket vise 

hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for 

verneverdiene, og hvilken vekt det er lagt på dette. 

Saksopplysninger 
Direktoratet for nødkommunikasjon v/Technogarden AS søker om dispensasjon for flyging og landing 

med helikopter på Golvertind i Børgefjell nasjonalpark. Dette ifb. med befaring og tekniske målinger 

for planlegging av evt. basestasjon i nasjonalt nødnett. 

 

I utgangspunktet er det ikke ønskelig med tekniske installasjoner i nasjonalparken. 

Miljøverndepartementet har laget retningslinjer for behandling av søknader om utbygging av 

nødnett i verneområdene hvor det henvises til Prop. 100 S (2010-2011) hvor det står følgende: «Det 

skal ikke bygges nye basestasjoner eller master i nasjonalparkene, med unntak for mindre 

masteforhøyelser på eventuelt eksisterende stasjoner/ master for å få plass til å henge opp 

nødnettantennen. Dersom hensynet til liv og helse tilsier bygging av nye basestasjoner i 

nasjonalparker må dette likevel konkret vurderes i noen få enkelttilfeller. Så langt det er mulig skal 

man søke å unngå plassering av nye basestasjoner eller master i andre verneområder, inngrepsfrie 

områder og andre verdifulle naturområder»    

 

Hvis Direktoratet for nødkommunikasjon finner det aktuelt å søke om å etablere basestasjon på 

Golvertind vil dette bli fremmet som egen sak for nasjonalparkstyret. Det styret skal behandle nå er 

søknad om motorferdsel ifb. med befaring for å få mer kunnskap, ikke selve tiltaket med etablering 

av basestasjon.  

 

 

Naturmangfoldloven 

 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7: 



 

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 

herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 

etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

 

Vurdering av saken 

Miljøverndepartementet har delegert forvaltningsmyndigheten over hele verneforskriften for 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark til Nasjonalparkstyret. 

 

Kunnskapsgrunnlaget § 8, Føre-var-prinsippet § 9, Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10: 

 

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon 

på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold, som tilsier at 

søknaden kan komme i konflikt med slike interesser, hverken direkte eller i umiddelbar nærhet.  

 

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskapelig - og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig 

kunnskap for å si at en ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige skader 

på naturmiljøet, naturmangfoldet og økosystem ved å lande med helikopter på Golvertind. 

 

Etter nasjonalparkstyrets vurdering er derfor kunnskapsgrunnlaget oppfylt. 

 

Hvis den motoriserte ferdselen medfører miljøforringelse i nasjonalparken skal kostnadene med 

retting og/eller tilbakeførelse bæres av tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.).  

Verneområdeoppsynet vil få i oppdrag å rapportere eventuelle miljøforringelser som følge av 

dispensasjonen til nasjonalparkstyret.  

 

Bruk av luftfartøy er i utgangspunktet skånsomt mot miljøet og § 12 tillegges derfor liten vekt i denne 

saken. 

 

For at både søker og forvaltning skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltaket er det 

viktig at det gjennomføres befaring i felt. Søker er interessert i å gjennomføre tekniske målinger som 

vil gi svar på hvor aktuelt punktet er for gjennomføring. For forvaltningen er det viktig med kunnskap 

om lokale forhold på Golvertind, hvilken innvirkning tiltaket vil ha på området, verneverdiene mv.  

 

 

Vedlegg: 
- Søknad av 24.06.2014 om landingstillatelse med helikopter på Golvertind i forbindelsen med 

befaring, ny basestasjon for nødnett i Børgefjell nasjonalpark - Direktoratet for nødkommunikasjon. 



Fra: Pettersen Kim[kim.pettersen@technogarden.no]
Dato: 24.06.2014 09:25:04
Til: Tødås Tore
Tittel: Befaring Bjørgefjell nasjonalpark - nødnett

Hei Tore, 

I forbindelse med utbyggingen av det nye nødnettet og en ønsket plassering av ny basestasjon i Bjørgefjell 

nasjonalpark er det ønskelig med en befaring på stedet. Denne befaringen ønskes utført med helikopter og 

vi søker herved om fly og landingstillatelse til en tur i uke 27/28 i forbindelse med denne befaringen.

Representant(er) fra Nasjonalparkstyre er selvfølgelig invitert til å være med på dette.

Med vennlig hilsen
På vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon

Kim Pettersen
Prosjekt leder / SA - Nødnettet
mobil:  +47 90 69 22 80
kontor: +47 67 21 39 29
sentralbord: +47 67 57 10 00
e-mail:  kim.pettersen@technogarden.no
web: www.technogarden.no
postadresse: Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
besøksadresse: Kjørboveien 29, 1338 Sandvika 
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