
Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Lebesby
Gnr.

19
Bnr.

1
Andre Gnr/bnr

41
Adresse

9740 LEBESBY

Tiltakets art
Søknadstype

Rammetillatelse
Tiltakstype

Antennesystem med høyde over 5m
Næringsgruppekode

J Informasjon og kommunikasjon
Anleggstype

andre

Tiltakshaver
Partstype

foretak
Navn

TELIA NORGE AS
Adresse

Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO
Organisasjonsnummer

981929055
Telefon

93292500

e-postadresse

eiendom@telia.no

Ansvarlig søker
Navn

PRO INVENIA AS
Organisasjonsnummer

993404381
Adresse

Valkendorfsgaten 9, 5012 BERGEN
Kontaktperson

Espen Daae Abrahamsen

Telefon

45247479
Mobiltelefon

45247479
e-postadresse

espen.abrahamsen@proinvenia.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Pro Invenia søker på vegne av Telia Norge om tillatelse til oppføring av basestasjon for mobil telekommunikasjon
bestående av en telemast med en høyde på 5 meter, samt tilhørende utstyrskabinett med en grunnflate på ca. 1,3
kvadratmeter. Tiltakets plassering er på Gnr. 19 Bnr. 1 Festenr. 41 i Lebesby kommune. Masten plasseres på
plasstøpt fundament. Det er behov for fremføring av strøm til basestasjonen, noe som kraftlag med konsesjon i
området vil ivareta. Bakgrunnen for ønsket om oppføring av en basestasjon på omsøkt plassering, er utbygging av
et stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende området. Plasseringen av basestasjonen vil føre til bedret
dekning for mobile kommunikasjonstjenester for et stort område rundt. Ansvarlig søker har sjekket tiltakets forhold
til naturmangfoldloven og kulturminneloven, og tiltaket vil ikke komme i konflikt med formålet i disse lovene.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Pro Invenia AS søker på vegne av Telia Norge om tillatelse til oppføring av ny basestasjon på Gnr. 19 Bnr. 1
Festenr. 41 i Lebesby kommune. Området hvor basestasjonen har ønsket plassering er Areal- og kystsoneplan
1999-2011 avsatt til LNF. I forbindelse med bygging av basestasjonen søkes det derfor om dispensasjon fra dette
arealformålet.
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Telia er gjennom sin konsesjon forpliktet til å sørge for tilgang til mobile kommunikasjonstjenester der mennesker
bor og oppholder seg. Dette er også en uttalt politisk målsetting. For å oppfylle dette, er det nødvendig med
etablering av nye basestasjoner og i enkelte tilfeller må disse også plasseres i områder avsatt til LNF. Omsøkt
plassering er valgt ut fra radiotekniske årsaker. Ved å plassere basestasjonen her, vil den gi dekning for et størst
mulig areal. Et godt utbygget kommunikasjonsnettverk er et viktig virkemiddel for økt innovasjon og verdiskapning
i næringslivet. Fra et sikkerhetsperspektiv og for nødsituasjoner er det viktig at teleoperatørene både
opprettholder, utbygger og forbedrer sine nettverk, både i områder hvor folk oppholder seg til vanlig og på fritiden.
God dekning er kritisk i en nødsituasjon og ved ulykker.
Basestasjonen skal ikke gjerdes inn, og det skal ikke anlegges vei frem. Basestasjonen trenger ikke mye
vedlikehold, utover byggeperioden vil den være lite besøkt. Masten ikles klatrehinder. Tiltaket vil ikke være til
hinder for ferdsel i området, og vil i seg selv ikke ha betydning for bruken av området. Telemast og utstyrskabinett
vil oppta et lite areal. Ansvarlig søker anser fordelene ved dispensasjon som større enn ulempene. Formålet som
er satt i kommuneplan vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Areal- og kystsoneplan 1999-2011

Reguleringsformål

LNF

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering
for sendt nabovarsel

Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade E Tegning ny fasade Vedlagt søknaden

Kart F Oversiktskart 1:5000 Vedlagt søknaden

Situasjonskart F Situasjonskart 1:1000 Vedlagt søknaden
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Annet Q Vedrørende fakturering Vedlagt søknaden

Erklæring og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato 31.08.2018 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
PRO INVENIA AS

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.


