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OPPFØRING AV ANTENNESYSTEM I FRIARFJORDEN 

 

 

Saksbehandler:  Odd Magnus Rasmussen Arkiv: GBNR 19/1/41  

Arkivsaksnr.: 18/942    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 47/18 Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09.10.2018  

 

Innstilling: 

1. Det vises til deres søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-1, 

fra kommunens arealplan for oppføring av antennesystem på eiendommen gnr. 19 bnr. 

1 fnr. 41 i LNF-A (LNF-C) sone i Friarfjorden. Samtidig søkes det om rammetillatelse 

etter plan- og bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av antennesystem. 

 

2. Det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (Kp 2022200301) sin bestemmelse 

for LNF-C sone for oppføring av antennemast med utstyrs bu på eiendommen gnr. 19 

bnr. 1 fnr. 41 i Friarfjord, jfr. Pbl § 19-2. Samtidig gis det rammetillatelse for tiltaket, 

jfr. Pbl § 20-1 a) 

 

Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved 

å gi dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for oppføring av antennemast med 

utstyrs bu i Friarfjorden. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. 

Dispensasjonen vil i liten grad påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende 

kommuneplan og formålet i plan- og bygningsloven. 

 

3. Vilkår for tillatelsen: 

  

 Dispensasjonen og rammetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er søkt 

igangsatt innen 3 år. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles over lengre tid 

enn 2 år, jfr. PBL § 21-9.  

 Tiltaket skal gjennomføres i henhold til søknad, gjeldende reguleringsplan/arealplan 

for området og gjeldende lover med tilhørende forskrifter.  

 Tiltaket skal i utforming og farge ikke utføres slik at det skjemmer omgivelsene.  

 Komplett søknad og byggetillatelsen skal til enhver tid befinne seg på byggeplassen.  

 Tiltaket eller deler av dette må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse foreligger, jfr. Plan- og bygningsloven § 21-10 og forskrift om 

byggesak § 8-1. Tiltaket eller del av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det 

som er gitt i denne tillatelse.  

 

4. Kulturminner 

Viser det seg under arbeidet i marken at tiltaket kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i Lov om kulturminner § 3 første ledd skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan 

berøre kulturminnet. 
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5. Klagerett 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. 

Klagen sendes Lebesby kommune. 

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse. 

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og 

de grunner som anføres klagen. 

 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om rammetillatelse med dispensasjon, datert 31.8.18. 

2. Situasjonskart 

3. Tegning 

4. Oversiktskart 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan for oppføring av antennesystem på eiendommen gnr. 19 bnr. 1 fnr. 41 

i LNF-A (LNF-C) sone i Friarfjorden. Samtidig søkes det om rammetillatelse etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av antennesystem.  

 

Opplysninger fra Matrikkelen:  

Søker:    Pro Invenia AS, Valkendorfsgaten 9, 5012 Bergen  

Tiltakshaver:   Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo  

Beliggenhet:   gnr. 19 bnr. 1 fnr. 41, Friarfjorden i Lebesby kommune  

Koordinat:   Euref89 UTM 35, N – 7 818 367, Ø – 496 748  

 

Planstatus for området:  

Gjeldende plan for området er kommunens arealplan 1999 – 2011 (Kp 2022200301). Her er 

det aktuelle området definert som LNF-A sone (tett inntil grense mot LNF-C), med følgende 

bestemmelse som gjelder:  

 

LNF-A sone  

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytning til Landbruk og annen stedbunden 

næring i tråd med formålet.  

Innenfor denne sone kan det tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. 

Avstanden mellom de enkelte bolig-/ bygge enhetene må ikke være mindre enn 50 

meter. Oppføring av bygg/ anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet 

ved alminnelig høyvann er ikke tillatt.»  

 

LNF-C sone  

«Innenfor disse områdene er bygging i tilknytning til Landbruk og annen stedbunden 

næring i tråd med formålet. 

 

Innenfor denne sonen er oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke 

tillatt. Det samme gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.» 
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I forhold til plasseringen av nevnte tiltak vil denne bli liggende på grensen mellom LNF-A og 

LNF-C sone i gjeldende arealplan. Mast med fundament vil få en høyde på ca. 6 meter. På 

bakgrunn av dette vil det omsøkte plassering av antennesystem være avhengig av dispensasjon 

fra bestemmelsene gitt i gjeldende plan.  

 

Søker har i sin søknad om dispensasjon fremlagt følgende begrunnelse:  

 

«Telia er gjennom sin konsesjon forpliktet til å sørge for tilgang til mobile 

kommunikasjonstjenester der mennesker bor og oppholder seg. Dett 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. 

Omsøkte 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.  

 

Uttalelse fra sektormyndighetene: 

Den 4.9.2018 ble søknaden sendt på høring til berørte sektormyndigheter og følgende 

tilbakemeldinger er kommet innen fristen som var satt til 1.10.2018. Følgende uttalelser er 

kommet inn: 

 

Reinbeitedistrikt 13, brev datert 15.9.18 –  

 

Ingen merknader til søknaden fra søker PRO Invenia AS, Bergen. 

 

Finnmark Fylkeskommune, brev datert 28.9.18 –  

 

Planfaglig uttalelse: 

I lovkommentaren til plan - og bygningsloven (pbl) vedrørende dispensasjon, kommer 

det klart frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt, pbl § 19 - 2. Videre 

må det foretas en interesse avveining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot 

ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

 

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at 

berørte parter ikke får anledning til å ut tale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i 

behandlingen av plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre 

med interesser i det aktuelle området ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke 

får anledning til å innrette seg i for hold til dette. 
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Videre kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr 

dette at kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å 

innvilge dispensasjon risikerer kommunen å uthule sine egne planer. 

 

Da tiltak et anses som samfunnsnyttig har ikke Finnmark fylkeskommune planfaglige 

merknader til at det blir gitt dispensasjon til tiltaket. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – Arkeologi: 

Kultur -, kulturminne - og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner 

i det aktuelle området. Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller 

andre spor 

som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som 

skal utføre arbeidet. 

 

Sametinget, brev datert 1.10.2018 –  

 

 
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det 

er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 

kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til søknaden.  

 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre 

strukturer/spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 

sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 

annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre 

arbeidet i marken.  

 

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet, 

slik det følger av kml. § 4 annet ledd, sist endret 22.juni 2018. Samiske kulturminner 

kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et 

steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 

husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne 

oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke 

funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme 

fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 

6. 

 

Fylkesmannen i Finnmark og Finnmarkseiendommen har ikke svart innenfor fristen, og det 

antas derfor at de ikke har noen merknader til søknaden. 

 

Reindrift:  

Eiendommen ligger i reinbeitedistrikt 14. Det er ikke avklart hvilke konkrete reinbeiteinteresser 

som kan bli berørt av tiltaket. Kommunen antar at søknaden ikke vil berører 
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reindriftsinteressene da dette er snakk om et område tett inntil bebygd område som i dag er i 

bruk. Området er avmerket som okse- og simlebeiteland.  

 

Kulturminner:  

Lebesby kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner i det omsøkte 

området. Søk er utført på gnr/ bnr/ fnr i Riksantikvarens kulturminnebase og Matrikkelens 

SEFRAK-register.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Omsøkte område ligger i et område som anses for utenfor fare for flom/ overflatevann, 

utglidning og skredfare. Det er heller ikke naturlige eller menneskeskapte forhold som 

medfører fare for helse og sikkerhet som kommunen kjenner til.  

 

Allmenne friluftsinteresser:  

Det er ikke anført fra søker at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket. 

Lebesby kommune er heller ikke kjent med at slikt foreligger. 

 

Naturmangfoldloven, naturmiljø og landskap:  

De viktigste paragrafene i Naturmangfoldloven er §§ 8 – 12. Av lovens § 7 Prinsipper for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 12 fremgår det at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legge 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.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 

på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 

stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 

erfaring gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

 

Vurdering:  

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som tilfredsstillende gjennom databasene på 

dirnat.no, naturbase, artsdatabanken, miljostatus.no og skogoglandskap.no.  

Det er registrert følgende oppføring av arter i distriktet:  

 

 EN – Sterkt truet, Polarsnipe «Calidris canutus»  

 VU – Sårbar, Gulmyrull «Eriophorum brachyantherum»  

 VU – Sårbar, Hettemåke «Chroicocephalus ridibundus»  

 NT – Nær truet, Fiskemåke «Larus canus»  

 NT – Nær truet, Ærfugl «Somateria mollissima»  

 NT – Nær truet, Havelle «Clangula hyemalis»  

 

Karttjenestene «Artskart» og «Naturbase» viser at det planlagte tiltaket ikke kommer i 

berøring med sårbare arter eller naturtyper. Det er ikke kommet fram opplysninger i 

saken som skulle tyde på at det utover dette finnes arter eller naturtyper direkte knyttet 
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til området.. Kravet etter § 8 om at saken skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap er dermed oppfylt.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 

eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 

Vurdering:  

Det planlagte tiltaket vil skje i et område som allerede er berørt. Vi mener at § 9 er 

oppfylt. Den sentrale ordlyden om at: «Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak» vurderer vi ikke er 

aktuell i denne saken da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan- og 

influensområdets naturverdier til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke 

vil skje som følge av tiltaket. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

 

Vurdering:  

Vi mener at ordlyden om økosystemtilnærming ikke vil få anvendelse i denne saken. 

Området er i dag i bruk og planlagte tiltak er av begrenset omfang og vil ikke vesentlig 

forverre situasjonen for økosystemet i området. Når det gjelder den samlede 

belastningen sees det ikke at tiltaket vil øke belastningen i forhold til i dag.  

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter.  

 

Vurdering:  

Kommunen mener dette ikke vil bli gjeldende da området allerede er i bruk. Det å sette 

opp en mast med utstyrs bu vil ikke medføre noen miljøforringelse da området allerede 

er i bruk i dag.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 

tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 

beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vurdering:  

Det aktuelle området er allerede i bruk i dag. Utfra dette menes det at det benyttes 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som gir det beste samfunnsmessige 

resultatet.  
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Konklusjon:  

Etter en samlet vurdering mener kommunen at omsøkte dispensasjon for oppføring av 

antennemast med utstyrs bu ikke vil medføre en negativ innvirkning på 

Naturmangfoldet. Dette da områdene er i bruk og dette ikke vil endre seg i forhold til 

tiltaket. 

 

Vurdering: 

I henhold til Pbl § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 

må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 

det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 

rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 

bestemmelse om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Lebesby kommune har mottatt søknad om dispensasjon, etter Plan- og bygningsloven § 19-1, 

fra kommunens arealplan for oppføring av antennesystem på eiendommen gnr. 19 bnr. 1 fnr. 41 

i LNF-A (LNF-C) sone i Friarfjorden. Samtidig søkes det om rammetillatelse etter plan- og 

bygningsloven § 20-1 a) for oppføring av antennesystem.  

 

Av Pbl § 19-2 første del fremgår det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. Lovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 

samfunnet og fremtidige generasjoner. I gjeldende kommuneplan er området lagt ut til LNF-C 

sone hvor oppføring av spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillatt. Det samme 

gjelder vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  

 

Fordeler med tiltaket:  

 Økning av dekningsgrad av mobilnettet. 

 Økt sikkerhet for innbyggerne 

 

Ulemper med tiltaket:  

 Synlig mast i terrenget 

 Mulig presedens i forhold til andre områder.  

 

I det aktuelle området som det planlegges mast er der spredt bebyggelse og det ligger tett opp 

mot et LNF-A sone hvor bygging tillates. Kommunen ser at oppføring av mast vil medføre et 

synlig punkt i terrenget, men ser ikke at dette automatisk skaper presedens for andre tiltak.  

 

Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte tiltak med oppføring av antennemast skape 

vesentlig ulemper for gjeldende kommuneplan eller lovens formål. Antennemasten vil øke 

sikkerheten ved å øke dekningsgraden og styrke signalstyrken i det aktuelle området. Dette vil 

være mer gjeldende enn den visuelle ulempen med en 6 meters høy mast i området. Tiltakene 

vil heller ikke vesentlig tilsidesette formålet i plan- og bygningsloven.  
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Utfra kommunens helhetsvurdering menes det at det foreligger klart større fordeler ved å gi 

dispensasjon fra LNF-C sonens bestemmelse for oppføring av antennemast med utstyrs bu i 

Friarfjorden. Tiltakene ligger også nært inntil et bebygd område. Dispensasjonen vil i liten grad 

påvirke formålet og intensjonen ved gjeldende kommuneplan og formålet i plan- og 

bygningsloven. 

 

Det anbefales at dispensasjon gis for omsøkte tiltak. 

 

 

 


