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Vedtak - Dispensasjonfra kommuneplanen. Basestasjonfor mobil telekommunikasjon,
Gnr. 697 bnr. 23, Spikdalsvegen,Brumunddal
Vedtak i henhold til delegert myndighet:
Med hjemmeli plan og bygningsloven§ 19-2 gis det dispensasjonfra kommuneplanensarealdelfor
oppsettingav basestasjonfor mobil telekommunikasjonpå eiendommenmed gnr. 697 bnr. 23.
Det settessom vilkår at fremføringav strøm skjermed jordkabel.
Tiltaket kan ikke igangsettesfør tillatelse til tiltaket er gitt.

Dokumenter
Søknadom dispensasjondatert 21.03.2019
Fakta
PROINVENIAASsøkerpå vegneav TeliaNorgeASom tillatelse til byggingav basestasjonfor mobil
telekommunikasjoni Spikdalsvegen
på gnr. 697, bnr. 23 i Brumunddal.Anleggetbestår av telestolpe
på 12 m og tekniskskapmed grunnflatepå ca 3 m2. I tillegg skaldet fremføresstrøm. Basestasjonen
skalbidra til utbygging av stabilt kommunikasjonsnettverki området.
Områdeter vist som LNF-områdei kommuneplanen.Tiltaket er i strid med planenog sakenfremmes
derfor som en søknadom dispensasjonfra denne.
Det er ingenmerknaderfra naboer.
Sakener ikke forelagt andre myndigheter.
Vurdering
Kart- og byggesaksjefen
kan ikke se at etableringenberører viktige interessersom kommuneplanen
er satt til å ivareta.Viderevektleggesdet at anleggeter forholdsvisbegrenseti størrelseog vil ikke
føre til vesentligterrenginngrep.
Fordeleneved å få utviklet det lokalekommunikasjonsnettverketansessom større enn ulempene
eter en samletvurderingog en finner derfor at vilkårenefor dispensasjoner til stede.
Det settessom vilkår at fremføringav støm skjer med jordkabel.
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 64
Furnesvegen 28
2381 BRUMUNDDAL
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Atle Ruud
Kart- og byggesaksjef

Elling Bollestad
Arbeidsleder byggesak
Bortfall av tillatelse:
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen bor. Ønskes tiltaket
endret i forhold til dette vedtak, må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og
endringen være godkjent før den gjennomføres.
Klageadgang:
Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da
vedtaket kom fram. Klagen skal sendes Ringsaker kommune, kart- og byggesak, Postboks 64, 2381
Brumunddal. Den skal inneholde de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Klager
De så sent at det er uklart om klagefristen er oversittet, bes De oppgi når vedtaket kom fram.
Saksbehandler kan bistå med veiledning om framgangsmåten ved klagen.

Regning på gebyr blir sendt fra kommunekassen.
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