Kart og byggesak
Saksbehandler:
EllingBollestad
Direktelinje: 62335136

Vår dato
27.03.2019
Deresdato
21.03.2019

Vår ref.
19/1427- 4
Deresref.

TeliaNorgeAS
Postboks4444 Nydalen
0403OSLO

Behandling:
Delegertbyggesak

Saksnummer:
141/19

Vedtak - rammetillatelse Basestasjon,Gnr. 697 bnr. 23, Spikdalsvegen,Brumunddal

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 20-1 a, 20-2 og 21-4 godkjennessøknaden;vedlagt
tegning og situasjonsplanmottatt den 22.3.
Søknadenomfatter oppsetting av basestasjonfor mobil kommunikasjonpå gnr. 697, bnr. 23.
Tiltaket tillates ikke igangsattfør det foreligger igangsettingstillatelse.

Søknaden:
Påvegneav TeliaNorgeASsøkerPro InveniaASom rammetillatelsefor oppføringav basestasjonfor
mobil kommunikasjoni Spikdalsvegen
i Brumunddal,gnr. 697, bnr. 23. Anleggetbestår av stolpe på
12 m og ett tekniskskappå ca 3 m2.

Gjeldendeplangrunnlag:
Seter gitt dispensasjonfra plangrunnlagetfor gjennomføringav tiltaket i sak50/19. Det er satt som
vilkår at fremføringav strøm skalskjemed jordkabel.
Tekniskekrav
Visertil gjennomføringsplandatert 21.3.
Ansvar:
Arbeid kan ikke igangsettesfør ansvarligforetak har erklært ansvarog det er gitt
igangsettingstillatelse.

Tillatelsenhar gyldigheti 3 år fra vedtaksdato.Etter dennetid faller tillatelsenbort, dersomden ikke
er søkt fornyet innen3-årsfristener utløpt. Ønskestiltaket endret i forhold til dette vedtak,må
endringeneomsøkessærskiltsom endringav tillatelse og endringenværegodkjentfør den
gjennomføres.
Klageadgang:
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

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.
Regninger på gebyr/avgifter blir sendt fra kommunekassen. Regningen er basert på kommunens
gebyrregulativ som er tilgjengelig på kommunens nettsider.
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Elling Bollestad
Arbeidsleder byggesak
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