
Søknad om ramme�llatelse
e�er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

 

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

11 12 0 0

Kommune Øyer

Adresse , 2636 Øyer

 

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype:
 

Antennesystem med høyde over 5m

Næringsgruppe: J Informasjon og kommunikasjon
 

Formål: Annet

Beskrivelse av bruk: Basestasjon for telekommunikasjon

TILTAKSHAVER
Navn: TELIA NORGE AS

Telefon: 93292500
48292053

E-postadresse: arne-johan.huseby@telia.no
 
Adresse: Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO

Kontaktperson:

Navn: Arne Johan Huseby

Telefon: 48292053
93292500

E-postadresse: arne-johan.huseby@telia.no

Organisasjonsnummer: 981929055

FAKTURAADRESSE FOR TILTAKSHAVER
Navn: PRO INVENIA AS/ Co byggesak

Adresse: Vestre Rosten 78, 7075 TILLER
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Organisasjonsnummer: 993404381

Bes�ller referanse: Telia Norge AS -OPL301- GNR/BNR 11/12

Fakturareferanser: Telia Norge OPL301 GNR/BNR 11/12

Prosjektnummer: OPL301

EHF-faktura

ANSVARLIG SØKER

Navn: PRO INVENIA AS

Telefon: +4741140685

E-postadresse: byggesak@proinvenia.no

Adresse: Vestre Rosten 78, 7075 TILLER

Organisasjonsnummer: 993404381

Kontaktperson:  

Navn: Raina Losen

Telefon: +4741140685
47678862

E-postadresse: raina.losen@proinvenia.no

 
VARSLING

Er �ltaket unnta� nabovarsling?
 

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Ja

Hvor mange merknader foreligger? 3

Ansvarlig søkers vurdering av merknadene:

Merknader handler om �ltakets plassering. To merknader er svart opp samlet, og tredje anses som opplysning.
Merknadene er vurdert, men har ikke ført �l endringer av �ltaket.
 

 

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:
Pro Invenia AS søker på vegne av Telia Norge AS, om �llatelse �l oppføring av basestasjon for mobil
telekommunikasjon på Gnr. 11 Bnr.12, i Øyer kommune. Nærmeste adresse er Bjørgefallet 117. 
Tiltaket består av 11 meter høy telestolpe med �lhørende utstyrskabinne�er med en grunnflate på ca. 3 kvm �l
teleteknisk utstyr. Det er behov for fremføring av strøm �l basestasjonen, noe som kra�lag med konsesjon i
område vil ivareta.

REDEGJØRELSE:
Bakgrunnen for oppføring av basestasjon på omsøkte plassering er utbygging og utbedring av et stabilt
kommunikasjonsne�verk i det omkringliggende hy�eområdet ved Ha�ell panorama. 

Området hvor �ltaket søkes plassert er avsa� �l, frilu�sformål (L4), i gjeldende områderegulering Ha�ell
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Panorama, ID 103a, i kra� 21.02.2019. Tiltaket be�nger søknad om dispensasjon for å kunne realiseres, da
�ltaket strider med arealformålet i plan.

Tiltaket er innenfor nedbørsfelt �l glommavassdraget/Hvaler og Single�orden. Tiltaket er ikke ment for varig
opphold, og det er ingen utslipp fra basestasjonen. Tiltaket vil ikke komme i vesentlig konflikt med
sidenedbørfelt eller nedbørfelt �l hav.

Ansvarlig søker har sjekket �ltakets forhold �l naturmangfold – og kulturminneloven. Det er gjort treff på
insekt, polarhumle, ca. 52 meter nord for omsøkte plassering i horisontalplan. Arten er registrert i kategorien,
arter av stor forvaltningsinteresse som nær truet art i norsk rødliste for arter i Norge, og har ca. 25 % av artens
europeiske bestand. Tiltaket plasseres i et godt etablert hy�efelt med rela�vt god avstand fra funnstedet.
Tiltaket trenger svært lite vedlikehold, og det vil ikke være mye ak�vitet annet enn i anleggsperioden. Tiltaket
vil ikke komme vesentlig i konflikt med de�e funnet.

Basestasjonen er plassert på en forholdsvis stor eiendom. Dermed er også flere av eiendommene som grenser
�l som ligger i stor avstand i forhold �l �ltakets plassering. Ansvarlig søker vurderer det derfor slik at enkelte av
naboene åpenbart ikke blir berørt og disse er ikke varslet, jf. pbl. § 21-3 (2), og veiledning om byggesak § 5-2.

Grunnre�savtale med grunneier foreligger.
 

SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse
Arealet hvor basestasjonen har ønsket plassering, er avsa� �l frilu�sformål i områderegulering, «Ha�ell
panorama» (planid: 103a), ikra�tredelse 21.02.2019, og �ltaket strider med arealformålet i plan. Det søkes
derfor om dispensasjon fra arealformålet for å kunne realisere �ltaket.

Begrunnelse
Telia er i sin konsesjon forpliktet �l å sørge for �lgang �l mobile kommunikasjonstjenester der mennesker bor
og oppholder seg. Hver mobilaktør pålagt å gi og oppre�holde god dekning alle steder der mennesker bor og
oppholder seg. De�e innebærer at mobilaktørene ikke bare må bygge ut der det ikke er dekning fra før av,
men det må forte�es og utbedres med basestasjoner der dekning allerede finnes. Stor belastning krever
større kapasitet på ne�verket. Et godt utbygd kommunikasjonsne�verk er et vik�g virkemiddel for økt
innovasjon og verdiskapning i næringslivet, og er avgjørende for innbyggernes muligheter �l
samfunnsdeltagelse og �lgang �l tjeneste på ne� i alle deler av landet. Videre er det en forven�ng i
befolkningen om god dekning for mobile kommunikasjonstjenester, og god dekning og kapasitet i ne�et kan
være kri�sk i eventuelle nødsituasjoner. 

Ved å plassere basestasjonen her, vil den gi bedret dekning og kapasitet �l hy�efeltet Ha�ell Panorama. Fra et
sikkerhetsperspek�v er det vik�g at teleoperatørene både oppre�holder, utbygger og forbedrer sine ne�verk.
Basestasjonen trenger ikke mye vedlikehold, utover byggeperioden vil den være lite besøkt, og vil ikke være �l
hinder for ferdsel i området. Basestasjonen skal ikke gjerdes inn, og der skal ikke være egen anleggsvei frem,
det skal kun føres strøm fram. 

Telestolpen vil bli noe synlig i området og vil �l en viss grad fremstå som et fremmedelement, men slike
telekommunikasjonsmaster har bli� et stadig mer vanlig syn i alle områder. Tiltaket anses som nødvendig
oppgradering og har høy ny�e i dagens samfunn. Valg av plassering gjøres for minst mulig inngrep for best
mulig dekningsomfang. På bakgrunn av det overstående anser ansvarlig søker at fordelene ved dispensasjon
som klart større enn ulempene.
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Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
 
Gjeldende plan:  

Type Plan Reguleringsplan

Navn på plan Ha�ell Panorama

Reguleringsformål Frilu�sformål, L4
 

    

PLASSERING AV TILTAKET
Er det strømførende linje/kabel eller ne�stasjon/transformator i,
over eller i nærheten av �ltaket? Nei

Er vann og avløpsledninger i konflikt med �ltaket? Nei
 

 

Krav �l byggegrunn
Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom (TEK § 7-2) Nei
 

Skred (TEK § 7-3) Nei
 
Andre natur- og miljøforhold e�er pbl § 28-1 (for
eksempel forurenset grunn):
 

 

 

Erklæring om ansvarsre� fra ansvarlig søker og signering
Tiltaksklasse 1

Foreligger sentral godkjenning? Ja

Ansvarlig søker bekre�er at hele �ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i plan- og bygningsloven.

Vi forplikter oss �l å s�lle med nødvendig kompetanse i �ltaket, jf. byggesaksforskri�en kapi�el 10 og 11.

Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapi�el 32 og at urik�ge opplysninger
kan medføre reaksjoner.

SIGNERT AV

RAINA LOSEN på vegne av PRO INVENIA AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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Filvedlegg:
Situasjonskart 1_1000_2.pdf
Oversiktskart 1_5000_A3.pdf
OPL301 Svar på merknad Bjørg Skogli og Lars Erik Torstensen 11_53.pdf
OPL301 Svar på merknad Bjørg Skogli og Lars Erik Torstensen 11_53.pdf
OPL301_Tegning_Byggesak.pdf
Illustrasjon av tiltaket.pdf
Tiltakshavers_samtykke_1247bd1a-dd1b-4b45-b652-e5c0af788062.pdf
Kvittering-for-nabovarsel-20220131-1625.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_PRO INVENIA AS.pdf
Nabovarsel-20220131-1625.pdf
SvarPaaNabovarsel.pdf
SvarPaaNabovarsel.pdf
SvarPaaNabovarsel.pdf


