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Søknad fra Telenor Infra AS om dispensasjon fra arealplanen for oppsett av ny mast
på Vasshaugen - Inndyr

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan og eiendomsutvalget anser at tiltaket ikke setter hensynene bak LNFR-formålet eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig til side. Utvalget anser videre at det
foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.
Det gis med dette dispensasjon fra arealplanen for utskifting av masta på Vasshaugen som
omsøkt. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
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Bakgrunn for saken:

Vasshaugen ligger mellom Solvikhaugen og Skeineshaugen på Inndyr.

Situasjonsplan

Masta er i kommuneplanens arealdel plassert i et rent LNFR-område og det er nødvending
med dispensasjon fra planen når den skal utskiftes.
Det er søkt om dispensasjon fra arealplanen og det er søkt om byggetillatelse. Rambøll er
ansvarlig søker. Dersom det gis dispensasjon, fattes det vedtak om byggetillatelse i egen sak.

Begrunnelse fra søker

Høring
Saken ble sendt på høring den 11.02.21 til Fylkesmannen i Nordland, Nordland
fylkeskommune og Sametinget.

Naboer
Eier av gnr. 25 bnr. 143 skriver: Er positiv til prosjektet så lenge det ikke ferdes på veien
som er på vår eiendom.
Eier av gnr. 25 bnr. 106, 159 skriver: internnett kabel + en separat hus

Lovanvendelse
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-1 kan kommunen gi dispensasjon fra loven;
inkludert vedtatte arealplaner. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Ingen har krav på
dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering/det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Begge
vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon.
Det sistnevnte vilkåret er oppfylt dersom relevante fordeler er klart større enn ulempene som
dispensasjonen medfører. Hvilke hensyn som er relevante ved en dispensasjonsvurdering må
ses i sammenheng med de offentlige hensyn som skal ivaretas etter loven og gjennom
planlegging. Rent personlige fordeler tillegges normalt ikke avgjørende vekt i en
dispensasjonssak etter plan- og bygningsloven.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Vurdering:
Kommunedirektøren anser at utskifting av mast er nødvendig, og at dette er en
samfunnsmessig interesse.
Det er ikke kommet merknader fra høringsinstansene. Naboene har få merknader; ingen som
tilsier at søknaden bør avslås.

Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil sette hensynene bak LNFR-formålet eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig til side. Det anses at det foreligger en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

