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Nestleder
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Varamedlem

Planutvalget
26 .05 .2015

Parti
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H
AP
AP
AP

Navn
Gudleif Kristiansen
Thordøm Mathisen
Arvid Mathisen
Marte Stabell
Stig Meyer

ForfaII Møtt for

Arvid Mathisen

FO

Fra administrasjonen: Rådnann Inga Sørensen og avd.ingeniør
Stein Kristiansen. Som sekretær fungerte leder av servicetorget
Isalce]-le M Pedersen.
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

IIøTEINNKALLING

Planutvalget
Rådhuset - Ordførerens kontor
26.05.2OI5 Tid: 10:00

Representantene innkal-l-es herved. Eventuelle forfall- bes mel-dt
snarest til tlf 18 42 40 11. Vararepresentantene skal bare
mØLe etter særskilt innkalling.

SAI(ITSTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
Ls/r 1,5/215
SøKNAD OM TILLATELSE TIL
BASESTASJON/NøDNETT, SAI|T
cNR 9/1

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, 19. mai 2075

TILTAI(
SøKNAD

OPPFøRING AV
OM DISPENSASJON

e
Or fører



Ut5
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV BASESTASJON/NØDNETT, SAMT
SØKNAD OM DISPENSASJON GNR 9/I

Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens $19-2 gir planutvalget varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
for å etablere basestasjon for nødnettet som omsøkt.

Tillatelsen gis på følgende vilkår og forutsetninger;

-Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må

arbeidene stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark frlkeskommune omgående.

-Det forutsettes at utførelse og innmelding av mastekonstruksjonen mv. gjøres iht. gjeldende regelverk.

-I og med at tiltaket er planlagt i randsonen av et viktig nedslagsfelt for vannverk må all forurensende aktivitet
unngås. Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen. Utbygger og driver mä før byggestart fremlegge en plan
for å dokumentere at de planlagte tiltakene ikke medfører forurensing, i eller til nedslagsfeltet for Havøysund

vannverk.

-At kravene fra forsvarsbygg inntatt nedenfor tas til følge;

1. Masten må på forhånd innrapporteres til Nasjonalt Register for Luftfartshindre (NLR) og merkes etter
bestemmelsene i BSL E 2-1. Dette fordi den vil utgjøre et luftfartshinder.

2. Leveranse av strøm skjer direkte fra lokal netteier, ikke via forsvarets installasjon.
3. Etablering må skje 150 meter fra forsvarets EBA og ikke plasseres i siktefeltet.
4. Generelle krav til mast med jording til eksisterende nett må ivaretas.
5. Etableringspunkt er utenfor forsvarets festetomt, slik at søknad om etablering må søkes

Finnmarkseiendommen(FEFO) direkte.

-Det forutsettes at utførelse og innmelding av mastekonstruksjonen mv. gjøres iht. gjeldende regelverk.

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Enst. vedtatt
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Det ble den26. mai 2015 avholdtmøte i Planutvalget

Møte ble hevet kI.

Følgende var tilstede:
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