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Gauldal IKT AS

(Vedleggene er markert med fet skrift).

Ingress
Dispensasjonsbehandling for å etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 117/1.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Gauldal IKT AS v/Geir Moholdt søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon for bredbånd på eiendommen gbnr 117/1. Søknaden ble mottatt
01.06.2017.
Beliggenhet
Den omsøkte eiendommen ligger på Holtøyen, sør- øst for Soknedal sentrum.

Figur 1 Oversiktskart over deler av Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Søker skriver at: «Gauldal Energi AS/Gauldal IKT AS skal bygge ut Trådløst Superbredbånd i
sørbygda, Soknedal. I den forbindelse er det behov for å etablere en basestasjon på eiendommen
gbnr 117/1i Midtre Gauldal kommune.
Basestasjonen vil bestå av en fundamentert mast, som er inntil 30 meter høy. Hvis nødvendig vil
denne barduneres og med bardunfester vil den oppta et sirkulært areal med diameter på ca. 12
meter (114m2). Bardunering skal i så fall utføres slik at det ikke kommer i konflikt med vei
og/eller dyrka mark.
På masten vil det monteres skap for strømforsyning samt et skap for bredbåndskomponenter. I
øvre del av masten monteres bredbåndsantenner».

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket. Ønsket tiltak er markert med blå sirkel.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel vedtatt 30.04.2010, med følgende
bestemmelser:

Søkers begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har
oppgitt følgende begrunnelse:
«Plasseringen av basestasjonen er valgt for å gi best mulig dekning til så mange husstander som
mulig. Ønsket plassering ligger i LNF – sone og det søkes herved om dispensasjon fra
plankravene for å kunne realisere bredbåndsutbyggingen».
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet, men det er ikke kommet inn noen merknader innen tidsfristen.
Det foreligger ingen nabovarsel til grunneier av gbnr 117/1, men Rådmannen ser at det ligger
ved en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur på eiendommen gbnr 117/1 som
er signert av grunneieren. Rådmannen vurderer det derfor slik at grunneier samtykker tiltaket.
Saken er ikke sendt på høring.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi en dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir
tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjon må være større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved
dispensasjonen.

Vurdering
Tiltaket ligger innenfor LNF – sone 1 som er avsatt til tradisjonelt landbruk og skogbruk.
Tiltaket er dermed i strid med kommuneplanens arealdel.
Rådmannen har vurdert å ikke sende dispensasjonen på høring dels på grunn av at saken haster,
dels på grunn av at tiltaket er lite og kun berører lokale interesser.
Det foreligger videre en avtale om disposisjon av grunn til bredbånd infrastruktur der Gauldal
Energi AS konsernet med tilhørende datterselskap GE har rett til å disponere arealet på
grunneiers eiendom til innplassering av basestasjon for trådløst bredbånd, samt rett til adkomst
til anlegget på eksisterende veier. Det foreligger også rett til å knytte seg til eksisterende
ledningsnett på grunneiers eiendom. Denne avtalen er signert av grunneierne og Gauldal Energi
AS. Rådmannen mener det foreligger et godt grunnlag for privatrettslige avtaler og har ingen
kommentarer til dette.

Rådmannen ser videre at det er en økende etterspørsel etter superbredbånd i kommunen. Stolpen
er også av så lite omfang, og Rådmannen kan derfor ikke se at tiltaket vil skape konsekvenser for
naboene eller området.
Vurdering av prinsippene etter naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen anses som god nok i denne saken.
§9 – Føre – var – prinsippet vurderes som god nok i denne saken.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å
etablere en basestasjon med fundamentert mast på inntil 30 meter og bardunfester som opptar et
areal med en diameter på 114m2, på eiendommen gbnr 117/1.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at tiltaket er
av så lite omfang at det ikke vil ha vesentlige konsekvenser for naboene eller området.

