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Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

 Planutvalget  

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bytte fra 

telekommunikasjonstolpe til telekommunikasjonsmast på gnr 7 bnr 1 

Suolovarri for Telenor. Søker PRO INVENIA AS 

Det søkes om tillatelse til fjerning av eksisterende stolpe og oppføring av ny 

telekommunikasjonsmast (mobilkommunikasjon) med en høyde på 18 m på GBnr. 7/1 på 

Suolovarri.  Nærmere bestemt på høyde på østsiden av E6 mellom Aigir og veg til Kolvik. 

 

Området er bestemt til LNF-område i kommuneplanens arealdel. 

Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan og må derfor behandles som en dispensasjonssak. 

 

 



 
Ny mast. 

 



 
 

Saksutredning 

Det søkes om oppføring av en telekommunikasjonsmast på Suolovarri mellom Aigir og Kolvik. 

Masta skal bli 18 meter høy. Eksisterende bygg vil ikke endres i forbindelse med dette tiltaket. 

 

Tiltaket planlegges innenfor et område som i kommuneplanens arealdel er bestemt til LNF-

område.  Tiltaket er ikke i tråd med gjeldende plan og må derfor behandles som en 

dispensasjonssak. 

 

Søker skriver følgende i sin begrunnelse til dispensasjonssøknaden: 

«Arealet hvor tiltaket, gnr/bnr 7/1, ønskes plassert er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

LNF-område. Det søkes derfor om dispensasjon fra formålet til LNF i kommuneplanens 

arealdel for å realisere byggingen av mast på ca 18 meter og demontering av eksisterende 

trestolpe. 

Den økende bruk av mobile kommunikasjonsenheter medfører at Telenor stadig må utbedre og 

skifte sitt teletekniske utstyr.  Telenor er derfor i gang med å oppgradere sitt telenett i 

Porsanger kommune. 

Et godt utbygd kommunikasjonsnettverk er et viktig virkemiddel for økt innovasjon og 

verdiskapning i næringslivet, og er avgjørende for innbyggernes muligheter for 

samfunnsdeltagelse og tilgang til nett i alle deler av landet. Fra et sikkerhetsperspektiv er det 

videre viktig at teleoperatørene både opprettholder, utbygger og forbedrer sine nettverk. 



Mobildekning er også viktig i forhold til sikkerhet i en eventuell nødsituasjon, både i områder 

der folk oppholder seg til vanlig og på fritiden, veistrekninger, samt i skog og mark.  En slik 

basestasjon trenger svært lite vedlikehold, og det vil ikke være mye aktivitet annet enn i 

anleggsperioden.  Masten vil nødvendigvis bli synlig i området, og vil til en viss grad fremstå 

som et fremmedelement. 

Telekommunikasjonsmaster har blitt et stadig mer vanlig syn rundt omkring i LNF-områder. 

Slike installasjoner er helt nødvendige for å tilfredsstille politiske målsetninger om dekning der 

folk bor og oppholder seg, samt tilfredsstille folks stadig større krav til tilgjengelig tale og 

datakommunikasjon. 

Av disse grunner vurderes fordelen ved dispensasjon som større enn ulempene.  Da masten 

opptar lite areal og erstatter eksisterende stolpe, tilsidesettes ikke formålet med planen i 

vesentlig plan. Det bør derfor etter vår mening gis dispensasjon til tiltaket.» 

 

Saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter.  

Ingen av de hørte myndighetene har innvendinger mot det planlagte tiltaket. 

Kulturminnemyndigheten minner imidlertid om aktsomhetsplikten etter Kulturminnelovens § 8.  

Vurdering 

Saken dreier seg om utskifting/fornyelse av eksisterende mast for telekommunikasjon i dette 

området.  I følge følgeskriv til søknaden skal den nye masten fraktes til stedet ved hjelp av 

helikopter. Helikopter vil også benyttes i forbindelse med montasje av denne masten. Tiltaket vil 

dermed ikke føre til terrengslitasje i nevneverdig grad.  

 

Tiltaket er til fordel for samfunnet ved at den vil bedre den mobile datakommunikasjonen i 

området.  

 

Tiltaket har vært på høring hos berørte fagmyndigheter uten at noen av disse har kommet med 

innvendinger mot tiltaket. 

 

Visuelt vil denne masten være mer synlig enn eksisterende stolpe og vil dermed kunne oppleves 

som en forstyrrelse i terrenget i området.   

 

Etter Porsanger kommunes skjønn vil ikke tiltaket føre til problemer for gjennomføring av 

gjeldende plan i området. 

Etter Porsanger kommunes skjønn er det også en klar overvekt av fordeler knyttet til prosjektet. 

 

Porsanger kommune går derfor inn for at det innvilges dispensasjon fra gjeldende plan for dette 

tiltaket.  

 

Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel om bebyggelse og anlegg i LNF-områder. 

 

Det innvilges tillatelse til utskifting/oppføring av telekommunikasjonsmast med en høyde på 18 

meter på GBnr. 7/1 på Suolovarri mellom Aigir og Kolvik.  

 

Begrunnelse: 

 Etter Porsanger kommunes samlede vurderinger og skjønn er fordelene klart større enn 

ulempene. 

 Hensynene bak bestemmelsene til LNF-formålet blir ikke vesentlig tilsidesatt. 



 Tiltaket vil ikke føre til vesentlige problemer for gjennomføring av gjeldende plan i 

området. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Skulle det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre strukturer/spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 

Finnmark fylkeskommune omgående. Jf. Kulturminnelovens §§ 4 og 8. 

 

 

 


