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Endring av reguleringsplan Sand Nord - Vedtak 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, endring av reguleringsplan 
Sand Nord datert 01.02.2017, med tilhørende bestemmelser datert 30.03.2017. 
 

 
19.04.2017 Kommunestyret 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 
KS-016/17 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, endring av reguleringsplan 
Sand Nord datert 01.02.2017, med tilhørende bestemmelser datert 30.03.2017. 
 

 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til endring av reguleringsplan Sand Nord ble lagt ut til offentlig ettersyn i møte i 
formannskapet 06.02.2017. Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og berørte i planområdet 
ved brev datert 09.02.2017. Planforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside og høringen ble 
annonsert i Glåmdalen 11.02.2017.  Frist for å komme med uttalelser ble satt til 27.03.2017.  
 
Det er innkommet uttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Atle Eikestø m/fam, 
beboere på Høgbråten 2 og Helene Kjeldsen. 
 
Planforutsetninger og vurderinger er beskrevet i planbeskrivelsen med tilhørende dokumenter. 
Dokumentene følger vedlagt. 
 



Nord-Odal kommune har i høringsperioden engasjert Rambøll til å foreta en vurdering av støytiltak 
for nærliggende boliger. Utgangspunktet for bestillingen er at kommunen har avsatt kr. 1.250.000.- 
inkl. moms til støydempende tiltak for boliger i nærområdet. Midlene er begrenset og bestillingen til 
Rambøll har derfor vært å vurdere de boligene som har den høyeste industristøyen/sumstøyen. 
Anbefalingen fra Rambøll er at de boligene som har en industristøy på over 45 db vurderes med 
tanke på tiltak (se rapport « vurdering av boliger for støytiltak», datert 22.03.2017, følger vedlagt). 

Følgende eiendommer er aktuelle for vurdering av tiltak: 35/29, 35/73, 35/22, 35/35, 35/131 og 
35/23.  
 

Nord-Odal kommune overtok 22.03.2017 hjemmelen til gnr. 35, bnr. 67 (Vallsetvegen 14) og gnr. 
35, bnr. 74 (Vallsetvegen 12). 
 
Saksvurdering:  
Høringsuttalelsene gjengis og kommenteres fortløpende: 
 
I mail mottatt 17.02.2017 har Helene Kjeldsen, hjemmelshaver til gnr. 35, bnr. 22, 28, følgende 
uttalelse til planoppstart:  
 
«Som eier av gnr/bnr 35/22 og 35/28 anmoder jeg om at det i planprosessen gjennomføres en 
forskriftsmessig vurdering av støybelastningen og eventuelle avbøtende tiltak for de berørte naboene 
til tiltaket. Beboerne langs Storsjøvegen er allerede i dag plaget med støy fra Mapei. 
  
Når støybildet vurderes i planprosessen mener jeg det er det totale støybildet for beboerne som bør 
vurderes:  
- Støy fra planlagt produksjonsvirksomhet hos Mapei  
- Støy fra tunge kjøretøy som kjører på fylkesvegen, bremser og akselererer og kjører inn og ut fra 
industriområdet.  
- Støy fra tunge kjøretøy som kjører rundt på produksjonsområdet, står på tomgang, lesses og losser.  
- I tillegg er den generelle støyen fra trafikk på fylkesvegen en del av det totale støybildet.  
 
For min eiendom har vi gjennomført tiltak for å tilpasse oss støysituasjonen ved å sette inn 
støyisolerende vinduer på soverommene, og vi har satt inn luftevinduer på den stilleste siden mot 
vest. Tiltakene har hjulpet betraktelig, men allikevel hender det at vi våkner av støy fra bedriften om 
natten.  
 
Tiltaket slik det er skissert vil tiltaket i iallfall medføre betydelig mer trafikk, ut- og innkjøring og 
aktivitet rett ovenfor huset våres og den sørlige delen av hagen. Det stilles spørsmål ved om tiltaket 
også vil medføre mer trafikk av tunge kjøretøy langs bebyggelsen?  
 
Det er positivt med vekst og næringsutvikling i bygda! Men når en stor industribedrift utvides så 
betydelig i et eksisterende boligområde mener jeg at bedriften også bør tilpasse seg sine omgivelser 
ved å gjøre avbøtende tiltak slik at naboer i minst mulig grad skal behøve å plages av deres 
virksomhet.  
 
Ber om at en kopi av uttalelsen sendes til kommunelegen til informasjon.» 
 
Rådmannens vurdering 
Det er i forbindelse med reguleringsarbeidet gjennomført støyutredning i henhold til forskrift om 
støy i arealplanlegging T-1442/2012. Det er i utredningen vurdert både industristøy og vegtrafikkstøy, 
samt summen av disse to støykildene (sumstøy). Som følge av støyutredningen er det fastsatt krav til 
tiltak som gjør at støyretningslinjen er ivaretatt for støy fra industriområdet. Støyen fra fylkesveg 209 
endres bare marginalt som følge av planendringen, og i og med at det ikke gjennomføres tiltak på 
vegen, utløser ikke endringen krav til tiltak.  
 



Den aktuelle boligen er imidlertid en av de seks boligene som er aktuelle for å vurdere 
skjermingstiltak av kommunale midler. 
 
I mail mottatt 20.03.2017, har Atle Eikestø, hjemmelshaver av gnr. 35, bnr. 131, følgende uttalelse 
til planforslaget:  
 
«Vil først rose kommunen for at det er satt av midler til støyreduserende tiltak i område nær Mapei.  
Og at Mapei selv prøver å dempe silovifte og annet støy på industriområde er bra(var ikke helt i mål 
iht Rambøll sin rapport…men det ordner seg sikkert etter hvert). 
  
Støyskjerming.  
Rambøll sin rapport var interessant lesning og jeg ønsker da å bruke figur 3 under punkt 6.4.1 
´Støyskjerming langs vei´ i min videre forespørsel om å få satt opp støygjerde langs tomten til 
Svalevegen 11 og ned til Svalevegen 9 som vist i figur 3. Svalevegen 11 har vestvendte soverom på 
bakkeplan og vestvendt veranda. Som Rambøll sin rapport viser vil dette huset ha stor nytte av et 
støygjerde langs fylkesveg 209(I planen som er sendt ut, stopper en jordvoll ved nordsiden av 
tomten). Pdd kan vi ikke ha vinduer åpne om natten/morgen for å få litt luft inn ved vår/sommer og 
høst. Verandaen er ubrukelig ved middagstid 15-18, spesielt pga dekkstøy, og ved andre klokkeslett 
må man rett og slett stoppe å prate til bilene er kjørt forbi. I forhold til de andre husene sydover på 
209 ligger vi veldig nært veien og opplever mer støy…også pga sykehjemmet på andre siden av 209.  
Mapei sine lastebiler vil også øke lydnivået ved avgang/ankomst da det vil skje noen få meter på 
nordsiden av huset. Dette er en situasjon som vi synes er uholdbar da vi ligger og vipper opp mot rød 
sone i lydnivå.  
 
I planbeskrivelsen punkt ´5.0 Konsekvenser av tiltaket´ kommer det frem at ´et støygjerde vil være et 
betydelig inngrep på eiendommer og bebygde omgivelser og for høy kostnad(kostnad på 300m 
gjerde)´. Ingen har spurt meg om jeg vil ha eller ikke ha et gjerde på min tomt.  
Støyen fra veien utgjør en stor utsrivsel og mangel på søvn…så et støygjerde vil være fin avslutning på 
støyvollen på nordsiden av tomten.  
 
Det vi ønsker er at det blir satt opp eller at vi får midler til et enkelt støygjerde på 30x3m. Har dialog 
med Stian Haugård i Svalevegen 9 og han ønsker gjerde velkommen inntil sin tomt(han skulle vel helst 
sett at det gikk på hans tomt også). Har sett på mange varianter og prisene spriker fra 3.000,- til 
15.000,- pr. løpemeter(Statens Vegvesen sine egne protokoller).  
 
Bruker man påler(typ lysstolper i diameter) istede for betong og lignende vil prisen være så liten som 
mulig og man kan få en ønsket effekt for relativt små midler. Det er satt av 1.250.000,- til dette 
formålet og vi ønsker at et gjerde langs Svalevegen 11 er del av disse midlene.  
 
Så litt om vann.  
Når man gjør endringer av uberørt mark så endrer vannets vandring seg stort sett også.  
Dere har sikkert tatt med mange beregninger inn i denne reguleringsplanen, men jeg vil alikevel 
nevne et par bekymringer. Når dette huset(Svalevegen 11) ble bygd for 34 år siden lovte kommunen 
og grave en grøft på østsiden av tomten litt innpå skogen for å ta unna overflatevann som kommer 
sigende inn på tomten(Mye vann på nord og østsiden av huset). Vil det bli en reduksjon av vann etter 
endt veiprosjekt(det er også hogd mye skog som suger sin del)? Vil det nå…34 år senere bli gjort tiltak 
for å dempe dette tilsiget? 
  
Grøften langs Svalevegen har blitt forsømt i mange år…det står vann inn mot vei hele tiden og dette 
ødelegger veien da søppelbiler og lignende kjører inn og ut. Vi som kjører her skraper nedi med 
bunnpanna og eksosanlegg. Blir denne veien oppgradert i nær fremtid?  
 
Over til Statens Vegvesen(SV) og fylkesveg 209.  
Jeg har vært i kontakt med Hilde Bjørnstad i SV og folrklart hastighet og støyproblematikken fra 



Mapei og ned til Esso/Kiwi. SV har sine regler å gå etter og de ser ikke alltid hele bildet fra et kontor 
rundt om i Norges land. ALLE som bor i dette område m/flere vet at det ikke kjøres i 60 på denne 
veistrekningen…så jeg ber kommunen ta med sin viten inn i et evt forum der dere kan formidle dette 
til SV…for vi har ingen å miste. Jeg spurte SV om det hjalp å få underskrift fra alle beboere på 
Halmhaugen, Høybråten, Storbråten etc. Svar fra SV: Nei! Men kommunen hadde en påvirkningskraft 
sa de…så da ligger saken herved hos dere. « 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen ser utfordringene knyttet til støy for den aktuelle boligen.  Det er imidlertid både i 
reguleringsplanen og bestemmelsene stilt krav til støydempende tiltak som gjør at retningslinjen for 
støy er ivaretatt ved en utbygging som planlagt. Det vil derfor være vanskelig å stille strengere krav til 
industribedriften og vegholder med tanke på støy. Støyretningslinjen er en nasjonal retningslinje og 
skal skape en forutsigbarhet både for utbyggere og berørte.  Den aktuelle boligen er imidlertid en av 
de seks boligene som er aktuelle for å vurdere skjermingstiltak av kommunale midler.  Vurdering av 
eventuelle tiltak vil skje i samråd med boligeier. Kostnader og tiltakets effekt vil legges til grunn ved 
valg av type tiltak.  
 
Det fremgår av høringsuttalelsen at det er problemer med innsig av overflatevann inn på tomta. I 
forbindelse med at det blir bygd veg på nordsiden av tomta blir det etablert drenering mellom vegen 
og planlagt støyvoll. Dette vil avskjære overvann fra nord. Det er videre planlagt grøfterensk langs 
Svalevegen inneværende år. Vegen vil samtidig bli oppgradert og reasfaltert. I og med at det på myra 
blir benyttet geonett, så vil myras evne til å holde på vann ikke bli redusert. Utdraget fra myra er i 
sør, vest for Halmhaugen bokollektiv. Utdraget vil bli kontrollert og eventuelt rensket dersom det er 
behov.  
 
Eikestø ønsker at fartsgrensen på fylkesveg 209 blir redusert. Nord-Odal kommune har i brev datert 
13.03.2017 bedt Statens vegvesen vurdere fartsgrensen og kryssningspunkter på fylkesveg 209 i 
området.  
 
I mail mottatt 26.03.2017, har beboere på Høybråten 2, følgende innspill til planforslaget: 
 
«Vi har vært inne på Nord-Odal kommunes hjemmesider og lest igjennom «svaret» vi fikk i form av 
vedtak, planer, dokumenter og rapporter på vår første henvendelse som gikk til dere, Statens 
vegvesen og Mapei. Den gikk ut på støy for beboere på Høybråten 2 fra Mapei og Fylkesvei 209. 
 
Vi ser i dokumentene at dere har gjort noen forandringer siden vår første henvendelse. Det er satt av 
penger til en jordvoll mellom innkjørsel til Mapei/Halmhaugen og Svalevegen 11. Dette er jo bra, men 
vi ser det som langt fra nok! 
 
Dokumentene hos dere inneholdt rapport fra Rambøll, som viser til at støyen fra Mapei ikke 
tilfredsstiller krav som stilles til industri i forhold til bebyggelse rundt. Det er forsøkt å isolere tårnet 
hos Mapei, uten at dette har hatt noe større effekt. Vi krever at Rambøll må komme på banen til vi 
får tilfredsstillende målinger fra Mapei.  Vi som bor rundt Mapei plages av støy/jevn dur fra 
siloviftene fra tårnet. Og uansett hvor mye det tårnet blir isolert vil dette ikke hjelpe siden vinduene i 
tårnet står oppe på både dagtid og kveldstid. Se vedlegg 1 (bilde tatt tirsdag 21. mars) Vil også 
påpeke at dette problemet vil øke utover våren og sommeren med varmere dager og kvelder.  Som vi 
nevnte i forrige brev til dere, kan mange beboere på Høybråten 2 ikke ha sine vinduer oppe, og lufte 
på sine soverom på kvelden/natten på grunn av forstyrrende støy fra Mapei. Dette er ikke en 
situasjon vi lenger kan godta, og heller ikke kommune og Mapei kan lukke øynene for! Det er ikke 
greit at barn og voksne får en dårlig nattesøvn pga støy fra industri. Vi vil også gjøre oppmerksom på 
at etter kommunen fjernet den lille skogen mellom Mapei og Høybråten 2 har flere beboere 
kommentert at de også nå hører bråk fra Mapei mye bedre enn tidligere. Har Rambøll gjort målinger 
når skogen mellom Mapei og byggefelt er fjernet? Er det gjort støymålinger på byggefeltet eller på 
eiendommer rundt? Støyvollen som kommer vil ikke hindre støy fra silovifta siden den står høyere enn 



3 m. Og det er silovifta og det høye tårnet som lager den jevne, irriterende støyen.  Hva tenker 
kommunen å gjøre for å utbedre dette for sine innbyggere?  
  
Da Mapei ble bygget ble beboere rundt lovet at de ikke skulle jobbe på natten. Vi forstår at tidene har 
forandret seg, ting ekspanderer og penger skal tjenes. Og vi vet også at dette er bra for bygda. Men 
samtidig som industrien ekspanderer har man aldri tatt hensyn til innbyggerne rundt. Det er ikke satt 
krav til å skjerme husene og beboerne rundt Mapei. Vi ser på dette som et kommunalt ansvar som 
dere nå må ta! Dere kan ikke lenger la dette problemet skure og gå uten å gjøre noe med det. 
 
Dette med støy vil også føre til en verdireduksjon på våre eiendommer. Hvem skal kompensere for 
det?   
 
Når det gjelder Fylkesvei 209 vil vi også oppfordre kommunen til å gå sterkt inn ovenfor Statens 
vegvesen og anbefale å senke fartsgrensa fra Sand og til Mapei til 40 km. Siden kommunen ikke ser 
det hensiktsmessig å skjerme beboerne langs veien med støygjerder, vil en lav fart dempe mye 
hjulstøy og hjelpe på myke trafikanters sikkerhet. Spesielt med tanke på hvor mye tung transport som 
går på denne veien, gjennom tettbebygd strøk. Det vil heller ikke bli mindre tung transport på denne 
veistrekningen når Mapei nå bygger ut, og det planlegges å bygge ut på Granerud også.  På denne 
strekningen er det flere av og påkjørsler, og bussholdeplass som mange skolebarn benytter. Mange 
barn og unge krysser denne veien når de går av/på skolebussen eller skal til idrettsplassen. Så vi ber 
kommunen tenke sikkerhet og støyredusering her. Vi ser at det er kommet lav fartsgrense og 
fartsdumper fra Sentrum og mot Brurhella. Vi mener at lignende tiltak kan gjennomføres på 
strekningen fra Sentrum og forbi Mapei også. Vi vet at kommunen har påvirkningskraft på Statens 
vegvesen, derfor ligger nå denne saken på dere og vi henstiller til at dere har innbyggernes sikkerhet, 
helse og trivsel i tankene når dere nå tar saken videre.» 
 
Rådmannen vurdering 
At støy fra både industri og veg er belastende for beboerne i området er fullt forståelig. 
Støyvurderingen som er foretatt av Rambøll viser imidlertid at de tiltak som er foreslått vil dempe 
støyen fra industrien slik at gjeldende retningslinje for støy blir ivaretatt. Dette er fulgt opp i 
reguleringsbestemmelsene, og må legges til grunn ved søknad om tiltak. Dette betyr imidlertid ikke 
at det vil bli fravær av støy, men at det regelverket både utbygger, vegholder og kommunen skal 
forholde seg til er fulgt og skal legges til grunn ved fremtidig utbygging.   
 
I høringsuttalelsen fremgår det at det er ønskelig at fartsgrensen på fylkesveg 209 blir redusert. 
Nord-Odal kommune har i brev datert 13.03.2017 bedt Statens vegvesen vurdere fartsgrensen og 
kryssningspunkter på fylkesveg 209 i området.  
 
I mail mottatt 21.03.2017, har Hedmark fylkeskommune følgende uttalelse: 
 
«Planfaglige forhold  
Saken var oppe til drøfting i regionalt planforum i desember 2016. Foreliggende planforslag synes å 
bygge på det som ble drøftet den gang, både med tanke på problemstillinger og mulige løsninger. 
Hovedutfordringene mht. trafikksikkerhet, støy og grunnforhold synes hensyntatt i det foreliggende 
planmaterialet. Fylkesdirektøren har ut over dette ingen vesentlige planfaglige merknader til det 
foreliggende forslaget til endring av reguleringsplan for Sand Nord.  
 
Kulturvernfaglige forhold  
Planendringen berører ikke kulturminner fra nyere tid.  
Det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle området for 
regulering av boliger til næringsbygg.  
 
Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav 
kulturminner under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i 



marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i 
den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at 
også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal 
straks sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd.» 
 
Rådmannens vurdering 
Uttalelsen tas til orientering.  
 
I mail mottatt 23.03.2017, har Statens vegvesen følgende innspill til planforslaget: 
 
«Vi viser til deres oversendelse datert 09.02.2017 med forslag til endring av reguleringsplan 
Sand Nord. Tiltakshaver er Mapei AS og Nord-Odal kommune. Hensikt med planen er å 
tilrettelegge for utvidelse av Mapeis virksomhet. 
 
Dagens adkomst via kommunal veg Vallsetvegen stenges og ny veg planlegges lengst sør i 
planområdet. Lokalisering av denne er gjort i samråd med oss. Rekkefølgebestemmelse om 
at eksisterende adkomst skal stenges før ny tas i bruk er tatt inn i planen. 
 
Det er inntegnet sikttrekanter i krysset KV1 X KV2. Det bør i tillegg inntegnes sikttrekanter i 
krysningen mellom GS1/GS2 og KV2, da sikt også skal ivaretas i kryss mellom kjøreveg og 
gang- og sykkelveg, i henhold til vegnormalen N100 «Veg- og gateutforming». 
Statens vegvesen har for øvrig ingen merknader til planforslaget.» 
 
Rådmannens vurdering 
Sikttrekant er tatt inn i plankartet i samsvar med vegvesenets uttalelse. Øvrige tas til orientering.  
 
I mail mottatt 28.03.2017, har fylkesmannen i Hedmark følgende uttalelse til planforslaget: 
 
«Vi viser til oversendelse datert 14.2.2017 med høring av forslag til endring av reguleringsplanen for 
Sand Nord i Nord-Odal kommune. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av bedriften 
Mapei. Planforslaget medfører også omlegging av Vallsetvegen.  
 
Fylkesmannen viser til vårt brev av 20.12.2016 til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplanen. Vi merker oss positivt at våre innspill i all hovedsak er tatt hensyn til og 
innarbeidet i planforslaget. Planendringen er ikke konsekvensutredet, men har en grundig 
planbeskrivelse, støyutreding og ROS-analyse.  
 
Fylkesmannen merker seg positivt at det i planforslaget er gjort vurderinger etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ikke funnet eller registrert spesielle naturverdier i området. 
Planforslaget vil ikke føre til vesentlig skade eller være i strid med forvaltningsmålet for arter, 
naturtyper eller økosystemer. 
  
Fylkesmannen merker seg videre at den nye Vallsetvegen delvis skal legges over myr og at det skal 
brukes geonettekonologi ved byggingen, blant annet for å bevare myras funksjon som 
fordrøyningskammer for overflatevann.  
 
Samfunnssikkerhet  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. Av konklusjonen går det fram at 
det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser og små konsekvenser ved gjennomføring 
av planen forutsatt at foreslåtte forebyggende tiltak ivaretas.  
 
Bedriften som omfattes av planen hører inn under Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 



(Storulykkeforskriften). Risiko knyttet til dette er analysert og det anses ikke å være behov for tiltak 
for å redusere risiko i forbindelse med dette. Bedriften har egen risikovurdering i forbindelse med 
dette, samt egen beredskapsplan og et industrivern. De aktuelle stoffene er i henhold til 
plandokumentene lagret forskriftsmessig og på et annet sted på området som ikke berøres av de 
foreslåtte endringene av reguleringsplanen.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har etter plan- og bygningsloven en rett og 
plikt til medvirkning og innsigelseskompetanse i plansaker. På bakgrunn av at bedriften som inngår i 
planområdet er omfattet av Storulykkeforskriften, anbefaler vi at DSB får planforslaget til uttalelse. 
DSB publiserer i nær framtid en ny «Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter» som vil bli 
tilgjengelig på deres hjemmesider www.dsb.no .  
 
Støy  
Det er laget en egen detaljert støyutredning der det er sett på støy fra vegtrafikk og industrien, samt 
gjort sumstøyvurderinger. Støyutredningen konkluderer med at utbyggingen ikke vil medføre 
vesentlig økning i støynivå, men allerede i dag er det boliger med fasader i gul og rød støysone.  
 
Vegtrafikkstøy  
Vegtrafikk er dominerende støykilde på dagtid. Støynivået fra vegtrafikken ligger ca. 4-9 dB over 
støynivået fra industrien. Det er 6 boliger som har fasader med støynivå i gul sone og en bolig med 
fasade i rød støysone i dagens situasjon. Støysituasjonen vil i framtidig situasjon med foreslåtte 
planendring, være omtrent lik som i dag.  
 
Industristøy  
Støyutredningen viser at to boliger er utsatt for støy i gul sone (hhv 55 og 57 Lden) fra bedriften.  
Støy fra bedriften ble målt i oktober 2016, og støyen er etter det forsøkt redusert ved montering av 
pleksiglass i vinduer i mørteltårnet og isolering av vifter på «HP- bygning». Stengning av vinduene har 
hatt effekt på støynivået, men isoleringen av viftene har ikke medført forbedring jf. målinger gjort 
21.12.16.  
 
Det skal bygges et nytt mørteltårn med eget aggregat og ventilasjon slik at vinduene kan være 
stengte. Dette vil trolig gi mindre støy enn fra aktivitet i dagens mørteltårn, men dette er ikke med i 
grunnlaget for denne støyrapporten.  
 
Støyrapporten sier at støy fra bedriften i framtidig situasjon vil være omtrent lik som i dag. En bolig 
får redusert støynivå med 2 dB.  
 
Sumstøy  
Sumstøynivået på fasadene til boligene blir tilnærmet like som for bare trafikkstøy fordi 
vegtrafikkstøyen «maskerer» industristøyen.  
 
Avbøtende tiltak  
Vegtrafikk  
En støyskjerm langs vestsiden av fv. 209 er pekt på som det mest effektive tiltaket. Skjermen må være 
opptil 3m høy, og vil være kostbar og medføre et betydelig inngrep på eiendommene langs vegen. 
Støyskjerm er derfor ikke tatt inn i planforslaget. Det er foreslått lokale tiltak på/ved de enkelte 
boligeiendommene som alternativt avbøtende tiltak i støyutredningen for eksempel skjermer for 
uteplasser, men det er ikke tatt inn noe krav om gjennomføring av slike tiltak i planforslagets 
bestemmelser.  
 
Det er tatt inn støyvoll mot gnr. 35 bnr. 131 (Svalevegen 11) som ligger nærmest ny avkjøring til 
bedriften. Høyden på vollen må være 3 m og vil gjøre at boligens fasader ikke blir liggende i gul 
støysone.  
 



Industristøy   
Når det gjelder støy på kveld og natt (Lnight og Levenig ) medfører driften støy i gul sone og tiltak 
inne på bedriften sitt område vil ha støyreduserende effekt. Aktuelle tiltak er ytterligere isolering av 
viftene på «HP-bygning» og oppsetting av støyskjerm med høyde minst 2,5 m ved distribusjonssenter 
og sør for nytt transportbygg. I støyrapporten heter at slike tiltak inne på bedriftens område, også vil 
gjøre at høyder på støyskjermer for boliger kan reduseres. Dette vil også være i tråd med at støy i 
første rekke bør skjermes ved kilden.  
 
Bestemmelser om støy  
Når det gjelder støy så gjør vi oppmerksom på at støyretningslinjen har kommet i en revidert versjon i 
2017, denne refereres til som T- 1442/2016. Det er foreslått en rekkefølgebestemmelse (1.3) om at 
det skal dokumenters at støy fra industri ikke skal overstige gjeldende retningslinjer. For å gjøre 
bestemmelsen mer presis for industriområdet forutsetter vi at det vises til at støynivåene ikke skal 
overskride grenseverdiene i tabell 3 i T- 1442/2016. Vi merker oss ellers positivt at det er tatt inn krav 
om etablering av støyvollen som er angitt i plankartet.  
Kommunen holder fram at endringen i reguleringsplanen ikke legger til rette for endringer på 
fylkesvegen og at planforslaget formelt sett da ikke utløser krav om støyskjermingstiltak mot 
boligene langs fylkesvegen. Samtidig er det opplyst at kommunen har satt av midler til 
støyskjermingstiltak. For boligene i gul sone så er det i følge støyutredningen usikkert om støynivå 
innendørs og på uteoppholdsplass er så høye at spesielle støyskjermingstiltak er nødvendig for å 
tilfredsstille grenseverdiene. Men vi anbefaler at det gjøres en konkret vurdering for de 6 boligene det 
gjelder.  
 
Fylkesmannen har ikke foretatt noen juridisk gjennomgang av planbestemmelser og -kart (utover det 
som fremgår ovenfor). Vi forutsetter at plankart er utformet i samsvar med kart- og planforskriften § 
9 og at merknader fra Statens kartverk Hamar til teknisk kontroll av planen blir innarbeidet.  
Fylkesmannen har utover det ovenstående ingen vesentlige merknader til planforslaget.» 
 
Rådmannens vurdering 
Bestemmelse om støy, punkt 1.3, er endret i samsvar med fylkesmannens innspill.  
 
Når det gjelder fylkesmannens anbefaling om konkret vurdering av de mest støyutsatte boligene så 
er dette beskrevet i avsnitt fire under saksopplysninger. Høringsuttalelsens øvrige momenter tas til 
orientering.  
 
Konklusjon: 
Med dette anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar endring av reguleringsplan Sand nord 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Saken legges frem for kommunestyret uten forutgående behandling i formannskapet. Dette for å 
opprettholde fremdriften i saken.  
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
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