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Hei. 

  

Henviser til endring av reguleringsplan Sand Nord. Varsel om planoppstart sak nummer 

16/1843-1/FA - L12, og har noen merknader/innsigelser på denne. 

  

Under informasjonsmøte i regi av Mapei den 17.oktober ble vi som naboer informert om 

byggeplanene for Mapei. Det ble presisert at helt fra Rescon sin begynnelse har det vært 

diskutert støyskjerm på vest side av fv209 for å skjerme naboer mot støy fra bedriften og 

trafikken på fv209. Dette har i sin tid blitt lovet min bestefar av både kommunen og Rescon. 

Ordfører Lise Selnes deltok på møtet, og kunne bekrefte at støyskjerming har vært en sak 

fra langt tilbake. 

  

Mine anførsler på ovennevnte møte var at jeg ikke ser helt for meg at støyen blir mindre ved 

utvidelse av driften, slik at en støyskjerm må være med i planleggingen fra dag en. Det har 

vist seg fra tidligere prosesser i kommunen og samarbeidet mellom Rescon og Mapei at et 

slikt tiltak bare ender opp i løsprat. Dette er ikke ønskelig for oss som naboer, da vi må 

oppleve dette hver dag. Jeg kan ikke se av hverken reguleringsplan eller prinsippskissen at 

noe støyskjermingstiltak er skissert. 

  

Videre vil jeg også presisere at støyen som blir nevnt har mange former. Dette kan 

eksempelvis være: støy fra produksjonstårn med åpne vinduer(står oppe stort sett alltid), 

smelling i ventiler både i og utenom arbeidstider, viftestøy, truck kjøring(smelling/rakling i 

gafler), lastebiler som står parkert med motor/aggregat på tomgang, lastebiler som hilser på 

hverandre med lydsignal, blåsing fra sandbiler som har levert sand og kjører derfra med 

overtrykk, etc. 

  

Jeg vet at det er tiltenkt at veien skal gå bak bygget, men jeg finner ikke at dette vil være 

en fullgod løsning på støy problematikken. Ovennevnte støyfaktorer har vært til irritasjon til 

alle døgnets tider. Det har tidligere blitt utført støymålinger. Vi har liten tillitt til 

objektiviteten til støymålingene, da det er merkelig at disse kommer på dager med liten 

aktivitet. Vi som naboer har lagt merke til at disse støymålingene blir tatt når bedriften 

utvikler mindre støy enn det vi opplever som normalt. 

  

Videre vil utvidelsen av virksomheten medføre at vi som naboer vil oppleve at våre boliger 

blir mindre verdt dersom vi skulle velge å selge de senere. Det er ingen tvil om en 

verdiforringelse i forbindelse med at det blir en enda større bedrift som er nærmeste nabo. 

Jeg kan ikke se for meg fremtidige kjøpere som vekter dette positivt, da det i fra et 

boligkjøpers perspektiv ikke er veldig tiltalende. 

  

  

Håper med dette at støyskjerming blir tatt med på agendaen, slik at vi føler oss ivaretatt 

som naboer. Jeg er litt skuffet over at vi, til tross for at temaet var meget omtalt på 

informasjonsmøtet den 17.oktober og fra "tidenes morgen", ikke føler at hverken 

kommunen eller Mapei tenker at en støyskjerm er et viktig tiltak som burde være med i 

prosessen fra oppstarten. 

  



Jeg snakker på vegne av meg selv og min bror Petter Sandmo. 

  

  

  

Hilsen 

  

Espen Sandmo  

TLF: 90031337 

mail: e-sandm@frisurf.no 
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