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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØLGEBESTEMMELSE I VEDTATT
REGULERINGSPLAN FOR RV80 RØVIK - STRØMSNES

Vedlegg: Søknad av 10.12.10 fra Statens vegvesen om dispensasjon. Søknad av 06.10.10 fra
grunneier/huseiere på 76/15. Fylkesmannens merknader av 24.01.11 til søknad om dispensasjon fra
rekkefølgebestemmelser - rv80 Røvik - Strømsnes. Oversiktskart i målestokk 1.5000. Utdrag fra
reguleringsbestemmelsene. Støykart.

Sammendrag:

Reguleringsplan for Rv80 Røvik - Strømsnes ble vedtatt 16.02.06.

Omlegging av Rv80 er kommet godt i gang og gjennomføres i tråd med gjeldende plan.
Ferdigstilelse av nyvegen forventes sommeren 2011.

I reguleringsplanen er det i Halsbakken vist en støyskjerm på toppen aven støttemur mot ny
Rv80.

I dette området fremholder grunneier/huseiere på gnr. 76 bnr. 15 i brev av 06.10.10 at de ikke
ønsker at støyskjerm settes opp slik som foreslaevet i reguleringsplanen. Dette begrunnes med at
utsikten prioriteres høyere. For å ivareta trafikksikkerheten ønskes et solid flettverksgjerde mot
ny veg som hindrer folk og dyr i å komme ut i trafikken.

Med bakgrunn i dette søker Statens vegvesen Region nord, i brev av 10.12.10, om dispensasjon
fra reguleringsbestemmelsene.
Dette gjelder rekkefølgebestemmelsen i § 2 - Fellesbestemmelser - som lyder slik:

Støyskjermingstiltak iforhold til eksisterende bebyggelse skal gjennomføres i henhold til T-l/86.
StøysJqermingstiltakene skal ferdigstiles samtidig med veganlegget.

Som sikring langs kanten av støttemur mot ny veg vil det bli satt opp et brurekkverk istedenfor
støyskjerm.

Angjeldende støyskjerm har fortrinnsvis effekt for de to boligene på eiendommen 76/15.
Rådmannen anser derfor at ingen av naboene berøres av dette.

I forhold til støykrav er det innentet uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga.



Fylkesmannens vurdering er som følger:
"Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig at problemstilingen fremmes som
dispensasjonssøknad, fordi det vil være enklere eventuelt å realisere støysJqermingen på et
senere tidspunkt.
Det fremgår av pkt. 3.2.2 i veileder TA-2115 til T-1442 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging at utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av

eksisterende virksomhet er at planen ikke skal føre til at eksisterende støyfølsom bebyggelse blir
liggende innenfor det som er definert som gul eller rød sone i retningslinjene. Dersom dette ikke
oppnås, skal det i planen bL.a.:

. Innarbeides tiltak eller vilkår om at det skal gis tilbud om tiltak som er nødvendige for å
inl?i kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrif, jf NS 8175 kl C, og kravene til
støynivå på utendørs oppholdsareal (lokal skjerming).

Slik vi forstår gjeldende praksis er kravene til gjennomføring av støytiltak knyttet opp til at det
skal gis tilbud om tiltak, og dersom huseier frasier seg slike tiltak har ikke utbygger plikt til å
gjennomføre tiltakene. Reguleringsplan gir for øvrig heller ikke hjemmel til å gjennomføre

fasadeisoleringstiltak på eksisterende bebyggelse mot huseiers vilje.

Dersom foreslåtte støyskjerm er tilstrekkelig til å tilfredsstile krav til innendørs støynivå i
teknisk forskrif vil det etter vår vurdering være tilstrekkelig å fremsette tilbud om slik
støysJqerm, og det vil ikke være krav om at som vilkår for dispensasjonfremsettes tilbud om

fasade tiltak. "

Beboerne på 76/15 har gjennom gjeldende reguleringsplan fått tilbud om støyskjerming, men
disse vurderer altså utsikt som viktigere.

Verken Fauske kommune eller Statens vegvesen ønsker å påtvinge beboerne på 76/15 i
Halsbakken oppsetting av støyskjermen.
Beboerne vurderer utsikt som viktig for trivsel som igjen kan være viktig for helse og miljø.
Sikkerhet og tilgjengelighet ivaretas fortsatt.

Med bakgrun i ovenstående vurderer rådmannen at fordelene ved å gi dispensasjon i dette
tilfellet er større enn ulempene.

Rådmannen anbefaler derfor at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

INNSTILLING:

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene til vedtatt reguleringsplan for Rv80 Røvik - Strømsnes. Dette
gjelder rekkefølgebestemmelsen i § 2 - Fellesbestemmelser - der krav om
støyskjermingstiltak for eksisterende bolighus på gnr. 76 bnr. 15 frafalles.

Ragnar Pettersen
Rådmann
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Statens vegvesen

FAUSKE KOMMUNE
8200 FAUSKE

Att: Jan Erik Johansen / Paul Åkeli

Behandlende enhet:

Region nord

Sa ks beh a nd ler/i n nva Ig sn r:

Lillan A Håkstad - 75586527

vår referanse:

20 L 0/000654-0 L 8

Deres referanse: vår dato:

10.12.2010

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REKKEFØlGEBESTEMMELSE I VEDTATT
REGULERINGSPLAN FOR RV. 80 RØVIK. STRØMSNES.

Støyskjermtiltak i forhold til eksisterende bebyggelse skal gjennomføres i henhold til T -1186.
I gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2006 er angitt at støyskjermingstiltakene skal
ferdigstilles samtidig med veganlegget.

I Halsbakken er det vist en støyskjerm på toppen aven støttemur. Skjermen har fortrinnsvis
effekt for de to boligene på eiendommen til Johan Hermann Hagene. Kona, Aslaug Hagenes,
er bruker av et hus og datter Cecilie Bergh og svigersønn av Jan Arild Bergh er bruker av den
andre. Jfr. vedlagte tegninger. Cl og K13 01,02,03,04,05.

Beboerne i begge husene har kommunisert at de ikke ønsker at støyskjerm settes opp. Jfr.
vedlagt brev (vedlegg 1).

Verken Fauske kommune teknisk etat eller Statens vegvesen ønsker å påtvinge beboerne i
Halsbaken oppsetting av støyskjermen. Jfr. vedlagt e-post svar fra Paul Åkerli, teknisk etat
Fauske kommune (vedlegg 2).

Som sikring langs kanten av støttemuren vil det bli satt opp et brurekkverk (vedlegg 3).

Med dette som bakgrunn søker Statens vegvesen om fravik fra rekkefølgebestemmelsen i
reguleringsplanen.

Med hilsen

Unni Gifstad
Prosjektleder K~LVO-lL=

Kjetil Vollan

Postad resse
Statens vegvesen

Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
fi rm a post -no rd (§vegvesen, no

Kontoradresse
Gidsken Jacobsenesvei 14

8008 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen

Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

arg. nr: 971032081
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è Fylkesmannen i

~ Nordland

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post:
Sten D. Bruaas, 75 53 15 53

sbr~fmno.no

Vår dato

24.01.2011
Deres dato

Vår referanse

2005/11839
Deres referanse

Vår arkivkode

421.4

Fauske kommune
Postboks 93
8201 FAUSKE
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Fylkesmannens merknader til søknad om dispensasjon fra
rekkefølgebestemmelser - rv8D Røvik - Strømsnes

Vi viser til brev av 03. januar 2011 med anmodning om eventuelle merknader til søknad om
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan for rv80 Røvik - Strømsnes.
Søknaden gjelder samtidig oppføring av støyskjerm og veganlegg.

Bakgrunn
I forbindelse med bygging av ny rv80 på Stømsnes har Statens vegvesen søkt om
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser for ferdigstilelse av støyskjermingstiltak for to
boliger på gnr 76 bnr 15 på Halsbaken i Fauske kommune. Det går frem av oversendelsen
at eiere av de berørte boligene ikke ønsker at det settes opp støyskjermer.
I reguleringsplanen er det satt krav om at støyskjermngstiltak i forhold til eksisterende
bebyggelse skal gjennomføres i henhold ti T -1/86. Støyskjermingstiltakene skal
ferdigstiles samtidig med veganlegget.

Støyberegningene viser støynivå på 67/63 dB i 2. etasje og 63/59 dB i 1. etasje på de to
boligene uten støyskjerm og 59/59 dB i 2. etasje, og 51/51 dB i 1. etasje med skjerm på
mest støyutsatte fasade. Fauske kommuner spør om dette tilsier at det må gjennomføres
fasadetiltak på boligene.

Vurdering
Fylkesmannen ser det som hensiktsmessig at problemstilingen fremmes som
dispensasjonssøknad, fordi det vil være enkere eventuelt å realisere støysskjermingen på et
senere tidspunkt.
Det fremgår av pkt 3.2.2 i veileder TA-2115 til T-1442 Retningslinje for behandling av støy
i arealplanlegging at utgangspunktet både ved planlegging av ny virksomhet og endring av
eksisterende virksomhet er at planen ikke skal føre til at eksisterende støyfølsom
bebyggelse blir liggende innenfor det som er definert som gul eller rød sone i
retningslinjene. Dersom dette ikke oppnås, skal det i planen bL.a.:

. Innarbeides tiltak eller vilkår om at det skal gis tilbud om tiltak som er nødvendige for å
innfri kravene til innendørs støynivå i tekniskforskrif, jf NS 8175 kl C, og kravene til
stØynivå på utendørs oppholdsareal (lokal skjerming).

Statens hus

Moloveien 10, 8002 Bodø
Telefon: 75 531500
Telefaks: 75 5209 77
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Miljøvernavdelinga E-post
postmottak ~fmno.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 531580
Telefaks: 75 531680
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Slik vi forstår gjeldende praksis er kravene til gjennomføring av støytiltak knyttet opp til at
det skal gis tilbud om tiltak, og dersom huseier frasier seg slike tiltak har ikke utbygger
plikt til å gjennomføre tiltakene. Reguleringsplan gir for øvrig heller ikke hjemmel til å
gjennomføre fasadeisoleringstiltak på eksisterende bebyggelse mot huseiers vilje.

Dersom foreslåtte støyskjerm er tilstrekkelig til å tilfredsstile krav til innendørs støynivå i
teknisk forskrift vil det etter vår vurdering være tilstrekkelig å fremsette tilbud om slik
støyskjerm, og det vil ikke være krav om at som vilkår for dispensasjon fremsettes tilbud
om fasadetiltak.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder Sten D. Bruaas

senioringeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrif.
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~ Reguleringsplan for Rv 80 Røvik - Strømsnes

~
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6 REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER
';'

!I for reguleringsplan

"Rv 80 Røvik - Strømsnes, Fauske kommune"

j Plandato
01.12.05

Revidert
xx.xx.xx

Vedtatt
xx.xx.xx"
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I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§ 1 Generelt

I medhold av plan- og bygningsloven § 25 er planområdet regulert til følgende formål:

Byggeområder:
Landbruksområder:
Offentlig Trafikkområde:
Fareområde:
Spesialområde:
Fellesområder:

Boliger, Offentlig formål, Industriområde
Jord-/skogbruk
Kjøreveg, Jernbane
Kraftlinje
Privat veg, Gårdsveg, Trafo, Massedeponi,
Felles avkjørseL.

Il
§ 2 Fellesbestemmelser

Kommer det fram gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet under
gravearbeid i marken i byggefasen, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
Nordland fylkeskommune, kulturetaten.

"Støyskjermingstiltak i forhold til eksisterende bebyggelse skal gjennomføres i henhold til T-1/86.
Støyskjermingstitakene skal ferdigstilles samtidig med veganlegget.

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tilates
av det faste utvalg for plansaker innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

B

§ 3 Industriområde, 11

Område 11 kan midlertidig brukes som riggområde i anleggsperioden. Oppfyllng og
istandsetting av området utføres etter nærmere avtale med Fauske kommune.

~~

§ 4 Offentlige trafikkområder, T1

Formålet omfatter arealer til kjøreveg, gangveger, stopp-plasser, grøft- og skråningsareal, voller
og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg.

~'~

;'~
§ 5 Jord-/skogbruksområder

_¿

.~

§ 5.1 Område J1.
Områder med formål J1 kan i forbindelse med anleggsdrift midlertidig benyttes til riggområde,
massedeponi, anleggsveg, lager, etc. Arealet tilbakeføres til jord-/skogbruksområde etter bruk.
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