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Gausdal kommune - reguleringsplan for Fargerivegen 4 - avklaring av vår 
innsigelse 

Vi viser til e-post fra Gausdal kommune v/Jon Sylte 02.04.2020 og vårt foreløpige svar i e-post dagen 
etter. Samtidig viser Fylkesmannen til vår uttalelse og innsigelse i brev 24.03.2020.  
 
Bakgrunn for saka 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til reguleringsplan for Fargerivegen 4 ved første gangs høring  
Fordi vi mente at planforslaget ikke fulgte opp anbefalinger i støyutredningen og nasjonale krav på 
støyområdet godt nok.   
 
I e-post fra Gausdal kommune v/Jon Sylte 02.04.2020 er det sendt over følgende forslag til 
reguleringsbestemmelser:  
 
3.5 Støy 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres gjeldende 
for planen.  
 
Uteoppholdsarealer innenfor f_U2 skal støyskjermes som vist på plankartet. Skjermvegg skal være minst 
2m høy, og utformes slik at den fremstår som en arkitektonisk helhetlig del av området. 
 
For hver boenhet skal minimum 50 % av oppholdsrom inkludert minimum ett soverom ha vindusfasade 
mot stille side, hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Alle boenheter skal ha tilgang til private 
utearealer hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Det skal iverksettes avbøtende tiltak i fasade som 
f.eks. tett balkongrekkverk, absorberende materialer på undersiden av balkongdekkene, og innglassing av 
balkonger, der støy på fasade overskrider grenseverdiene.  
 
Utforming og plassering av støyskjerming er et søknadspliktig tiltak. Det skal ved rammesøknad fremlegges 
nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak i denne bestemmelsen er oppfylt. Nødvendig 
støyskjerming skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for omsøkt 
tiltak.  
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Fylkesmannens vurderinger 
Vår innsigelse var begrunnet med at reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene ikke ga 
anvisning på hvordan støyutfordringene som støyutredningen peker på skal følges opp. 
Reguleringsbestemmelsene skjøv alt ut til avklaring i etterfølgende byggesaksbehandling. 
Fylkesmannen mente at dette var et klart brudd med intensjonen i støyretningslinjen. 
 
Med de endringene om støy som nå foreslås innarbeidet i kap. 3.5 i reguleringsbestemmelsene 
mener Fylkesmannen at det gis tilstrekkelige og avklarende føringer for håndtering av støy for 
etterfølgende byggesaksbehandling.  
 
Dersom kommunen vedtar planforslaget med disse bestemmelsene har ikke Fylkesmannen lenger 
innsigelse til planforslaget.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Runa Bø 
fagdirektør 
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