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VEDTAK 151/311, NJERVESANDEN - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 
STØYSKJERM/LEVEGG MOT FYLKESV. 460. 
 
Tiltakshaver: Martin Torvald Hovland 
 
Det vises til søknad om tiltak mottatt 07.05.18 og 19.07.18. Det søkes om dispensasjon fra 
byggegrensen i reguleringsplanen for Njervesanden for oppføring av levegg/støyskjerm på 
Gnr.151, Bnr. 311 - Njervestien 16.  
 
Nærmere om tiltaket: 
Oppgitt samlet total lengde på gjerdet er 5 m x 7 meter , høyde på 1,7 meter og 15 cm tykt 
med ilagt lydisolering. Avstand til midt vei (Fv-460) skal være 9,5meter.   
 
Arealplanstatus: 
For området gjelder reguleringsplan for Njervesanden, vedtatt i 2001. Området er regulert til 
fritidsbebyggelse.  
 
Dispensasjon: 
Det søkes om dispensasjon fra regulert byggegrense mot FV 460.  
 
Dispensasjonssøknaden begrunnes med følgende: 
« Støyskjermen/leveggen er å betrakte som en lett konstruksjon, som eventuelt, raskt vil 
kunne fjernes helt eller delvis om unødvendig. Avstanden mellom nærmeste punkt på 
støyskjermen/leveggen er målt til å bli 6,2 m fra fylkesveiens nåværende asfalt-kant. 
Støyskjermen/leveggen er planlagt å settes opp godt vestenfor en rekke med større trær som 
sto her for noen år siden, parallelt med fylkesvegen. På grunn av den økende trafikken 
(spesielt tungtrafikk) på denne veien de siste årene anser vi støy som en økende belastning og 
vil veie dette opp mot en eventuell fare for å fjerne deler av den planlagte støyskjermen i den. 
Vi vil derfor kunne godta at den planlagte støyskjerm/levegg kan settes opp med visse 
betingelser.» 
 
Det har kommet inn følgende uttalelser: 
Statens Vegvesen har i e-post dat. 29.08.18 meddelt at de ikke har vesentlige merknader til at 
det blir gitt dispensasjon fra regulert byggegrense for dette tiltaket. Et vedtak om 
dispensasjon bør basere seg på et vilkår om det det ikke kan kreves erstatning for eventuelle 
skader og ulemper som følge av at innretningen ligger nær fylkesveien.  

Delegert vedtak
Nr.: 176/18
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Tiltaket er ikke sendt på høring til Fylkesmann og Fylkeskommune da kommunen anser selve 
saken til kun å ha lokal interesse. 
 
Nabomerknader: 
Det er innen fristen ikke kommet merknader fra naboer. 
 
Naturmangfoldloven: 
Naturbase og Artkart er sjekket uten at noe er funnet. Område er fra før bebygd og sjansen 
for funn er svært liten. 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses med dette som tilstrekkelig vurdert. 
 
Adkomst og tilknytning VA: 
Ingen endringer.  
 
Vurdering av dispensasjonssøknaden: 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19-2 
at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det 
skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for planens hovedformål som 
overordnet informasjons- beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering jf. §19-2 annet 
ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsene det søkes fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
I utgangspunktet er det ikke kurant å dispensere fra en reguleringsplan. 
Byggegrensen langs veien er imidlertid primært satt for å ivareta trafikksikkerhet og 
vedlikehold/brøyting langs offentlig vei. I dette tilfellet har saken vært på høring til Statens 
vegvesen som har åpnet opp for at dispensasjon fra byggelinjen kan gis.  
Kommunen kan derfor ikke se at dispensasjon fra byggelinjen for oppføring av 
levegg/støyskjerm som omsøkt vil medføre at formålet(byggegrense) vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Fordelene vurderes som større enn ulempene etter en samlet vurdering.   
 
Rådmannens vedtak: 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 19-2, innvilger kommunen 
dispensasjon fra byggelinje i gjeldende reguleringsplan for Njervesanden ,jf. 
Pbl.§12.4(rettsvirkning av reguleringsplan) for oppføring av levegg/støyskjerm som omsøkt.  
Det vises til vurdering ovenfor.  
 
I henhold til delegert myndighet og med hjemmel i PBL § 20-4, gis tillatelse til 
oppføring av levegg/støyskjerm på gnr.151, bnr.311 – Njervestien 16.   
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
1. Tegninger og situasjonsplan mottatt 07.05.18 og 19.07.18, ligger til grunn  

for godkjenningen.   
 
2. Det kan ikke kreves erstatning for eventuelle skader og ulemper som følge av at 

innretningen ligger nær fylkesvegen.   
 
Det orienteres om: 

1. Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og 
bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig erklæring om ferdigstillelse fra 
tiltakshaver, jf. Pbl. §21-10. Tiltakshaver skal bekrefte at tiltaket er gjennomført i 
samsvar med tillatelser og bestemmelser i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
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2. Dersom det foreligger endringer må det sendes inn tegninger som viser tiltaket slik 
det er utført/plassert. Plan- og bygningsmyndighetene vil vurdere endringene før 
ferdigattest kan gis, jf. Byggesaksforskriften §§8-1 og 8-2. 
 

3. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til gjeldende lover, 
forskrifter og bestemmelser. 
 

4. Behandlingsgebyr for dispensasjon og byggesaksbehandlingen faktureres iht 
kommunens satser.  Regning sendes separat. 
 

5.  Denne tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato, dvs at om tiltaket ikke er igangsatt 
innen 3 år faller tillatelsen bort.  
 

 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan klages på til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket som det blir klaget på, den eller de 
endringene som er ønskelig, og grunnene til klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om 
du har klaget i rett tid, vennligst oppgi når du mottok dette brevet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørg Reme Johannessen Kjersti E. Skiple Verdal 
saksbehandler enhetsleder 
   
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
 
     
Kopi: Statens Vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal   
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