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STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS 
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2663 DOVRESKOGEN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
 S A Killi Kvatningen  BYGG-22/00668-5 Erik Ottvik 

   
29.06.2022 

 
 

VA-anlegg langs Hamarvegen, godkjent dispensasjon for arbeider utover normal 
arbeidstid og støykrav 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 301 / 7 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS AVD LILLEHAMMER 
Ansvarlig utførende: STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS 
TILTAKSHAVER: LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
 

Vurdert dispensasjon: Arealplaner 1.13 Støy, dispensasjon for arbeider utover 
normalarbeidstid og støykrav  

 
Vedrørende tiltak: VA-anlegg langs Hamarvegen. Tillatelse gitt 28.04.21, jnr 20/6519-4. 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK JAMFØR LILLEHAMMER KOMMUNESTYRES DELEGASJONSREGLEMENT: 
 
Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 1.13 Støy i Kommunedelplan for Lillehammer by – 
byplanen, 2020 – 2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 12.03.2020.  
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

1. De mest støyende arbeidene forsøkes å gjøres i normalarbeidstiden (dagtid). 
2. Nattarbeid: Maksimalt støynivå LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for 

ekvivalentnivå med mer enn 15 dB. 
3. Naboer m.fl. som er utsatt for vesentlig støy varsles.  Dersom noen naboer blir spesielt berørt, 

bør det tilbys alternativ overnatting.   
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Søknad om dispensasjon er datert og mottatt 27.06.22.  
Arbeidet som det søkes om er asfaltarbeid av Peab (underentreprenør for Stan Brenden Maskinservice 
AS), for prosjekt Fv213 Åretta - Storgata.  
Det planlegges pr. i dag utførende arbeider på dagtid, men det er en stor mulighet for at det må utføres 
på nattestid pga trafikkmengde i området og bemanning tilgjengelig for utførende bedrift. Arbeid 
nattestid vil foregå i tidsrommet 19-07 natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 27 og i uke 28. Blir 
arbeidet ferdigstilt før så avsluttes det tidligere. Det er asfaltering som skal utføres og det betyr 
maskiner og utstyr som medfører støy. Dette vil berøre beboere i Hamarvegen og tilstøtende veger i 

LILLEHAMMER
KOMMUNE

STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS
Brennhaugvegen 104
2663 DOVRESKOGEN

Deres ref.
SA KilIi Kvatningen

Vår ref.
BYGG-22/00668-5

Saksbehandler
Erik Ottvik

Dato
29.06.2022

VA-anlegg langs Hamarvegen, godkjent dispensasjon for arbeider utover normal
arbeidstid og støykrav

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):
Ansvarlig søker:
Ansvarlig utførende:
TILTAKSHAVER:

Vurdert dispensasjon:

301 / 7 / 0 / 0
NORCONSULT AS AVD LILLEHAMMER
STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS
LILLEHAMMERKOMMUNE

Arealplaner 1.13 Støy, dispensasjon for arbeider utover
normalarbeidstid og støykrav

Vedrørende tiltak: VA-anlegg langs Hamarvegen. Tillatelse gitt 28.04.21, jnr 20/6519-4.

ADMINISTRATIVT VEDTAK JAMFØR LILLEHAMMERKOMMUNESTYRES DELEGASJONSREGLEMENT:

Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 1.13 Støy i Kommunedelplan for Lillehammer b y -
byplanen, 2020 - 2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 12.03.2020.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
l. De mest støyende arbeidene forsøkes å gjøres i normalarbeidstiden (dagtid).
2. Nattarbeid: Maksimalt støynivå LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for

ekvivalentnivå med mer enn 15 dB.
3. Naboer m.fl. som er utsatt for vesentlig støy varsles. Dersom noen naboer blir spesielt berørt,

bør det tilbys alternativ overnatting.

SAKSOPPLYSNINGER:
Søknad om dispensasjon er datert og mottatt 27.06.22.
Arbeidet som det søkes om er asfaltarbeid av Peab (underentreprenør for Stan Brenden Maskinservice
AS), for prosjekt Fv213 Åretta - Storgata.
Det planlegges pr. i dag utførende arbeider på dagtid, men det er en stor mulighet for at det må utføres
på nattestid pga trafikkmengde i området og bemanning tilgjengelig for utførende bedrift. Arbeid
nattestid vil foregå i tidsrommet 19-07 natt t i l tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i uke 27 og i uke 28. Blir
arbeidet ferdigstilt før så avsluttes det tidligere. Det er asfaltering som skal utføres og det betyr
maskiner og utstyr som medfører støy. Dette vil berøre beboere i Hamarvegen og tilstøtende veger i

Postadresse:
Lillehammer kommune
Postboks 986
2609 LILLEHAMMER

Besksadresse
Storgata 51, 2609 LILLEHAMMER
E-postadresse
postmottak@lillehammer.kommune.no

Telefon
6 1 0 5 05 00
Internettadresse
www.lillehammer.kommune.no

Bankkonto

Foretaksregisteret
945 578 564

Side l av 3

mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no


 

2 
 

området. I Hamarvegen og tilstøtende er det i all hovedsak private boliger i tillegg til en bedrift - Bangs 
Oppmåling.  
 
Stian Brenden Maskinservice har god kommunikasjon med Lillehammer kommune og Innlandet 
Fylkeskommune og vil sørge for å varsle de som berøres av beboere i området gjennom kommunens 
varslingstjeneste i god tid før arbeidet igangsettes.   
 
Vurdering: 
Det må i denne saken tas hensyn til T-1442/2021 – Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging med tilhørende veileder (M-2061). Kapittel 6 i T-1442 gir føringer for håndtering av 
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet.  
Utgangspunktet er tabell 4, som setter støygrenser for dagtid (7-19), kveld (19-23) og natt (23-07). 
Tabellen angir anbefalte støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 
måneder. Alle grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt 
bruksformål. Dersom bygge- og anleggsvirksomheten har varighet kortere enn 6 måneder, kan det 
aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell 4. Ved forventede 
overskridelser av støygrensene i tabell 4 bør det utarbeides prognoser som viser støysituasjonen.  
 
6.1.2 omhandler arbeider om natten.  
Støyende arbeid og aktiviteter bør ikke forekomme om natten. Dersom det i spesielle tilfeller likevel er 
nødvendig med støyende arbeid på natt, og støygrensen i tabell 4 overskrides, bør berørte parter varsles 
om dette i god tid før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting. 
Maksimalt støynivå LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensen for ekvivalentnivå med mer enn 
15 dB.   
 
6.3.1 varling og dialog med naboer og berørte parter. 
Dialog og gode varslingsrutiner er konfiktdempende tiltak med god effekt, som forebygger og reduserer 
støyplage. Varsling bør alltid skje som oppslag på byggeplassen, og med direkte informasjon per brev, 
epost eller SMS til de mest berørte naboene. 
 
Konklusjon: 
Samfunnsnytten er stor av arbeidet som skal utføres, og på grunn av stor trafikkmengde gjennom 
sommeren, kan det være behov for nattarbeid.  
Ut fra en helhetsvurdering kan dispensasjon innvilges med vilkår. 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dispensasjonen har ikke negative konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Gebyr: 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til kommunens 
gebyrregulativ for tjenesteområde Byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1. 
 
Klagerett: 
Med hjemmel i forvaltningslovens § 28 kan vår avgjørelse påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 
tre uker etter mottatt vedtak. Klagen skal sendes til Lillehammer kommune, postboks 986,  
2626 Lillehammer. Klagen må begrunnes, angis hva det klages over og hvilke endringer som ønskes. 
Det opplyses samtidig om adgangen til å anmode om utsatt iverksetting inntil en eventuell klage er 
endelig avgjort jamfør forvaltningslovens § 42. 
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Med hilsen 
 
Erik Ottvik 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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