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Statens vegvesens uttalelse til reguleringsplan - Eliløkken Bruk i Skaun

kommune - Høring

Viser til brev datert 04.09.1 8 med flere vedlegg fra Skaun kommune der vi gis anledning til å

gi vår høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan for Eliløkken bruk. Hensikten med

planforslaget er å legge til rette for bygging av anslagsvis 79 boligenheter i rekke -

/blokkbebyggelse. Planområdet ligger på nordsiden av fv. 800 mellom fylkesvegen og sjøen.

Det er etablert gang - /sykkelveg på sørsiden av fv. 800 og det er etablert kryssingspunk t i

form av opphevet gangfelt.

S tatens vegvesen uttaler seg som vegadministrasjon for riksveg på vegne av staten, som

vegadministrasjon for fylkesveg på vegne av fylkeskommunen eller som sektoransvarlig på

vegne av staten.

Uttalelse

Statens vegvesen har tidligere ifm. oppstart av plana rbeid (22.01 .201 6) gitt innspill til

planen. I vårt innspill hadde vi merknader bl.a. i forhold til støy. Vi var og er opptatt av at de

boenheter som planlegges sikres både innendørs og utendørs oppholdsareal som

tilfredsstiller kravene som følger av miljø verndepartementets retningslinjer om støy i

arealplanleggingen rundskriv T - 1 442. Planforslaget er siden varsel om oppstart endret ved

at man har redusert høyden på planlagt bebyggelse fra 5 og 8 etasjer til 3 etasjer.

I forslaget til reguleringsbestemmels er er det tatt i bestemmelser som skal ivareta

støyretningslinjene T - 1 442. (Bestemmelsenes §§ 3.3 og 7.4). Støybelastningen vil være

størst for området BK2 og bygningsdeler som vender mot sør og fylkesvegen (og som ligger

høgere enn fylkesvegen, jf vedlagt e støysonekart. Her er det også mest sol på dagtid og

derfor a et areal attraktivt som uteoppholdsareal på dagtid. Vi er opptatt av at Skaun

kommune som plan - og bygningsmyndighet senere i sin byggesaksbehandling følger opp

eventuell støyproblematikk slik a t fremtidige boligkjøpere både er informert og ivaretatt slik
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støyretningslinjene forutsetter. (bl.a om hva som er enhetenes uteoppholdsareal med

støybelastning < 55 dBA og at det sikres, om nødvendig med tiltak, at alle enheter

disponerer areal med slike kvaliteter )

Vi er fornøyd med at det gjennomføres grunnundersøkelser jf; bestemmelsenes § 7.7 .

Vi har ingen øvrige merknader.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag

Med hilsen

Tor - Erik Jule Lian

Seksjonsleder Risvik Geir Halvard

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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