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Magne Djup, 62 55 10 77

Saksbehandling og klage - næringseiendom Mesnali – Ringsaker kommune
Statsforvalteren viser til din henvendelse til KMD i e-post 20.10.2020, oversendt oss fra
departementet i brev av 09.12.2020 for besvarelse.
Som kjent har daværende Fylkesmannen i Hedmark tidligere behandlet denne saken. Vi viser her til
diverse korrespondanse på vår sak 2018/4874 (kommunal) og sak 2015/8031 (miljøvern). Sist
mottatte klage fra deg ble av oss oversendt Ringsaker kommune for oppfølging i e-post 16.11.2018.
Vi registrerer at du fortsatt opplever ulike plager knyttet til drift/virksomhet på naboeiendommen.
Statsforvalteren må igjen presisere at denne saken er endelig avgjort når det gjelder måten
naboeiendommen er blitt gjort om til næringseiendom. Vi viser her til vårt vedtak av 09.11.2018.
I dette vedtaket, hvor kommunens avvisningsvedtak ble stadfestet, gikk vi likevel inn på de plager
dere hadde opplevd mht. støy og annen forurensning. Vi presiserte at støyplager som skyldes
utendørs drift og aktivitet, er forhold som primært må forfølges etter forurensningsloven evt.
folkehelseloven og dens tilhørende forskrift om miljørettet helsevern. Vi tilrådde videre at du og evt.
øvrige berørte naboer/gjenboere, i skjema registrerte tid og varighet av opplevde støyplager dersom
problemene vedvarte, samt at nye klager måtte sendes kommunen ved teknisk drift/forurensningsenhet eller miljørettet helsevern v/kommunelege.
Statsforvalteren forstår det videre slik at du opplever ikke å bli hørt av kommunen og/eller ikke har
mottatt svar på dine senere henvendelser om forurensning/forsøpling.
I kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven om dispensasjon av 01.11.2013 og i
byggetillatelse for oppføring av lagerbygg 10.03.2014, er stilt følgende vilkår; «Bruken av/aktiviteten på
eiendommen skal ikke redusere bokvaliteten i området bl.a. mht. støy, estetikk mv.»
Vi gjentar at det tilligger Ringsaker kommune ved plan og byggesak å evt. presisere og tydeliggjøre
dette vilkåret, samt følge det opp gjennom tilsyn og/eller pålegg etter plan- og bygningsloven.
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Statsforvalteren anser derfor at kommunen plikter å følge opp dine klager. Dette basert på sine egne
vedtak i saken. Vi sender derfor gjenpart til kommunen av vårt brev og ditt brev og ber om at
kommunen følger opp saken.
Statsforvalteren ber om å få kopi av kommunens svar og/eller om å bli orientert om kommunens
videre oppfølging av saken.
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