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Bent Gramdal

From: Bent Gramdal
Sent: onsdag 1. mars 2023 13:45
To: Reidar J. Mathisen; per.gran.werner@strandparken.no; Gro Jørgensen
Subject: Sak for årsmøtet: “Støv- og støygruppa avsluttes men kan følges opp av styret ved 

konkrete saker”

Sak for årsmøtet: “Støv- og støygruppa avsluttes men kan følges opp av styret ved konkrete saker” 
 
Arbeidsgruppa “Støv- og støy” ble opprettet av styret ved årsmøte rundt 2014. Hensikten da var at styret skulle 
kunne ha en kontrollerende og koordinerende rolle i saker rundt støv og støy som vedgår mange i Strandparken. 
Dette var en arbeidsgruppe som så på partikkelstøv og støy fra riksveien og har prøvd å fremme forlenget tunnel. 
Støysaker vil nok dukke opp, men det er lite mer gruppa kan gjøre. Statens vegvesen og kommunen har hatt innspill 
til NTP (Nasjonal Transportplan) der alle er enige om at tunnel er riktig, men kom ikke med i planen som strekker seg 
frem til 2033 (https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nasjonal-transportplan-2022-2033-fylkesoversikt-
viken?publisherId=8768166&releaseId=17903703).  
Det blir heller ingen videre sak i å forlenge støyskjermen Steinsnesbukta utbyggingen sto for i 2022. 
Kommuneoverlegen argumenterte med at han kan pålegge Strandparken Velforening å bekoste støyskjerm i et 
kommunestyremøte.  Dette vil gruppa påpeke er uaktuelt. Det er papirer fra utbygger og kommunen fra 
reguleringen som dokumenterer at kommunen antageligvis ikke fulgte loven når de godtok «kun jordvoll» i 2001-
2004.  Å følge opp er en økonomisk risiko som skremmer arbeidsgruppen fra videre arbeid. Dette kan kreve juridisk 
bistand. 
 
Gruppen burde jobbet mer med å samle oversikt over hvor stor grad plagene er for alle beboerne. Det har kommet 
bekymringer rundt tap av kveldssol på bakkeplan med en støyskjerm, så det er flere hensyn som må vurderes enn 
kun støv og støy.  Dette er en sak styret kan ta hvis delfelt kan oppsummere sine argumenter for og imot støyskjerm. 
 
Gruppa har de siste årene ikke hatt møtevirksomhet. Det er derfor naturlig at den opphører og at styret selv ved 
senere behov kan opprette arbeidsgruppe der de selv velger å involvere . 
Involverte i gruppa har vært Anne Grethe Bokn, Alf Bruun, Terje Spilling, Mange Olav Johansen og Bent Gramdal. 
Geir Lenes i Østbyen har også hatt fast plass med sin innsikt. 
 
Forslag: 

- Støv- og støygruppa opphører. I saker der beboere tar egne initiativ som omhandler forhold i Strandparken 
bør dette koordineres med styret. 

- Vedtekter endres ved å ta bort gruppa fra representant med talerett i styret. 
 
Paragraf: §7 STYRET 
Tekst: “I tillegg har båtforeningens leder og en representant for støy - og støvgruppa faste plasser i styret med tale- 
og forslagsrett, men ikke stemmerett.” 
 
Forslag, endres til (styret kan fritt redigere bedre tekst for forslag): 
Tekst: “I tillegg har båtforeningens leder fast plass i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  Styret 
kan opprette arbeidsgrupper. Representant for disse har tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett.” 
 
Mvh, 
Bent Gramdal, talsperson “støv- og støygruppa” 
Jørgen Ferjemanns vei 15, 3187 Horten 
93012148 / bent@gramdal.no 
 
 


