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Høring - NAF Trafikksenter AS Vålerbanen - Endring av støytillatelse 

NAF Trafikksenter AS Vålerbanen søker om endring av klokkeslett på stevnet «Gatebil» 
til klokken 10:00 – 17:00 på søndager og en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli 
måned. Fylkesmannen i Innlandet ber om uttalelse til søknaden innen 7. desember 2020.  
 

 
Vi ber om at Våler kommune legger saksdokumentene ut til offentlig gjennomsyn for eksempel på 
servicetorget og gjerne informerer om dette via kommunens nettside. Fylkesmannen vil legge 
søknadsdokumentene på egen nettside og sørge for kunngjøring av søknaden i avisen Glomdalen.  
 
Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden. Innspillene sendes til Fylkesmannen i Innlandet 
innen 7. desember 2020.  
 
Søknaden 
Vi viser til en søknad om endring av tillatelsen fra NAF Trafikksenter AS Vålerbanen mottatt 
28.10.2019.  
 
Følgende endringer i tillatelsen er foreslått: 
 

1. NAF Trafikksenter AS Vålerbanen ønsker å endre klokkeslettet på søndager på stevnet 
«Gatebil». Tidligere har Vålerbanen søkt dispensasjon for «warm-up» mellom 09:00 – 11:00, 
samt har tillatelsen inkludert kjøretid mellom 13:00 – 19:00. Ønsket endring av tiden er til 
klokken 10:00 – 17:00 på søndager, som reduserer den totale kjøretiden på søndager med 1 
time.  

2. NAF Trafikksenter AS Vålerbanen ønsker en tillatelse for testkjøring av elektrisk bil i juli 
måned med eventuelle begrensninger satt av Fylkesmannen i Innlandet. Tidligere har 
Vålerbanen hatt forbud om motorsportaktiviteter i juli. En støyrapport utarbeidet av Brekke 
Strand er vedlagt denne høringen med støymålinger fra elektrisk bilkjøring på Vålerbanen i 
2018. Konklusjonen fra rapporten er at det maksimale lydtrykknivåer hos de nærmeste 
naboene fra den elektriske bilkjøringen på hovedbanen til Vålerbanen vil ligge betydelig 
lavere enn grenseverdien for maksimalt støynivå i utslippstillatelsen på L5AF 60 dB, og det 



  Side: 2/2 

forventes at støyet ikke vil være hørbart over annen bakgrunnsstøy i området for noen av 
Vålerbanens naboer.  

 
Saksgang 
Søknaden sendes nå på offentlig høring med frist 7. desember 2020. Eventuelle høringsuttalelser vil 
bli oversendt til NAF Trafikksenter AS Vålerbanen for kommentarer. Deretter vil Fylkesmannen i 
Innlandet utarbeide et utkast til tillatelse og forhåndsvarsle et vedtak. Dette vil gå i kopi til 
kommunen og eventuelt andre som har sendt inn høringsuttalelse før Fylkesmannen gjør et endelig 
vedtak. Vedtaket vil kunne påklages av de med rettslig klageinteresse.  
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Jessica Emily Roos 
rådgiver 
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Vedlegg: 
1 AKU-05 N 190604 Vålerbanen - Vurdering av støy fra planlagt kjøring med elbil på banen, 

sommer 2019[1] 
2 Søknad om dispensasjon SKM_C45819102808250[1] 

 
 
Kopi til: 
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