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BYDELENS SVAR - TILLEGGSSØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
STØYFORSKRIFTEN FOR BYGGE- OG ANLEGGSSTØY - SOLFJELLSHØGDA 23, 
GNR./BNR. 149/1 
 
Kort beskrivelse av prosjektet: 
Solfjellshøgda 23, Gnr./Bnr. 149/1 
 
Det søkes om dispensasjon i forbindelse med riving av Ryen Helsehus. Arbeider som kan 
generere støy er pigging av fundamenter i grunn og knusing av betong med knuseverk. 
Maskiner som skal benyttes er anleggsmaskiner av type EC380D/EC480D med pigghammer. 
Knusing av betong vil foregå med betongsaks. De støyende anleggsoperasjonene vil startes opp 
05.04.2018 og avsluttes 31.07.2018. 
 
Vedtak: 
Det gis tillatelse til å gjennomføre bygge- og anleggsarbeider for tidsperiodene angitt 
under. Tillatelsen supplerer støydispensasjon gitt i brev av 26.02.2018. 
 
Det gis dispensasjon til å utføre støyende arbeider følgende fire lørdager: 
 

 Lørdag 07.07.2018 (uke 27) 
o 07:00-19:00 

 Lørdag 14.07.2018 (uke 28) 
o 07:00-19:00 

 Lørdag 21.07.2018 (uke 29) 
o 07:00-19:00 

 Lørdag 28.07.2018 (uke 30) 
o 07:00-19:00 

 
Dispensasjonen forutsetter at følgende vilkår er oppfylt: 

- Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig støy 
for omgivelsene.  

- Berørte naboer skal få informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger, konsekvensene 
og andre planlagte avbøtende tiltak tidligst mulig.  
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- Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.  
- Det må legges inn minst en time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen. 

Pauser må være planlagte til en forutsatt tid.  
- Ved overtredelse av angitte vilkår, eller ved mottakelse av rettmessige klager fra berørte 

naboer, vil helsemyndigheten i Bydel Nordstrand kunne trekke dispensasjonen tilbake. 
Dispensasjonen kan også trekkes tilbake dersom støynivået fra aktivitetene viser seg å 
overskride antatte verdier vesentlig.  

 
 
Opplysninger i tilleggssøknad av 19.06.2018: 
Det søkes om å utføre støyende arbeider følgende lørdager i uke 27-30 i tidsperioden 07:00-
19:00. 
 
Søknaden er sendt som ettersending til søknad datert 26.02.2018, saksnr 201800229. Det vises 
derfor til søknad av 23.02.2018 og støydispensasjon av 26.02.2018 for utfyllende informasjon.  
 
 

 
Generell informasjon fra Oslo kommune 
Helsevirkninger 
Støy regnes som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. 
Informasjon og mulighet for medvirkning har stor betydning for menneskers tålegrense. Det er 
viktig at dere holder naboer oppdatert om fremdriften og hvordan de ulike arbeidene vil påvirke 
bomiljøet. 
 
Brudd på vilkår 
Dersom dere bryter vilkårene eller aktivitetene medfører større støyulempe enn forutsatt, kan 
kommunens helsemyndighet kreve ytterligere avbøtende tiltak eller trekke tillatelsen tilbake. 
 
Hjemmel og klageadgang 
I henhold til § 16 i støyforskriften, kan kommunens helsemyndighet gi dispensasjon for 
støyende arbeider, på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige 
samfunnsmessige interesser, eller når det foreligger andre særlige grunner. Ved sterkt støyende 
arbeider skal vi på forhånd godkjenne de støyreduserende forhåndsregler som treffes, jf. § 14.  
 
Dere har rett til å klage på vedtaket, jf. § 19 i lov om folkehelsearbeid. Fristen for å klage er tre 
uker etter at dere er gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Dere sender i så fall 
klagen til oss. Dersom vi ikke gir dere medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen 
for endelig avgjørelse.  
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naboer, vil helsemyndigheten i Bydel Nordstrand kunne trekke dispensasjonen tilbake.
Dispensasjonen kan også trekkes tilbake dersom støynivået fra aktivitetene viser seg å
overskride antatte verdier vesentlig.
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Det søkes om å utføre støyende arbeider følgende lørdager i uke 27-30 i tidsperioden 07:00-
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Generell informasjon fra Oslo kommune
Helsevirkninger
Støy regnes som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn.
Informasjon og mulighet for medvirkning har stor betydning for menneskers tålegrense. Det er
viktig at dere holder naboer oppdatert om fremdriften og hvordan de ulike arbeidene vil påvirke
bomiljøet.

Braddpå vilkår
Dersom dere bryter vilkårene eller aktivitetene medfører større støyulempe enn forutsatt, kan
kommunens helsemyndighet kreve ytterligere avbøtende tiltak eller trekke tillatelsen tilbake.

Hjemmel og klageadgang
I henhold til § 16 i støyforskriften, kan kommunens helsemyndighet gi dispensasjon for
støyende arbeider, på bakgrunn av at det er kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige
samfunnsmessige interesser, eller når det foreligger andre særlige grunner. Ved sterkt støyende
arbeider skal vi på forhånd godkjenne de støyreduserende forhåndsregler som treffes, jf. § 14.

Dere har rett til å klage på vedtaket, jf. § 19 i lov om folkehelsearbeid. Fristen for å klage er tre
uker etter at dere er gjort kjent med vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Dere sender i så fall
klagen til oss. Dersom vi ikke gir dere medhold i klagen, sender vi saken over til Fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

2



 
 

 3 

Med hilsen 
 
 
 
Jorunn Lamson 
stabsleder 
Stab helse, utvikling og samfunn 

Andrea Dannemark 
spesialkonsulent 
Stab helse, utvikling og 
samfunn 

  
  
   
Godkjent og signert elektronisk 
 
 
 
Kopi til: Politiet, oslo.fot.beredskap@politiet.no  

Skanska Norge AS, fredrik.langfoss@skanska.no 
 monica.hagen@skanska.no 
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