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DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTEN I OSLO - BYGGE- OG ANLEGGSSTØY
Gnr/bnr: 149/1 Solfjellshøgda 23 - Ryen Helsehus

Vedtak
Skanska Norge AS gis dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til å gjennomføre bygge- og
anleggsarbeider med følgende vilkår

-    Arbeidene må gjennomføres innenfor de rammer som er beskrevet i søknaden.
-    Arbeidene må gjennomføres så skånsomt som mulig og ikke bidra til helseskadelig

støy for omgivelsene.
-    Berørte naboer skal i god tid ha informasjon om arbeidene, kontaktopplysninger,

konsekvensene og andre planlagte avbøtende tiltak. Vi skal ha kopi av gjeldene
naboinformasjon.

-    Håndtering av støy til omgivelsene skal være innarbeidet i internkontrollsystemet.

Opplysninger i søknad av 28.01.2019 fra Skanska Norge AS

Søknaden har følgende vedlegg:
-    Kart over anleggsområdet (Oversiktskart Solfjellshøgda 23.jpg)
-    Støyprognose (Målt nattstøy montasje 2006 fra et annet prosjekt.pdf)

Det er søkt om støy	ende arbeider i perioden 18.02.2019 til 01.03.2019 i tidsintervallene kl.
19:00-21:00, 21:00-23:00, 01:00-07:00
Det skal ikke utføres sterkt støyende arbeider.

Følgende naboer vil berøres av bygge- og anleggsstøy:
boliger

Planlagte tiltak for å redusere ulempene:
-    Vi vil ha dialog med virksomheter som blir berørt.
-    Andre forebyggende tiltak.

Andre forebyggende tiltak:
Forebyggende og støyreduserende tiltak:
a) Det kreves at transport ikke går på tomgang når ventetid ¿ ansv. Nordic Crane
b) Det blir minst mulig bruk av motorsag og evt. benytte sag på strøm ¿
Kodumajatehase AS
c) Det skal benyttes plasthammer ved hamring på stillas for sammenføyning
d) Mannskapet benytter lave stemmer ved nattarbeid. Alle på byggeplass
e) Ikke kast av avfall i container, legg det stille i container. Alle på byggeplass

Tiltakene følges opp gjennom SJA analyse i forkant av oppstart arbeider og under montasjen
av entreprenøren.
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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 framdriften og hvordan de ulike arbeidene vil
påvirke bomiljøet.

Brudd på vilkår
Dersom dere bryter vilkårene eller aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt,
kan kommunens helsemyndighet kreve ytterligere avbøtende tiltak eller trekke
dispensasjonen tilbake.

Hjemmel
I henhold til § 16 i støyforskriften, kan vi gi dispensasjon for støyende arbeider, på bakgrunn
av at det er kortvarige arbeider som ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser, eller
det foreligger andre særlige grunner. Byggeprosjekter som er behandlet gjennom ordinære
planprosesser i kommunen og er politisk vedtatt, anses å ivareta samfunnsmessige
interesser. For samfunnsnyttige arbeider er det av felles interesse for utbygger, entreprenør,
naboer og samfunnet at arbeidene utføres effektivt. Dette vektlegges i behandling av
søknaden.
Dispensasjonsvedtaket er også å anse som en forhåndsgodkjenning av tiltak ved sterkt
støyende arbeider, jfr. § 14.

Klageadgang
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, jfr. 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.

Med hilsen

Bydel Nordstrand

Automatisk godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg:
Utkast til naboinformasjonsskriv

Kopi til:
Tiltakshaver/byggherre: laurense.helene.lie.rypdal@oby.oslo.kommune.no
Nabokontakt: fredrik.langfoss@skanska.no
Politiet: post.oslo@politiet.no
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