VITAMINVEIEN 4; DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTEN.
Det vises til søknad datert 240418 fra Skanska Norge AS som skal demontere en
tårnkran som står syd på tomt til Vitaminveien 4. Bydel Sagene har inntil 10 dagers
behandlingstid på søknader om dispensasjon fra Oslo kommunes støyforskrift.
Arbeidene vil finne sted i på tomta til Vitaminveien 4; arbeidene blir påbegynt 030518
og arbeidene forventes ferdigstilt innen 090518. Arbeidene går ut på å koble opp
trafostasjon i Vitaminveien 4 den 03.mai og demontering av tårnkran den 07.-09.mai. Arbeidene
vil forårsake noe motorstøy fra lastebiler og mobilkran. Arbeidene vil starte på
kvelden og fortsette utover natten til arbeidene er gjennomført.
Vurdering:
Behandling av søknader om dispensasjon fra støyforskriften skjer etter Forskrift om
begrensning av støy(«støyforskriften for Oslo kommune») som er et tillegg til
Helseforskriftene for Oslo kommune. Dokumentasjonen er å finne på denne linken til
Lovdata. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven. Kapittel 2 i støyforskriften for Oslo
kommune definerer særbestemmelser vedrørende støy fr bygge‐ og
anleggsvirksomhet. I Bydel Sagene er helsetjenesten ved bydelsoverlegen delegert
myndighet til å saksbehandle søknader om dispensasjon fra Oslo kommunes
støyforskrift.
Foreliggende opplysninger tilsier at arbeidene vil kunne medføre støy som overskrider
støyforskriftens grenseverdier, samt avstedkomme impulsiv støy. Forskriften stiller
krav om at spesielle forholdsregler iverksettes når det skal utføres arbeidsoppgaver
som pigging, peling og spunting som avgir impulsiv støy. Det er bydelens
vurdering at de omsøkte arbeidene faller inn under kategorien viktige
samfunnsmessige arbeider, som helsetjenesten ved bydelsoverlegen kan innvilge
dispensasjon fra støyforskriftens krav for, etter § 16. På tross av at bydelen ikke har
mottatt klager på byggearbeidene hittil, gjør arbeidets art, varighet og avstand til
nærmeste naboer at det helsemessig vurderes som nødvendig med begrensninger i
både tid og vilkår knyttet til støydispensasjonen.
Vedtak:
Bydel Sagene ved bydelsoverlegen innvilger dispensasjon fra Oslo kommunes
støyforskrift § 12, samt forhåndsgodkjenning etter § 14 for bygge‐ og anleggsarbeider
på følgende vilkår:
Dispensasjonen arbeider med å koble opp trafostasjon og å demontere tårnkran i
området Vitaminveien 4 for perioden fom. 030518 ‐ tom. 090518. Dispensasjonen
gjelder for arbeider utført på kvelds‐ og nattetid fra kl. 19:00 – 07:00.
Det forutsettes at støyende arbeid forsøkes begrenset i størst mulig utstrekning ved
valg av støysvake arbeidsmetoder og maskiner.
Berørte naboer skal ved synlig oppslag på anleggsplassen varsles om arbeidets art,
varighet og antatt støynivå samt at dispensasjonen er gitt. Entreprenørs
kontaktperson og telefonnummer må framgå av nabovarsel og oppslag.
Dersom naboer til anleggsområdet som berører av støy får sin helse alvorlig truet som
følge av støyen, må saken underkastes ny vurdering. I tillegg kan det bli aktuelt for

utbygger å iverksette avbøtende tiltak i form av støyreduserende tiltak, tilby
erstatningsbolig/erstatningskontor mens de særlig helsetruende arbeidene
pågår.
Dersom det kommer klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelser
av angitte vilkår, kan bydelen tilbakekalle dispensasjonen eller justere vilkårene for
dispensasjonen. Iverksette støyreduserende tiltak ved behov.
Klageadgang:
Dette vedtaket er fattet med hjemmel i Folkehelseloven og Forskrift om begrensning
av støy i Oslo kommune. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen
i Oslo og Akershus innen 3 uker etter mottatt vedtak. En eventuell klage fremmes for
bydelsoverlegen i Bydel Sagene som avgjør om klagen skal tas til følge eller avslås;
avslås klagen av bydelsoverlegen oversendes saken til fylkesmannen for endelig
avgjørelse.
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