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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S19/14057 

Billingstad Panorama, Tomtebakken 5 - Tillatelse til å overskride 
grensene i Støyretningslinje T-1442/16 i tidsrommet 11.11.19 – 
8.5.2020 
 

Det vises til Deres søknad mottatt her 13.11.2019 hvor det søkes om tillatelse til 

å utføre bygge- og anleggsarbeider i tidsrommet 11.11.19 – 8.5.2020 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Asker kommune viser til Lov om folkehelsearbeid kapittel 3 om miljørettet helse-
vern med forskrifter, Støyretningslinje T-1442. Tillatelse til å bryte grensene i T-
1442 kan gis hvis det er nødvendig å få utført livsviktige arbeider, arbeid som 
ivaretar vesentlige samfunnsmessige interesser eller når det fore ligger andre 
særlige grunner.  
 
Faktiske forhold 
Søker oppgir at arbeidet vil bestå i:  

 Sprengningsarbeider, pigging av fjell og lasting av sprengstein. 

 Sprengningsarbeidene sorterer under politiet, så vi gir ikke merknader til den 
delen av søknaden 

 Fordi arbeidene vil foregå i lengre periode, over 6 mnd., må det oppføres for-
slag til avbøtende tiltak som gjøres kjent for naboene.  

 
Vurdering 
Arbeidet skal pågå i et boligområde hvor det normalt er stille og rolig. Arbeidene 
vil trolig virke svært sjenerende på lokalbefolkningen og det vil i dette tilfelle 
være ekstra viktig med god informasjon om hva som skal skje og når dette vil 
finne sted. 
 
Det gis tillatelse til å utføre arbeid som overskrider grenseverdiene i T-1442 i 
tidsrommet 0800 til 1700 mandag til fredag og i tidsrommet 0900 – 1600 på 
lørdager i ordinære boligområder. Utover dette tidspunktet, må det kun utføres 
aktiviteter som holder seg innenfor kravene T-1442 kap. 4 tabell 4. 
 
Erfaringsmessig er informasjon til berørte naboer viktig slik at folk kan innrette 
seg etter arbeidet som skal utføres. Det forutsettes derfor at berørte naboer 
varsles skriftlig om arbeidets art og varighet, og i hvilket tidsrom arbeidene blir 
utført. Varselet må inneholde kontaktinformasjon til utbygger og Asker kommune 
med telefonnummer. Varselet anbefales sendt ut minimum 14 dager før arbeidet 
starter.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern samt 
Retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442 gis det tillatelse til å utføre 
støyende arbeider i forbindelse med bygg- og anleggsarbeider i tidsrommet 
11.11.2019 – 8.5.2020 
 
 
Tillatelsen gis på følgene vilkår: 

 Berørte naboer skal varsles med skriftlig informasjon om støyende arbeiders 
art og varighet. Det anbefales minst 14 dager før arbeidene starter. Det skal 
opplyses om tillatelsen som er gitt og hvem som er kontaktperson hos 
utbygger med navn og telefonnummer. Det skal også opplyses om 
kontaktperson i Asker kommune. 

 Vi anbefaler at det settes opp informasjonstavle ved inngangen til 
anleggsområdet. Dette er for at andre naboer skal kunne innrette seg og evnt. 
komme i kontakt med utbygger. 

 Kopi av informasjon SKAL sendes kommunehelsetjenesten i Asker 
kommune 

 Naboer som får sin helse alvorlig truet, dersom arbeidet gjennomføres slik 
søknaden beskriver, må få tilbud om alternativ bolig/kontor mens de særlig 
helsetruende arbeidene pågår. 

 Dersom det kommer berettigede klager på forhold som i dag ikke er kjent 
eller ved overskridelse av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake 
dispensasjonen med umiddelbar virkning. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket er å anse som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven § 28 og 
kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jfr.§ 19 i Lov om 
folkehelsearbeid.  
 
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 
frem til vedkommende part, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagen må være 
undertegnet av klager eller hans fullmektig, og rettes til Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, men sendes til Helseavdelingen i Asker kommune.  Klagen bør nevne de 
grunner som den støtter seg til, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Asker kommune  
 
Sigrid Ryg Helgebostad Hjørdis Sæther 
Ass. kommuneoverlege Rådgiver 
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