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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S19/10771  

Tillatelse til forlengelse av støydispensasjon Drammenbanen - 

Hvalstad stasjon til å gjelde frem til 15.12.2019 
 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S19/13132 

 

 

Det vises til søknad mottatt 18.10.2019 vedrørende søknad om tillatelse til å overskride 
rådgivende grenseverdier i Støyretningslinje T-1442/16 for ovennevnte arbeid. 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Det vises til Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern samt Retnings-
linje for støy i arealplanleggingen T-1442 som retningsgivende faglig norm; for bygge- og 
anleggsvirksomhet vises det til kapittel 4. 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke gis tillatelse til å utføre støyende arbeider på søn- 

og helligdager slik det søkes om. Dette reguleres av lov om helligdagsfred. 
 
Vedtak 
Etter en konkret helhetsvurdering finner vi at vilkårene er oppfylt. Det er lagt vekt på at 
støytiltak og informasjon innbyggerne er svært vesentlig. De vilkår som går frem av den 
første tillatelsen videreføres. Det er ingen endringer i vilkårene for dette.   
Det gis herved tillatelse til å avvike bestemmelsene i Retningslinje for støy i arealplan-

leggingen T-1442 hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern 
for ovennevnte arbeid 15.12.2019. Det gis ikke tillatelse til å utføre støyende arbeider på 
søn- og helligdager. 
 
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 Akershus, men sendes til 
Helseavdelingen, Asker kommune, Pb. 353, 1372 Asker.  Klagen bør nevne de grunner 
som den støtter seg til, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Sigrid Ryg Helgebostad Hjørdis Sæther 

Ass. kommuneoverlege Rådgiver 
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