
  
 

 

 

Samfunnshelse og 
integrering 
Postboks 353 
1372 Asker 

E-post 
post@asker.kommune.no 
Nettside 
www.asker.kommune.no 

Telefon 
66 90 90 00 
 

Org.nr.  
944 382 038 mva. 
 

 

Asker Kommune 

Postboks 353 
 

1383 ASKER 
 

 
Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: 
 HSATHER J07 07.10.2019 
 S19/11800 L95495/19  
 
Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S19/11800 

 

Backe Stor-Oslo AS, Risenga ishall - Tillatelse til å overskride 

støyretningslinje T-1442 i tidsrommet 1.10.2019 - 1.10.2021 
 

Det vises til Deres søknad mottatt her 23.9.2019 hvor det søkes tillatelse til å 

utføre pigging, peling- og spuntarbeider, samt grave- og sprengningsarbeider og 
infrastrukturarbeider for store deler av prosjektet.  

 
Hjemmelsgrunnlag 

Asker kommune viser til Lov om folkehelsearbeid kapittel 3 om miljørettet helse-
vern med forskrifter, retningslinjer slik som «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 
Det vises til Utredning av BA-støy utarbeidet av Brekke og Strand.  

 
Søker oppgir at arbeidet vil bestå i:  

 Graving, pigging og peling. Sprengningsarbeider sorterer under politiet, så vi 
gir ikke merknader til den delen av søknaden 

 Fordi arbeidene vil foregå i lengre perioder gjennom to år må det oppføres 

forslag til avbøtende tiltak som gjøres kjent for naboene. Det vises til punkt 6 
i utredningen til støykonsulentfirmaet.  

 
Vurdering 
Det er stor bygge- og anleggsvirksomhet i Asker kommune. Vi er av den opp-

fatning at utbyggingen er positiv for området. Samtidig vil byggeaktivitet som 
foregår i nærheten av eksisterende boliger påføre beboerne ulemper i form av 

støv og støy.  
 
Dere har søkt om tillatelse til å bryte støyretningslinje T-1442/16 i tidsrommet 

1.10.2019 til 1.10.2021. I denne omgang regner vi med at det er støyende 
grunnarbeider som skal utføres. Hvis tillatelsen ikke er tilstrekkelig må dere søke 

om forlengelse av tillatelsen og da må dere så langt i prosjektet legge frem en 
detaljert fremdriftsplan som viser de støyende arbeidene. 
Det er positivt at informasjon til berørte naboer, i form av en informasjonskanal  

på Asker kommune sine hjemmesider, varsler og informerer ukentlig om «frem-
tidens Risenga». 
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Det er viktig at folk får en kontakttelefon de kan ringe til i tilfelle det er skadelig 
støy slik utbygger kan vurdere arbeidet som skal utføres. Det forutsettes derfor 

at berørte naboer varsles skriftlig om arbeidets art og varighet, og hvilket område 
arbeidene blir utført i. Varselet sendes helst ut minimum 7 dager før arbeidet 

starter. Kopi av informasjonen skal sendes Miljørettet helsevern i Asker 
kommune. 
 

I retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T – 1442/16 er det 
bestemmelser om skjerping av grenseverdiene for langvarige arbeider og for 

arbeider som medfører impulslyd og rentoner. For en driftsfase på over 6 mnd. 
anbefales det en skjerping av grenseverdiene på 5dB.  
 

På bakgrunn av dette har Asker kommune besluttet å gi en skjerping av grense-
verdiene i støyretningslinjen §12 på 5dB. Det betyr at grenseverdien mellom 

klokken 0800 og 19.00 er 65 dB. Sommertid fra mai til og med juli settes tiden 
støyretningslinjen kan brytes til mellom kl. 08 og 17. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i Lov om folkehelsearbeid kapittel 3, §§ 9 og 14 og Støyretnings-

linje T-1442/16, kapittel 3 om miljørettet helsevern; gir Asker kommune tillatelse 
for arbeid fra 1.10.2019 til og med 1.10.2021 Etter en konkret helhetsvurdering 

finner Asker kommune at vilkårene for at tillatelse kan gis er oppfylt.  
 
Asker kommune gir tillatelse til grunnarbeider som overskrider grenseverdiene i § 

12 (med en skjerping på 5dB), i tidsperioden mellom klokken 0800 og 1900, alle 
dager bortsett fra lørdager. Alle arbeider skal opphøre søndager og helligdager 

jfr. Lov om helligdagsfreden. Sommertid mellom kl. 08 og 17. Dersom det er tvil 
om øvrig arbeid utover denne perioden overholder 65dB, bør utbygger 
gjennomføre lydtrykkmålinger ved ulike aktiviteter for å få oversikt over 

støysituasjonen. 
 

I løpet av perioden vil det forekomme noe sprenging. Kommunen forventer at 
utbygger sender ut spesialinformasjon til naboer i forkant av sprengningsarbeidet 
 

Videre vil det i Asker kommunes vedtak settes et vilkår om at tillatelsen kan 
endres dersom kommuneoverlegen får henvendelser fra beboere/arbeidstakere 

som er svært plaget av støyen eller at de må tilbys erstatningsbolig/kontor. 
 
Asker kommune ber utbygger gjøre en vurdering i forhold til behovet for vanning 

i forbindelse med aktivitetene som planlegges. 
 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
 
 Grunnarbeid som overskrider grenseverdiene 65dB, må foregå mandag til 

fredag mellom klokken 0800 og 1900. Mellom kl. 19 til 23. gis det ikke tillat-
else.  Dersom det oppstår uforutsette hendelser som medfører støy utover 

dette tidsrommet, må berørte naboer og kommuneoverlege varsles 
 Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at sjenansen for naboene blir 

minst mulig  

 Asker kommune ber om at utbygger gjør en vurdering i forhold til behovet for 
vanning i forbindelse med aktivitetene på grunn av fare for støvplage. Kopi av 

vurderingen med evnt. tiltak sendes til Asker kommune. 
 Virksomheten må benytte de mest støysvake metoder/maskiner som er 

tilgjengelig 
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 Berørte naboer og arbeidstakere skal varsles med skriftlig infor-
masjon om de støyende arbeiders art og varighet. Det skal opplyses 

om de tillatelser som er gitt og hvem som er kontaktperson hos 
utbygger med navn og telefonnummer. Det skal også opplyses om 

kontaktinformasjon til Asker kommune. 
 I forkant av sprengningsarbeidet må det sendes ut spesialinformasjon til 

berørte beboere. 

 Naboer som får sin helse alvorlig truet eller sitt arbeidsmiljø betydelig påvirket 
dersom arbeidene gjennomføres slik søknaden beskriver, må gis tilbud om 

alternativ bolig/kontor mens de særlig helsetruende støyende arbeidene pågår 
 Dersom det kommer klager, oppstår uforutsette forhold eller ved overskridelse 

av angitte vilkår kan Asker kommune trekke tilbake eller justere tillatelsen 

med umiddelbar virkning 
 Kopi av all informasjon til berørte naboer sendes Asker kommune. 

 
 
Klageadgang 

Tillatelsen 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 Asker kommune ved Helseavdelingen. 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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