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Folkehelsekontoret sin vurdreing - Melding om overskridelser av
støygrenser grving Michletsvei 16
Vi viser melding fra Testa AS til Folkehelsekontoret om støyende bygg- og
anleggsarbeider. Kontaktperson for entreprenøren er Bjørn Erik Larsen.
Informasjon fra meldingen
Arbeidet vil foregå en kveld/natt fra klokken 19.00 16.08.2022 – klokken 15:00
17.08.2022
Veien arbeidet skal gjennomføres ved, er på dagtid trafikkert. Arbeidet er vurdert av Vei
og Trafikk i Bærum kommune som nødvendig nattarbeid. Arbeidet vil være kortvarig
asfaltkutting og arbeid med gravemaskin. De mest støyende arbeidene skal tilstrebes å
ikke gjennomføres på natten.
Det er ikke beregnet lydnivå hos nærmeste nabo, og det er ikke planlagt støymåling for
perioden.
Informasjon til virksomheten
Arbeidet som er beskrevet vil omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a og som
innebærer at virksomheter og eiendommer må sørge for lavest mulig støynivå og mest
mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene. Grenseverdiene for bygge- og
anleggsstøy i T-1442, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. Utbygger må
vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreduserende
og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer.
Håndtering av bygge- og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller
hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak.
Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder M-2061/2021 til
støyretningslinjen T-1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonsskriv.
Folkehelsekontorets vurdering
Folkehelsekontoret anser dette som et arbeid av samfunnsnyttig karakter. Vei og
trafikk i Bærum kommune mener dette må gjennomføres på natt, grunnet sikkerhet.
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts
vei 2

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67503200
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

De avbøtende tiltakene anses å være hensiktsmessige og i tråd med krav i forskrift om
miljørettet helsevern og Klima- og miljødepartementets Retningslinje for støy i
arealplanlegging T-1442/2021. Dersom arbeidene medfører større støyulemper for
berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr.
folkehelselovens §§ 4 og 14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen
Tonje Vågårøy
avdelingsleder

Annicken Hanssen Fløisand
spesialrådgiver
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