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Tillatelse til støyende arbeider på dagtid - Gamle Ringeriksvei 43 og 47- 
03.12.2019-01.06.2021  
 
Folkehelsekontoret viser til søknad 19.11.2019 fra entreprenør Betonmast Ringerike AS om 
tillatelse til å overskride grensen for bygg- og anleggsstøy ved arbeider i Gamle Ringeriksvei 43 
og 47 på Bekkestua. Kontaktperson hos Betonmast Ringerike AS er Sanjin Rupic. GAMLE 
RINGERIKSVEI 47 AS er byggherre. 
 
Søknaden fra Betonmast Ringerike AS  
Prosjektet omfatter bygging av to bygg bestående av leiligheter og butikklokale, samt 
parkeringskjeller under begge byggene. Betonmast Ringerike AS har søkt om tillatelse til å 
overskride grenseverdiene i forbindelse med boring, sprenging, pigging, spunting og graving av 
løsmasser i perioden fra 03.12.2019 til 01.06.2021.  
  
Sterkt støyende arbeider som sprengning og pigging vil utføres mellom kl. 08.00 og 17.00 og 
med en times fast pause midt på dagen. Det vil være liten aktivitet i forbindelse med høytider 
og kun støysvake aktiviteter på lørdager. Ingen støyende aktiviteter på søndager. Betonmast 
Ringerike AS vil tilstrebe å finne løsninger som begrenser støyen mot de nærmeste naboene. 
 
Det er utarbeidet en plan for kommunikasjon med berørte naboer og for nabovarsling. 
Betonmast Ringerike AS har avholdt informasjonsmøte, og har opprettet en nettside for å 
videreformidle informasjon til naboer. Ved oppstart av større arbeider vil de varsle de 
nærmeste naboene skriftlig. Underentreprenører har rutiner der det varsles ved sprenging og 
sterkt støyende arbeider.  
 
Folkehelsekontorets hjemmel og vurdering  
I henhold til forskrift om miljørettet helsevern § 9a skal man ved etablering og bruk av 
støykilder tilstrebe lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig 
ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.   
  
For bygge- og anleggsaktivitet legges Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 
kapittel 4 til grunn for behandling av støy i arealplanlegging. Anbefalt støygrense LpAeq utendørs 
ved boliger på dagtid (07-19), kveld (19-23) og natt (23-07) er henholdsvis 65, 55 og 45 dBA. 



 

 

For langvarig arbeider som berører samme nabolag skjerpes grenseverdiene. Tilsvarende 
skjerpelse gjelder også for impulsivstøy. For dette prosjektet betyr det en innskjerping på til 
sammen 10 dBA.   
  
Vi viser også til folkehelselovens kapittel 3, §§ 4, 12 og 14 om medvirkning, opplysningsplikt og 
retting, samt forskrift om miljørettet helsevern § 9 om helsemessige ulemper som virksomhet 
eller eiendom påfører omgivelsene.  
  
Det foreligger ikke støyprognose eller estimat for hvilket støynivå naboer vil bli eksponert for. 
Det er boliger tett på anleggsområdet. Arbeidsoperasjoner som boring, sprenging, pigging, 
spunting og opplasting av steinmasser er ansett som sterkt støyende og forventes å  overskride 
anbefalte støygrenser. Den praktiske håndhevingen for støy i dagperioden er begrenset. Som 
avbøtende tiltak begrenses arbeidstiden. 
  
Tillatelsen gis i tråd med kommunens retningslinjer.  
  
Vedtak 
Betonmast Ringerike AS får tillatelse til å overskride støygrensene på dagtid (7-19) i Gamle 
Ringeriksvei 43/47 fra 03.12.2019 til 01.06.2021. Følgende vilkår gjelder:   

1. Spesielt støyende arbeider som boring, pigging, sprenging og opplasting av 
steinmasser, kan utføres mellom klokken 08:00 og 17:00, mandag til fredag, med en 
times fast pause midt på dagen.  

2. Betonmast Ringerike AS må benytte de mest støysvake arbeidsmetoder/-maskiner for 
å unngå unødig støyutsondring. Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at 
sjenansen for naboer blir minst mulig.   

3. Berørte naboer må få informasjon om arbeidene snarest mulig. Informasjonen må 
inneholde navn og telefonnummer til ansvarlig byggeleder, som skal nås under 
arbeidets gang.   

4. Dersom naboer med særskilte behov tar kontakt, skal Betonmast Ringerike AS vurdere 
behovet for å tilby alternativt oppholdssted i perioder med mye impulsiv støy.   

5. Dersom aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, vil 
Folkehelsekontoret justere eller trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig med 
øyeblikkelig virkning.   

6. Internkontrollen må inneholde dokumentasjon om hvordan denne tillatelsen skal 
overholdes   

 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i folkehelseloven §§ 4 og 14 og forskrift om miljørettet  
helsevern § 9a, jfr. kapittel 4 i støyretningslinjen T-1442/2016. Tillatelsen gjøres tilgjengelig på 
kommunens nettsider. 
  
Klageadgang 
Du kan klage på enkeltvedtaket innen tre uker jamfør forvaltningslovens kapittel 6. Klagen må 
inneholde en begrunnelse og sendes til Bærum kommune ved Folkehelsekontoret, som gjør en 
ny vurdering av saken. Dersom kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til 
fylkesmannen for endelig avgjørelse.   
 
Med hilsen 
 
Tonje Vågårøy  
avdelingsleder  
 Grete Marie Husø 
 senioringeniør 
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