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Tillatelse til å overskride støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - 
Ringeriksveien 272 A - B  
 
 
Folkehelsekontoret viser til søknad 13.01.2020 fra KF Entreprenør AS om tillatelse til å 
overskride støygrenser i forbindelse med ombygging av Skui bussanlegg.  Det vises også til e-
post fra Sporveien om planlagt naboinformasjon. Byggherre er Sporveien AS. 
 
Søknaden fra KF Entreprenør AS 
Anleggsaktivitet som vil overskride gjeldende støygrenser på dagtid, vil være gravemaskiner og 
lasting av steinmasser, sprengingsarbeider, pigging av fjell, sømboring, betongsaging og 
pelearbeider. Det vil i følge søker være støyende arbeid i perioden 20.1.2020 til 31.12.2020. 
Det vil si hele prosjektets varighet.  Det søkes om å utføre arbeidet mandag til fredag kl 07:00 
til 19:00. Det er ikke utført støyprognose, og det er ramset opp støyreduserende tiltak som kan 
være aktuelle. 
 
Folkehelsekontorets hjemmel  
I henhold til forskrift om miljørettet helsevern § 9a skal det 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 til grunn for behandling av støy i 
arealplanlegging, kapittel 4. Anbefalt støygrense LpAeq utendørs ved boliger på dagtid (07-19) 
er 65 dBA. Grenseverdiene skjerpes for langvarig arbeider og svært støyende arbeider som 
avgir impulsiv støy (eks. boring, sprengning, spunting, pigging, peling og håndtering av 
steinmasser). 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. 
 
Folkehelsekontorets vurdering 
Det foreligger ikke støyprognose eller estimat for hvilket støynivå naboer vil bli eksponert for. 
Bærumskartet viser at det er liten avstand til de nærmeste boligene.  
Folkehelsekontoret begrenser arbeidstiden for sterkt støyende arbeid til mellom klokken 0800- 
1700 med en times pause midt på dagen. Det vil si arbeidsoperasjoner som boring, sprenging, 



pigging, peling og håndtering av steinmasser. Øvrig arbeid som overskrider grenseverdiene 
(støyende arbeid uten impulsiv støy), begrenses til mellom klokken 0700 til 1900.  
 
Det kan være nyttig for utbygger å dokumentere støynivået med målinger overfor berørte 
naboer. Ved en eventuell klage kan det også bli aktuelt for Folkehelsekontoret å kreve 
dokumentasjon av støynivået. 
 
Folkehelsekontoret legger vekt på at berørte naboer får god informasjon om arbeidets gang. 
Varslingspraksisen påvirker graden av opplevde ulemper i nabolaget. Tillatelsen gis i tråd med 
Bærum kommunes retningslinjer. 
 
Vedtak 
KF Entreprenør AS gis tillatelse til å overskride støygrenser på dagtid (7-19) i Ringeriksveien 
272 a/b i perioden 29.1.2020 til 31.12.2020, på følgende vilkår: 

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

2. Øvrig arbeid som overskrider grenseverdiene (støyende arbeid uten impulsiv støy), 
begrenses til mellom klokken 0700 til 1900. 

3. KF Entreprenør 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. 

4. Berørte naboer skal informeres om arbeidene. Informasjonen må inneholde navn og 
telefonnummer til ansvarlig byggeleder, som skal kunne nås under arbeidets gang. 

5. Dersom naboer med særskilte behov tar kontakt, skal KF Entreprenør AS vurdere 
behovet for å tilby alternativt oppholdssted i perioder med mye impulsiv støy. 

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

7. 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 
Dette enkeltvedtaket kan påklages innen tre uker, jfr. 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  
 Helene Brandshaug 
 overingeniør 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 



 
Kopi til: 

KF Entreprenør 
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