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   Dato:  05.12.2011 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

 201100595-4 Lasse Elden, 23 42 26 75 512 
 

 
 
GNR 228 BNR 502 - THORVALD MEYERS GATE 61 - VARSEL OM OPPSTART AV 

ARBEID MED FORSLAG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN - 

MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE 

 
Det vises til mottatt brev av 29.11.11 i forbindelse med ovennevnte. 
 
Bydelsoverlegen viser til at saken også vil kunne bli behandlet politisk og at Bydel 
Grünerløkka således også vil kunne avgi uttalelse på bakgrunn av politisk behandling. Det vises 
i den forbindelse til bydelens samarbeidsavtale med Plan- og bygningsetaten. 
 
Vurdering 
 
Bydelsoverlegen har erfaring med at det i forbindelse med virksomheter som benytter tekniske 
installasjoner, som musikk-, vifte- og/eller ventilasjonsanlegg eller lignende innretninger, lett 
kan forårsake sjenerende støy for nærliggende boliger. 
 
For virksomhet hvor det finnes boliger i samme eller tilstøtende bygg anbefales det at 
virksomheten kontakter akustisk konsulent for å finne gode og varig løsninger som ikke 
medfører sjenerende støy, utover grenseverdiene i teknisk forskrift og NS 8175, for 
omkringliggende boliger. Der det også vil lages og serveres mat, bør det etableres vifte- eller 
ventilasjonsanlegg som sikrer at lukt (matos og lignende) ikke blir til sjenanse for berørte 
naboer. 
 
Der virksomheten har levende musikk og/eller benytter musikkanlegg i lokalene bør dører og 
vinduer holdes lukket for å unngå unødvendige støyplager. Avbøtende tiltak bør baseres på 
støyfaglige vurderinger. 
  
Lydnivået på publikumsområder må ikke overskride Folkehelseinstituttets anbefalte 
grenseverdier, se under: 
 

 
 



 
 

 2 

Lovverk 
 
Det vises til lov om helsetjenesten i kommunene § 3-5 (Medisinsk-faglig rådgivning), som sier 
at bydelsoverlegens tilråding og begrunnelse alltid skal følge saken når kommunen behandler 
saker om miljørettet helsevern med videre. 
 
Medisinskfaglig uttalelse 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at støyforholdene (innendørs og utendørs) for boligene i Thorvald 
Meyers gate 61 og berørte naboeiendommer dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning og 
at tilfredsstillelse av støykravene i teknisk forskrift (Norsk Standard 8175) kan dokumenteres 
før disse tas i bruk og det gis ferdigattest. 
 
Videre forutsettes det at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier (se over) i lokaler og 
publikumsområder overholdes, se over.  
 
Bydelsoverlegen anbefaler videre at det utarbeides støysonekart og at planmyndigheten stiller 
juridisk bindende støykrav til tiltakshaver etter pbl § 26. Bydelsoverlegen anbefaler at det 
utarbeides en prognosesituasjon for 1) dagens situasjon og aktivitetsnivå og 2) en 
prognosesituasjon. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at alle nye boenheter får en stille side og at boenhetene har tilgang 
til et egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Bydelsoverlegen forutsetter videre at det i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider 
iverksettes støytiltak, jf. Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Støytiltakene 
bør iverksettes seinest samtidig med at det gis igangsettelsestillatelsen. 
 
Bydelsoverlegen anmoder utbygger om å utarbeide: 

• støyprognoser for alle aktuelle bygge- og anleggsaktiviteter. 

• informasjon om avbøtende tiltak (for eksempel valg av støysvak metode/maskin, 
eventuell skjerming, eventuell redusert driftstid, mv.)  

• rutiner for varsling av berørte naboer.  

• miljøoppfølgingsprogram for oppfølging av støyende bygge- og anleggsaktiviteter. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Lasse Elden 
helsekonsulent 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  

 

 

Kopi til: Plan- og bygningsetaten (postmottak@pbe.oslo.kommune.no). 

 







   

  Oslo kommune  
 Bymiljøetaten 

Divisjon samferdsel 
 

 
 

 

Bymiljøetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Bankgiro: 6004.06.55045 
Divisjon samferdsel Strømsveien 102 Telefaks: 23 49 30 09 Org.nr: NO 996 922 766 
 Postadresse:   
 Postboks 6703 Etterstad E-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no 
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moseng poulsen arkitektur as 
Odins gate 32  
0260 OSLO 
 
v/ Kaja Bergliot Poulsen 

 

   

   

  

 

   Dato:  20.12.2011 

Deres ref.:    Vår ref.: 11/01720-7 Saksbeh.: Janina Frahm Kringstad 

Org. enhet: Utredning 

Arkivkode: 512 

  Tlf: 23493192  

    
    
    

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORSLAG TIL PRIVAT 

REGULERINGSPLAN - THORVALD MEYERS GATE 61 
 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Thorvald Meyers gate 61.  
 
Bymiljøetaten divisjon samferdsel gav innspill i forbindelse med planinitiativ for eiendommen. 
Vi viser til vårt brev av 30.05.2011, som ligger vedlagt. Ut over dette har vi følgende 
kommentarer som det må tas hensyn til i det videre planarbeidet:  
 

• I det videre planarbeidet må det vises hvordan parkering og varelevering tenkes løst. 
Parkering skal være i henhold til den til en hver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo 
kommune. Dette gjelder også for sykkelparkering.  

• Avkjørsel skal ha sikt- og stigningsforhold i henhold til gjeldende kommunale normer 
og må i størst mulig grad anlegges vinkelrett på offentlig vei. Fortauet forbi avkjørsel 
skal være gjennomgående med nedsenket kantstein. Avkjørsel skal markeres med pil på 
plankartet.  

 

• I kartutsnittet vedlagt varselet ser det ut til at planavgrensningen er lagt i fortauet mot 
Thorvald Meyers gate. Avgrensningen må legges i fasadelinjen, slik at fortauet ikke 
omfattes av reguleringsplanen. 

 
Vi vil komme tilbake med utdypende kommentarer når det foreligger mer materiale i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Arne Hvamstad Janina Frahm Kringstad 
seksjonssjef overingeniør 

Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 1 – Brev fra Bymiljøetaten av 30.05.2011 
 








