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OVERSENDELSE TIL BYDEL GRÜNERLØKKA - HASLEVEIEN 38 
. 

 

Det vises til samarbeidsavtale mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten i Plan- og byggesaker av 

14.05.96. Herved oversendes byggesaken til uttalelse. 

 

Vedlagt følger søknad om rammetillatelse til bruksendring fra lagerlokaler til forsamlingslokale. 

Bruksendringen har allerede funnet sted og virksomheten har i noe tid drevet virksomhet i lokalene. Dette 

er avviklet i påvente av ferdigattest.  Bruksendringen er ikke i tråd med formålet i reguleringsplanen 

(Byggeområde for industri), og tiltaket krever dispensasjon. 

 

Det vises til vedlagte saksdokumenter. Plan- og bygningsetaten ber om tilbakemelding innen 4 uker. 
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SØKNAD OM RAMMETILLATELSE HASLEVEIEN 38 - MEDISINSKFAGLIG 
UTTALELSE 
 
Det vises til mottatt oversendelse av søknad om rammetillatelse til bruksendring fra 
lagerlokaler til forsamlingslokale i Hasleveien 38, fra Samark AS. 
 

Faktiske forhold: 
Bruksendringen har allerede funnet sted og virksomheten har i noe tid drevet virksomhet i 
lokalene. Dette er avviklet i påvente av ferdigattest. Bruksendringen er ikke i tråd med formålet 
i reguleringsplanen (Byggeområde for industri), og tiltaket krever dispensasjon. 
 

Vurdering: 
Bydelsoverlegen skal etter lov omfolkehelsearbeid (folkehelseloven) § 27 (Samfunnsmedisinsk 
kompetanse) gi samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4 til 7. 
 
Bydelsoverlegen har ikke mottatt klagesaker knyttet til stedet eller har kjennskap til at stedets 
karakter eller at utviklingstrekk i nærmiljøet vil kunne ha negativ innvirkning lokalsamfunnet 
eller på befolkningens helse.  
 

Bydelsoverlegen viser til forskrift om miljørettet helsevern og spesielt til bestemmelsene i 
kapitlene 2 til 4, som blant annet omhandler følgende forhold: 

 

§ 9. Helsemessige ulemper som virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene  

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og avvikles, slik at følgende krav til 
miljøfaktorer overholdes når det gjelder den belastning omgivelsene påføres:  

a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og 
vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 
nivå.  

b) Forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for 
helseskade eller helsemessig ulempe.  

c) Virksomheter skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.  
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d) Virksomheter skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte.  

e) Virksomheter skal drives slik at luktplager som er til helsemessig ulempe for omgivelsene 
unngås.  
 

§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer  

Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange 
mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal i tillegg til 
bestemmelsene i § 7 til § 9 oppfylle følgende krav:  

a) Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima. Lydforhold og belysning skal ikke 
medføre helsemessig ulempe og skal være tilfredsstillende i forhold til det virksomheten 
brukes til.  

b) Det skal etableres et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder.  

c) De sanitære anleggene i virksomheten skal ha en helsemessig forsvarlig utforming, 
kapasitet og standard.  

d) Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg mv., skal sikre et godt 
sosialt miljø.  

e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges.  

f) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer 
forebygges.  

 

For virksomheter som benytter lyd- og musikkanlegg, henviser bydelsoverlegen til veilederen 
Musikkanlegg og helse - veileder til arrangører og kommuner, kapitel 8 - Regelverket om høy 

lyd og punktene 8.1.1 og 8.1.2. Ved eventuelle klager og støy, vil bydelsoverlegen legge særlig 
vekt på berørte naboers behov for tilfredsstillende lydforhold ved arbeid, søvn, hvile og 
rekreasjon. 
 
Medisinskfaglig uttalelse 
 
Bydelsoverlegen har ikke kjennskap til forhold som tilsier at omsøkt bruksendring og 
etablering av forsamlingslokale (fornøyelsesanlegg) i Hasleveien ikke bør kunne innvilges og 
forutsetter at bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern etterleves. 
 
Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Lasse Elden 
helsekonsulent 

 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift. 

 

  

Kopi til: Samark AS (samark@samark.no).  

 


	Bruksendring Hasleveien
	Søknad om rammetillatelse Hasleveien
	Beskrivelse Hasleveien
	eksisterende plan
	Situasjonsplan
	Ny plan
	Søknad om rammetillatelse Hasleveien 38 - Medisinskfaglig uttalelse

