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GNR 124 BNR 26,4 OG GNR 127 BNR 5 OG 18 M.FL - HASLEVANGEN 16 - 
REGULERINGSPLAN - MEDISINSKFAGLIG UTTALELSE  
 
Det vises til mottatt brev av 26.08.10 i forbindelse med Haslevangen 16 – Reguleringsplan. 
 
Vurdering 
 
Bydelsoverlegen har konkret erfaringer med at det ved nybygg, spesielt boliger i områder hvor 
tilstøtende bebyggelse er regulert til andre formål (næringsbygg, industri etc.) lett oppstår 
konflikter mellom ny og eksisterende bebyggelse. Spesielt støy fra vifter- og 
ventilasjonsanlegg, næringsvirksomhet (herunder transport, varemottak og vareutkjøring), 
industri og pågående bygge- og anleggsarbeider påfører etablerte og nyetablerte boliger 
helsemessige ulemper den tid ombyggingsarbeidene pågår. 
 
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 og nyetablerte boliger.  
 
For virksomheter som tilbereder mat vil det erfaringsmessig kunne oppstå sjenerende lukt om 
ikke vifte- og ventilasjonsanlegg er tilstrekkelig dimensjonert og riktig oppført.  
 
For virksomhet hvor det finnes boliger i samme eller tilstøtende bygg anbefales det at utbygger 
kontakter fagkompetanse (akustisk konsulent, for støy) for å finne gode og varig løsninger og 
som ikke medfører sjenerende støy og sjenerende lukt for omkringliggende boliger. 
 
Der virksomheten har levende musikk og/eller benytter musikkanlegg i lokalene bør dører og 
vinduer holdes lukket for å unngå unødvendige støyplager for naboer. Lydnivået på 
publikumsområder må ikke overskride Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier, se under. 
 
 
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. 
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Medisinsk-faglig uttalelse 
 
Bydelsoverlegen forutsetter at støynivåene fra alle tekniske installasjoner (spesielt vifte-
/ventilasjons- og lydanlegg) tilknyttet nyetablerte bygg i området tilfredsstiller gjeldende 
tekniske forskrifter før disse tas i bruk og at nyetablerte boliger tilfredsstiller gjeldende 
tekniske forskrifter før innflyttingen skjer.  
 
Bydelsoverlegen anbefaler at ombyggingsarbeidene i planområdet tilrettelegges og tar 
hensyn til eksisterende og nyetablert bebyggelse, som er sårbare for støyende bygge- og 
anleggsarbeider. Bydelsoverlegen anbefaler videre at etableringen av nye boliger og ny 
barnehage legges til sluttfasen av ombyggingsarbeidene, for i størst mulig grad å unngå 
helsemessige ulemper - i form av støy, for boligbebyggelsen og brukerne av barnehagen. 
 
Bydelsoverlegen vil i forbindelse med eventuelle søknader om dispensasjon for støyende 
bygge fra støyforskriften legge spesiell vekt på å skjerme eksisterende og nyetablert 
bebyggelse i området fra støyende bygge- og anleggsarbeider. 
 
 
Dette er ikke et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan således ikke påklages. 
 
 
Dersom du har spørsmål til dette brevet kan Lasse Elden kontaktes på telefon 23 42 26 75 eller 
e-post lasse.elden@bga.oslo.kommune.no. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Bovim 
bydelsoverlege 

Lasse Elden 
helsekonsulent 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift.  
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