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Uakseptabelt mye støy og støv fra pukkverk ved Mortensrud  

 

Bakgrunn 

Brenna velforening (BV) organiserer 198 huseiere på Brenna i Søndre Nordstrand bydel. Husene har 

adresse til Brennaveien, Smalåkeren, Gamle Brennavei, Brennastubben, Brennagrenda, Langretta, 

Bratlistubben, Pasopveien, Pasopsvingen og Pasoplia. 

 

For informasjon om Brenna og Brenna velforening vises til brennavel.no. 

 

Henvendelse fra Brenna velforening til Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand bydel 24.10.2018 

I vår henvendelse opplyste vi bl.a. følgende: 

Området syd for Shellstasjonen på Mortensrud, langs E6, benyttes nå til deponering av store mengder 

stein. I fjor vinter ble det også deponert store snømengder samme sted. BV henvendte seg 14.03.2018 

til Plan- og bygningsetaten og til Bymiljøetaten om snødeponeringen, men det kom aldri noe godt svar 

på henvendelsen vår.  

Nå i høst har problemet knyttet til denne virksomheten økt dramatisk. 

Alle som bor i området plages nå daglig og langvarig av voldsom støy fra et pukkverk som starter 

tidlig om morgenen. Folk våkner av det. Støyen er ikke til å holde ut. BV har fått flere henvendelser 

fra medlemmer om problemet. 

I vår henvendelse ber vi Bydelsoverlegen snarest om å undersøke saken. Vi stiller følgende spørsmål: 

 Har Hagen virkelig tillatelse til å støye stå mye så nær der folk bor? 

 Skal dette vare lenge? 

29/10 fikk vi et kort svar der det opplyses at bydelen har sendt henvendelsen videre til Fylkesmannen 

og at vi bes om å rette videre spørsmål til Fylkesmannen direkte. Vi stilte temmelig umiddelbart 

spørsmål til Bydelsoverlegen ved om svaret kunne bero på en misforståelse, da så ut som om 

Bydelsoverlegen ikke ville ta stilling til forholdet. I ny svar-epost i går fra Anna Madeleine Nordlund 

heter det at vi skal få "et mer utfyllende svar i dag eller i morgen". Så langt er slikt svar ikke mottatt. 

BV i kontakt med Hagen transport AS 

En representant fra styret i BV besiktiget området 24/10, og snakket med representant for firma Hagen 

transport AS som står for steinknusingen. BV har i ettertid tatt ny kontakt med Hagen, og det vil bli 

gjennomført et møte i løpet av noen dager. 

Hagen opplyser at han har tillatelse fra Bydelsoverlegen til å utføre steinknusingen og at han har 

"papirer fra Fylkesmannen som også tillater virksomheten". 

Behov for å få virksomheten bort fra området 

Så langt synes det ikke som om bydelen har tatt alvoret i situasjonen vi beskriver innover seg. 

Beboerne i vårt området er nå fortvilet. En mye støyutsatt beboer beskriver situasjonen slik i epost til 

styret i BV: 

"Vi har over en lang periode vært plaget av sterk støy fra steinbruddet som har innkjøring fra 

Shellstasjonen på Mortensrud. Støyen kommer fra Tungtransport, lossing av stein og 

steinknusing. Det kan høres ut som et langt godstog som kjører forbi huset hele tiden.  
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Det er så plagsomt at det er helt umulig å ha vinduer åpne. Selv med lukkede vinduer bråker 

det veldig. Helt fra grytidlig på morgenen starter det med en voldsom støy fra store lastebiler 

som losser og knuser stein. Det kommer og går store lastebiler hele tiden, så støyen er 

konstant. Når vi har radioen på om morgenen før vi går på jobb har vi problemer med å høre 

hva som blir sagt på grunn av bråket. Tør ikke tenke på hvordan de har det som er hjemme på 

dagtid. De vil bli vekket grytidlig av dette bråket, og plaget av bråk gjennom hele dagen. 

….. 

Det er ikke til å tro at en slik virksomhet har fått lov til å etablere seg i nærområdet vårt. Dette 

er ikke holdbart." 

Stort behov for engasjement fra bydelen 

Støybelastningen vi allerede har fra E6 i vårt område er stor og støyplagene har blitt enorme etter at 

pukkverket ved Shell-stasjonen kom i drift. Støyen går nå hardt utover vår psykiske helse. 

 

Samtidig har vi så langt ikke lykkes i å få fram hva det er gitt tillatelse til i saken og i hvilken grad 

firmaet som står for steinknusing holder seg innenfor de grenser som vi går ut fra er satt. 

 

Vi ber om at bydelen raskt gir uttrykk for sitt syn på saken. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Brenna velforening 

Tor Helge Lyngstøl 

Formann 

mobiltlf.: 95908179 

epost: leder@brennavel.no 

 

 

Fotografiet viser Pukkverket på Mortensrud. 

 

 

mailto:leder@brennavel.no

