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UAKSEPTABELT HØYT STØYNIVÅ FRA STEINKNUSING PÅ MORTENSRUD – KRAV 

OM ØYEBLIKKELIG STANS 

 

Vi viser til Oslo kommunes vedtak av 24. august 2018 med tillatelse til oppføring av 

midlertidig steinknuseverk ved Thomas Ulvens vei på Mortensrud. Tillatelsen ble gitt etter at 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Fm) hadde sendt saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Som kjent  gikk Bydelsutvalget imot søknaden da de mente at tiltaket ville føre til 

mye støy og støv for nærområdet, samt at det ville føre til trafikkfarlige situasjoner for gående 

og syklende.  

 

I søknadsbehandlingen vurderte Plan- og bygningsetaten at steinknusingen, under 

forutsetning av nødvendige sikringstiltak, ikke ville føre til vesentlige ulemper for 

omgivelsene.  

 

Som både kommunen og Fm er kjent med, har det i ettertid kommet rapporter om helt 

uholdbare tilstander i området, med et støynivå som ingen kunne ha forestillet seg på 

forhånd.  

 

Fm har på den bakgrunn vært på befaring, og har utarbeidet en inspeksjonsrapport, datert  

20. juni 2019. Inspeksjonsrapporten konstaterer brudd på flere områder/aktiviteter som 

Hagen Gjenvinning har på Mortensrud. Når det gjelder steinknusingen, må vi dessverre 

konstatere at våre klager og bekymringer ikke er tatt på alvor. Eksempel på dette finner vi på 

side 11 i rapporten, anmerkning 2 og 3. Under anmerkning 3 står det blant annet: "Høyde på 

voll i retning mot sørøst fra området hvor knusing og pigging foregår anbefales utsjekket i 

forhold til støypåvirkning av bebyggelsen på andre siden av E6". Videre sies det: "Muligheten 

for å bedre den støydempende effekt ved å øke høyden på den i dag anlagte vollen med 

finstoff bes vurdert". Vi tolker formuleringene dit hen at Fm legger til grunn at det er behov for 
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støydempingstiltak, men at Fm implisitt aksepterer at Hagen kan fortsette med den støyende 

virksomheten som før fram til han selv har funnet en løsning på støyproblemet. Når det i 

tillegg til disse vage formuleringene gis en lang frist til å sende inn opplysninger om hvordan 

dette vurderes, har vi vanskelig for å tro at våre problemer og klager tas på alvor av 

Fylkesmannen. Den logiske konsekvens av at Fm vurderer at det er behov for tiltak ville 

være at Hagen ble pålagt å stanse steinknusingen inntil det kan dokumenteres at 

støyproblemet er løst. 

 

Etter at denne rapporten forelå, har aktiviteten ved steinknusingen økt betydelig, med 

oppstart tidlig morgen og avslutning sent på ettermiddagen. Støynivået er nå så intenst at 

livskvaliteten er betydelig redusert for mange beboere i området. Vi legger ved et lydopptak 

som dokumenterer hvilket støynivå eiendommer langt oppe på Brenna nå opplever.  

 

Vi krever nå at Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Oslo kommune setter inn strakstiltak for 

å stoppe aktiviteten på området. Det vi nå opplever av støyplager fra anlegget, har ingen 

kunnet forestille seg på forhånd. Etter vår vurdering innebærer dette at Oslo kommune har 

fattet et vedtak på sviktende grunnlag. Det er heller ikke gjort tilstrekkelige utredninger av 

tiltaket, spesielt ikke mht lydnivå og konsekvenser for naboer og bomiljø, jfr. 

forvaltningsloven § 37.  

 

Det er et paradoks at vi opplever disse problemene i "miljøbyen Oslo". Dersom det nå ikke 

gjøres noen grep for å stoppe dette, kan man spørre seg om miljøhensyn teller mindre i 

enkelte deler av byen.  Vi har også grunn til å spørre om Fylkesmannen hadde vist like stor 

unnfallenhet dersom dette hadde skjedd i andre områder av byen eller regionen.  

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding på hvordan denne henstillingen vil bli fulgt opp, senest 

innen 9. juli. 
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