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VEDRØRENDE KLAGE PÅ STØY – PUKKVERK MORTENSRUD, THOMAS
ULVENSVEI 1.
Viser til klage om støy fra Pukkverk ved Thomas Ulvensvei 1, Mortensrud.
Bydelsoverlegen har i løpet av den siste uken mottatt flere henvendelser vedrørende støy fra det
midlertidige pukkverket på Mortensrud. Til informasjon foreligger det ingen søknad eller
gyldig dispensasjon iht. støyforskriftene § 12 og § 14 fra bydelen for den aktuelle
virksomheten.
Tillatelse til oppføring av midlertidig steinknuseverk er gitt av Plan- og bygningsetaten den
24.08.2018, etter at tidligere avslag ble opphevet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand har uttalt seg om tiltaket den 07.04.2017, og
uttalelsen er oppsummert på følgende måte i plan- og bygningsetatens saksutredning:
«Kortfattet gjengitt uttaler BU at de ikke kan akseptere at det brukes mobilt knuseverk i Thomas Ulvens
vei. Mobilt knuseverk gir støy og støv til omliggende naboer. Videre kan BU ikke tillate at området
brukes for mellomlagring av masser grunnet transportruten som medfører vesentlig ulempe for
omgivelsene i form av økt belastning på allerede overbelastet veinett. Det vises også til at området er
preget av en uavklart situasjon i forhold til arealbruk og at den sosiale infrastrukturen ikke holder takt
med øvrig utbygging i området. Det er derfor ønskelig at området i fremtiden benyttes til tiltak som
bidrar positivt til en ønsket stedsutvikling. Barnetråkkregistreringene som er utført i forbindelse med
planarbeidet for Mortensrud viser også at barn ferdes forbi eiendommen hvor tiltakene ønskes
gjennomført. Dette må, om søknadene går gjennom, avstedkomme strenge krav til trafikkavvikling og
trafikksikkerhet. BU uttaler videre at dersom Plan- og bygningsetaten ikke tar bydelsutvalgets uttalelse
til følge, forutsettes det at området sikres på en forsvarlig måte og at nødvendige tiltak i forhold til støy,
støv og lukt følges opp.»

Bydelsutvalget har videre den 13.09.18 påklaget tillatelsen til tiltaket.
På bakgrunn av innkomne klager har bydelen vært i kontakt med anleggseier, som har
informert om at virksomheten etter planen skal pågå intensivt i to måneder, det vil si ca. 5
uker til, og deretter være stille i 2- 3 måneder. Det vises til at virksomheten har fått tillatelse
til steinknuseverk i to år, og planer om vekslende aktivitet/stille perioder. Anleggseier stiller
seg positiv til å iverksette avbøtende tiltak.
I tillegg til nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven reguleres den aktuelle
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virksomheten av forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Ettersom det ikke foreligger
noen gjeldende støydispensasjon fra bydelen er innkomne klager derfor videresendt til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tilsynsmyndighet i henhold til Forurensingsloven
og tilhørende forskrift kapitel 30. Saksbehandler har vært i kontakt med Fylkesmannen for å
vurdere støybelastningen for beboere i de mest støyutsatte områdene. Fylkesmannen
gjennomførte en kontroll på anleggsstedet i uke 43, og har som følge av dette fattet et
vedtak om midlertidig stans i pukkverksdriften i påvente av støytiltak. De vil også følge opp
med en kontrollrapport med utfyllende vurderinger og eventuelle krav om tiltak.
Med hilsen

Anne Stine Garnes
bydelsoverlege

Anna Madeleine Nordlund
spesialkonsulent
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