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Støy og støv fra steinknusing ved Mortensrud - klage på tidligere vedtak 
 

Om Brenna velforening (BV) 

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. 

 

Hva henvendelsen gjelder 

Området syd for Shellstasjonen på Mortensrud i Oslo, langs E6, benyttes nå til deponering og knusing 

av store mengder stein. Det går en jevn strøm av store lastebiler til området. Disse frakter stein som 

etter hva vi har forstått kommer fra arbeider for trikken i nabobydelen Nordstrand. Etter en viss 

mellomlagring på området knuses steinen for så å fraktes ut av området som grus i ulike kvaliteter. 

 

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 (FMOA). 

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.» 

 

Vi stiller oss fullt og helt bak Bydelsutvalget uttalelse over. Vi synes det er helt ubegripelig at FMOA 

helt unødvendig har tillatt noen å påføre oss den voldsomme støyen steinknusevirksomheten gir. 

Oppheving av tidligere vedtak i saken, på tross av klar melding fra lokalmyndigheten, tyder på at 

Fylkesmannen ikke fullt ut har innsett hvilke ulemper tiltaket ville påføre et allerede belastet område.  

 

Tillatelsen må oppheves umiddelbart. 

 

Folkelig beskrivelse av støyen 

BV har fått flere henvendelser fra beboere i området om steinknusingen. Vi er nå fortvilet over nok en 

gang å bli påført ulemper fra andre deler av byen. Flere beboere har henvendt seg til ulike instanser i 

Oslo kommune om saken. En mye støyutsatt beboer beskriver situasjonen slik i epost til styret i BV: 
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"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.  

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." 

Styret i Brenna velforening synes beboeren her har beskrevet støyen på en treffende måte. 

 

Henvendelse fra BV til Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand med svar 

BV har gjort to skriftlige henvendelser til Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand bydel om 

steinknusingen, først i epost 24.10.2018, deretter i brev datert 30.10.2018 (vedlagt). 

I svarbrev fra Bydelsoverlegen datert 01.11.2018 heter det bl.a.: 

«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 

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.» 

Det framgår ikke av brevet hva slags kontroll som er gjennomført, men vi antar at det dreier seg om 

støymåling. 

Vi ber om å få innsyn i hva kontrollen innebar, og på hvilket grunnlag vedtaket av midlertidig stans 

ble fattet. 

Vi har forøvrig fått innsyn i støyutredningen firma ApiAku Lars Oftedahl sommer 2018 har utført for 

anleggseier Hagen Gjenvinning AS (vedlagt). Vi ser på denne utredningen som en underlighet i saken. 

Den konkluderer med at støyvoll er nødvendig for at støyen ved de nærmeste husene skal komme 

under grenseverdien. Støyvoll har ikke vært på plass, og det kan konkluderes med at husene på 

Brenna, som ikke er blant de aller nærmeste naboene, er utsatt for uutholdelig støy. 

Ulemper utover støy 

Vi vil i saken også legge til at inn-/utkjøring til det aktuelle området krysser skolevei for alle fra 

Brenna og Dal som skal til Stenbråten og Mortensrud barneskole samt Lofsrud ungdomsskole. Det er 

ingen regulering på utkjøring over fortauet/gangveien her. 

 

Oppsummering 

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

steinknuseriet ved Shell-stasjonen kom i drift. Støyen går nå hardt utover helsa. Vi ber FMOA om 

følgende: 

1. Snarest å omgjøre vedtaket som gir Hagen gjenvinning AS tillatelse til steinknusing på 

området. Uansett hva man tidligere måtte ha antatt om hvilken støy tiltaket ville gi, så viser 



Side 3 av 3 

virkeligheten at støyen ikke er til å holde ut for beboere selv i relativt stor avstand. Vi vil i 

denne sammenheng også minne FMOA om at det er en psykiatrisk poliklinikk svært nær 

steinknuseren. 

 

2. Innsyn i hva kontrollen FMOA gjennomførte i uke 43 innebar, og på hvilket grunnlag 

vedtaket om midlertidig stans ble fattet. 

 

Vi anmoder på det sterkeste om at FMOA sørger for at steinknusingen, som nå har hatt pause noen 

dager, ref. vedtaket om midlertidig stans over, ikke blir gjenopptatt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Brenna velforening 

Tor Helge Lyngstøl (sign.) 

Formann 

mobiltlf.: 95908179 

epost: leder@brennavel.no 

 

 

Fotografiet viser steinknuseren på Mortensrud. 

 

 
 

 

 

Kopi: Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand 

 Bilittkroken huseierforening 
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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 



 

2 

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 Anna Madeleine Nordlund 
bydelsoverlege spesialkonsulent 
  
 
 
 
Godkjent elektronisk 
 
 




















