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79/61 m.fl. Midlertidig godkjenning av støyende arbeider i forbindelse 
med etablering av torg og park 
Heggedalsbakken 9 m.fl., Meierigangen 1, Heggedal torg, Trevaren    
Tiltakshaver: Asker kommune 
 
Vi viser til søknad/informasjon om overnevnte tiltak mottatt 7.9.2021. 
 

 
Forespørselen godkjennes. Arbeidet kommer inn under plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav k. 
 
Vilkår/betingelser for godkjennelsen: 
-Før arbeidet oppstartes må berørte naboer være informert om hva  
 arbeidet innebærer, få oppgitt telefonnummer til kontaktperson, og få  
 kopi av dette vedtaket. 
-Kopi av naboinformasjon sendes til post@asker.kommune.no sak21/520  
-Arbeidet skal kun utføres i tidsrommet 8-17, og ikke lør- og søndager 
-Arbeidet skal være avsluttet senest dato 19.11.2021. 
-Om det kommer klager, oppstår uforutsette forhold eller dersom vilkår   
 blir overtrådt kan Asker kommune trekke tilbake eller justere tillatelsen  
 med umiddelbar virkning. 
 

 
Beskrivelse av søknaden 
Det har i lengre tid pågått anleggsarbeider i Heggedal sentrum og beboerne i 
nærområdet er derfor kjent med det. 
I forbindelse med opparbeidelse av torg og park mellom bebyggelsen på S1 og 
Kistefossdammen må de gjennomføres grunnarbeider som består i bl.a. pigging, 
boring og sprenging for fjerning av fjell.  
Det vil også bli utført pelearbeider for fundamentering av bryggestien langs 
Kistefossdammen. 
Antatt lydnivå hos nærmeste nabo er estimert til 122 dB (fra pigghammer på 
gravemaskin). 
Søker skriver at det er vanskelig å innføre forholdsregler for begrensning av støy.  
 
Arbeidet er godkjent tidligere og fikk igangsettingstillatelse i vedtak 19.8.2021.   
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Varsling av naboer og andre berørte parter 
Berørte naboer vil jf. søker bli varslet per sms før sprengninger og i tillegg skal de 
på forhånd bli informert om arbeidet og tillatelsen gjennom infoskriv etc. 
 
Uttalelse fra miljørettet Helsevern i Asker kommune 
Saken har opprinnelig vært oversendt til fagansvarlig for miljørettet helsevern på 
avdeling for Samfunnshelse, beredskap og næring. De uttalte at per fra 1.7.2021 
gjelder revidert retningslinje og at søknader fra dette tidspunkt skal behandles av 
plan- og bygg. Man ble anbefalt å kontakte en byggesaksbehandler.  
 
Kommentar fra byggesaksbehandler:  
Godkjenningen er sendt i kopi til Hjørdis Sæther, fagansvarlig for miljørettet 
helsevern, slik at de eventuelt kan komme med innsigelser eller andre innspill til 
godkjenning. 
 
Kommunedirektørens vurdering 
Dette anses at være nødvendig arbeid for å få gjennomført tillatt park, torg og 
utomhusanlegg. 
Arbeidet skal utføres i en tidsbegrenset periode og er av samfunnsmessig 
interesse.  
 
Klage 
Du kan klage på vedtaket innen 3 uker. Begrunnet klage sendes til Asker 
kommune og merkes saksnummer 21/520.  
 
Gebyr 
Se vedlagte gebyrberegning. Faktura vil bli sendt tiltakshaver. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
 
Marianne V. Estevenin  Jarl Christian Kind 
Avd.leder Byggesak  Byggesaksbehandler 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent  
 

 
 

Til:  
Asker kommune v/Jan R. Eriksen (PRU), Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN 
 
Kopi:  
Asker kommune v/Hjørdis Sæther, Miljørettet Helsevern, PB. 353, 1383 ASKER 
 
Vedlegg: 
Gebyrberegning 
Kart som viser berørt område 


