
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/2788-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg
 24.08.2011 
 
Fra HS-sak:  18/11 Fra kl.: 19.00 
Til HS-sak: 18/11 Til kl.: 21.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:  Tommy Skar 
FrP:  Ove Haslie, Torill Horgen  
H:  Dag Guttormsen 
Møtende medlemmer:  
A: Anne Odenmarck, Marija Tomac 
SV: Roberto Puente Corrral 
Sp: Annett Michelsen  
KrF: Torger Gillebo 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
A: Grazyna Englund 
H: Rubina Mushtaq 
FrP: Eli Lerheim  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Konstituert helse- og sosialsjef Unn Hegg 
Konstituert rådmann Marit Roxrud Leinhardt 
Konsulent Jan Einbu 
Enhetsleder Turid Helen Bugten  
Avdelingsleder Bente Sperlin  
Enhetsleder Gry Mathisen  
Diverse merknader:  
• Ingen varamedlem kunne møte for Torill Horgen (FrP). 
• Turid Helen Bugten, Bente Sperlin og Gry Mathisen møtte fra prosjektgruppen 

”strategisk kompetansestyring”. 
 
 
Godkjent (25.08.2011) av leder Anne Odenmarck (A) og Annett Michelsen (Sp). 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 



Saksnr. 11/2788-2 Side 2 av 4 

SAKSLISTE 
 
HS-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
18/11 11/2765 K25 &00  
RETNINGSLINJER FOR STØY FRA INNENDØRS- OG UTENDØRSKONSERTER I 
ÅS KOMMUNE 
 
 
ORIENTERINGER: 
• Orientering om prosjektet: ”strategisk kompetansestyring” v/prosjektgruppen. 
 
• Orienteringer ved konstituert rådmann: 

1. Kommunens krisehåndtering ved to hendelser i sommer: 
• Terrorhandlingene 22.07. 
• Leteaksjon etter pasient ved Moer sykehjem. 

2. Barnevernet i Ås etter omorganiseringen. 
3. Høstens Freskuke i Ås.  
4. Prosjekt Samhandlingsreformen i Follo og status pr d.d. 

 
 
 
DRØFTINGSSAK: 
• Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. (inkluderer 

”samhandlingsreformen” i Ås & Follo og omorganisering av pleie & 
omsorgstjenesten i Ås kommune) 

 
Hovedutvalget drøftet Handlingsprogrammet og økonomiplan som framlagt. 
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HS-sak 18/11  
RETNINGSLINJER FOR STØY FRA INNENDØRS- OG UTENDØRSKONSERTER I 
ÅS KOMMUNE 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune legger veilederen IS-0327: ”Musikkanlegg og helse” (av april 2011) 
til grunn i sin saksbehandling (søknader og klager), i saker som omhandler 
innendørs – og utendørskonserter og støyproblematikk. 

 
2. Kommunen skal ha forhåndsvarsling om utendørs konserter og lignende med 

høytalerbruk. Arrangør varsler kommunen i god tid, og senest 3 uker før 
konserten avholdes. (jf. forskrift om miljørettet helsevern, § 13) 

 
3. Naboer skal varsles av arrangør om utendørs konserter. Type arrangement, 

arrangør, og start- og sluttidspunkt kunngjøres. Kommunen kan ut fra behov 
presisere nærmere detaljer for arrangør. 

 
4. Kommunen skal også ha forhåndsvarsling om innendørs konserter med 

høytalerbruk dersom konserten varer lenger enn kl. 23.00. Arrangør skal varsle 
kommunen senest 3 uker før konserten avholdes. (jf. forskrift om miljørettet 
helsevern, § 13) 

 
5. Varsler, søknader og klager sendes kommunelegen i Ås kommune. 

 
Særlige forhold: 

6. Ås kommune tillater totalt inntil 10 utendørskonserter / arrangementer med 
høyeste tillatte lydnivå pr. år.  

For omkringliggende boliger skal lydnivået ikke overskride følgende verdier: 

Antall arrangementsdager pr år og varighet pr døgn 
 1 – 10 dager/år og < 2 

t/døgn 
1 - 10 dager/år og > 2 
t/døgn 
 

Dag kl 07-19 Lp, Aeq30min ≤ 80 dB Lp, Aeq30min ≤ 75 dB 
 

Kveld kl 19-
23 

LpA, eq30min ≤ 75 dB Lp, Aeq30min ≤ 70 dB 
 

Natt kl 23-07 Lp, AFmax ≤ 55 dB              
 

 

7. Ås kommune regulerer avslutning av disse 10 utendørskonserter / 
arrangementer som følger:  

Søndag – torsdag kl. 23.00. 
  Fredag og lørdag. Kl.23.30. 
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8. Ved særlige tilfeller kan det søkes om unntak. Et eksempel på særlig tilfelle er 
”UKA i Ås”, som arrangeres annethvert år. Ved særlige tilfeller tillates det totalt 
inntil 20 konserter / arrangementer pr. år. 

 
Hovedutvalg for helse og sosials behandling 24.08.2011: 
Hovedutvalget diskuterte seg fram til følgende omforente forslag om tillegg til 
rådmannens innstilling i pkt 1: Veilederen gjøres kjent for alle søkere. 
Ordet ”konserter” i pkt 1 byttes med ordet ”arrangementer”  
 
• Rådmannens pkt 1 i innstilling med endring og tilføyelse vedtas: 
1. Ås kommune legger veilederen IS-0327: ”Musikkanlegg og helse” (av april 2011) til 
grunn i sin saksbehandling (søknader og klager), i saker som omhandler innendørs – 
og utendørs arrangementer og støyproblematikk. Veilederen gjøres kjent for alle 
søkere. 
 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling pkt. 1 med hovedutvalgets omforente forslag ble enstemmig 
vedtatt.  
Rådmannens innstilling pkt. 2-8 ble enstemmig nedstemt. 
 
Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 24.08.2011: 
1. Ås kommune legger veilederen IS-0327: ”Musikkanlegg og helse” (av april 2011) til 
grunn i sin saksbehandling (søknader og klager), i saker som omhandler innendørs – 
og utendørs arrangementer og støyproblematikk. Veilederen gjøres kjent for alle 
søkere. 

 
 
 
 
  


