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Roger Ek

From: sigmund.skei@tonsberg.kommune.no
Sent: mandag 9. januar 2017 11.14
To: Frank Gran
Cc: halvor@haltor.no; jan.ronald.eide@tonsberg.kommune.no; 

postmottak@tonsberg.kommune.no; veraolse@online.no
Subject: Ad: Mottatt henvendelse om støykilde i boligområde - Ballbinge med lydanlegg, 

Leikvinn

Viser til mail fra Politiet i Tønsberg datert 6/1-17  
 
Vdr Lovlighet av anlegget:  
Undertegnede har fått en vurdering av saksbehandlingen av en jurist. Det ser ut til at saksbehandlingen i forbindelse 
med etableringen av ballbingen har vært korrekt.  
 
Undertegnede har vært i kontakt med både velforeningen som driver ballbingen og representanter for de som klager. 
Lydanlegget er nå ikke i drift, men slik kommuneoverlegen vurder anlegget var det godt innenfor de retningslinhjer 
som er angitt i helsedirektoratets veileder(Musikkanlegg og helse – Veileder til arrangører og kommuner ), den 
tiden det var i drift.  
 
Kommuneoverlegen oppfatter denne lekplassen som en moderne utgave av den gamle "løkka". Fra et folkehelse 
synspunkt er det ønskelig at barn og unge kan ha en sosial møteplass med mulighet til fysisk aktivitet i nærområdet. 
Hvis enkeltpersoner eller grupper er til sjenanse for naboer, vil det falle utenfor det lovverket som kommuneoverlegen 
forvalter. Sjenerende aktivitet av en slik karakter omfattes av politi vedtektene.  
 
Kommuneoverlegen har oppfordret velforeningen til å innkalle alle berørte parter til et møte, slik at lokalsamfunnet 
selv kan bli enige om "kjøreregler" for bruk av området. Kommuneoverlegen  vil kunne delta på et slikt møte hvis 
ønskelig.  
 
MVH  
Sigmund Skei 
Kommuneoverlege 
Tønsberg kommune 
mob: 40914312 
telefon:33292438  
 
 
 
Fra:        Frank Gran <frank.gran@politiet.no>  
Til:        "jan.ronald.eide@tonsberg.kommune.no" <jan.ronald.eide@tonsberg.kommune.no>, "'sigmund.skei@tonsberg.kommune.no'" 
<sigmund.skei@tonsberg.kommune.no>, "'postmottak@tonsberg.kommune.no'" <postmottak@tonsberg.kommune.no>, "'halvor@haltor.no'" 
<halvor@haltor.no>, "'veraolse@online.no'" <veraolse@online.no>  
Dato:        06.01.2017 12:20  
Emne:        Mottatt henvendelse om støykilde i boligområde - Ballbinge med lydanlegg, Leikvinn  

 
 
 
   
Politihuset Tønsberg,  6. januar 2017  
   
Politiet mottok 5.1.17 henvendelse vedr støyproblematikk rundt etablering av ballbinge på Leikvinn. I 
forkant av mottatt mail hadde undertegnede et møte med en av beboerne. I dette møte og gjennom mottatt 
skriftlig henvendelse (inntatt under) fremkommer det at de nærmeste beboere er svært utsatt for støy 
tilknyttet nevnte ballbinge.  
   
Politiet har mottatt kopi av klage med underskrifter til velforening v/leder Halvor Toreskaas, samt 
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velforeningens svar på nevnte klage(begge vedlagt). Politiet er blitt utfordret på bestemmelsene i 
politivedtektene for Tønsberg kommune opp mot montert lydanlegg på ballbingen og klagere er gitt 
medhold i at det foreligger krav til melding om bruk av slik anlegg jfr politivedtektene:  
   
Utdrag av politivedtektene for Tønsberg kommune:  
            § 2-2.Sang og musikk, reklame, innsamling m.m.  
Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller 
framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet seneste 14 dager før 
arrangementet.  
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, 
dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende 
reklame.  
Ved innsamling av penger må meldingen gis ved personlig oppmøte hos politiet, og man plikter å følge de 
anvisninger som blir gitt.  
Politiets fremste oppgave er å forebygge. Det er ikke ønskelig at politiet bruker tid på forhold som dette og 
har stor tro på at etableringer/bygging av ballbinger o.l. legges til områder der de ikke skaper problemer for 
nærliggende eiendommer. Det vises i så måte til argument i klage der Helsedirektoratet har gitt føringer om 
involvering i forkant av etablering, samt regler om avstand til nærmeste nabo. Politiet har informert klagere 
i saken om at de må varsle politiet når lydanlegg benyttes. Begrensning av lydnivå er ikke et argument slik 
det anføres i svar fra velforeningen. Støy er et subjektivt parameter. Opplever naboer at de er utsatt for støy, 
er dette hva politiet må forholde seg til. Politiet forutsetter videre at velforeningene i Tønsberg er kjent med 
politivedtektene for kommunen og forholder seg til disse.  
   
Konklusjon:  
Politiet ber Tønsberg kommune om en vurdering fra kommuneoverlegen vedr støyproblematikk og 
påfølgende helseutfordringer(ref klage) og en vurdering av Tønsberg kommune opp mot påstand i klage om 
at naboer ikke er hørt/varslet etter plan og bygningsloven og føringer gitt av Helsedirektoratet. Politiet 
anbefaler videre at musikkanlegg demonteres i forebyggende øyemed og at partene finner gode løsninger 
slik at alle kan få et godt bomiljø.  
   
   
Med vennlig hilsen  
   
Frank Gran  
Seksjonsleder orden  
Tønsberg Politistasjon  
SØR-ØST politidistrikt  
tlf : 33 34 44 69  
mob:  97 55 24 94  
e-mail frank.gran@politiet.no  
   
Fra: Vera Olsen [mailto:veraolse@online.no]  
Sendt: 5. januar 2017 22:09 
Til: Frank Gran 
Emne: Fw: Revidert brev  
   
Hei  
   
Viser til samtale med en av naboene til Leikvin 3.1.2017.  
Med bakgrunn i ditt ønske om skriftlighet tillater vi oss å sende deg en mail.  
   
18 naboer til Leikvin (se vedlegg 1) har sendt brev til Styret i Ringshaug og Gårdbo Vel der det klages på 
etableringen av ballbinge. Det klages og på at Styret har montert og lagt til rette for bruk av et 
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musikkanlegg som betjenes av alle via Bluetooth. Vi har sendt kopier av korrespondansen til 
Kommuneoverlegen i tillegg til muntlig info til den samme ved to anledninger. Styrets svar innebærer at 
det ikke vil bli gjort noe for å endre eksisterende forhold.(Se vedlegg 2)  
På denne bakgrunn vil derfor vi som naboer hevde følgende:  
     
Saksbehandlingen i Tønsberg kommune har vært feil.  
   
Begrunnelse:  
    -  Flere naboer som er direkte berørt og plaget av støyen fra ballbingen fikk aldri      
    nabovarsel.  
    -  Hverken Tønsberg kommune eller naboer har vært orientert om musikkanlegget som har 
blitt  montert.  
    -  Helsedirektoratet legger klare føringer for involvering av kommunale              
    helsemyndigheter hvis et ballbingeanlegg plasseres nærmere eksisterende bebyggelse enn      
    100m.  Flere naboer  ligger mye nærmere enn dette. ( ca20- 70m)  
    Kommuneoverlegen har i møte med en av naboene gitt klart uttrykk for at helsemyndighet ikke  har 
vært  involvert i saken.  
    Det har ikke vært foretatt, så langt vi har kunnet bringe på det rene, støymålinger i regi av          
    Tønsberg  kommune v/ kommuneoverlegen.  
   
På denne bakgrunn og tatt i betraktning at anlegget representerer en psykisk og trivselsmessig negativ 
belastning for flere av naboene, krever vi at ballbingen fjernes.  
Vi krever og at musikkanlegget deaktiveres og fjernes omgående.  
Vi krever og at åpningstidene for parken ivaretar de nærmeste naboers behov for privatliv og ro i den 
lyse årstid.  
   
   
Med vennlig hilsen  
for naboene  
   
Vera Nordmark Olsen  
Tareveien 138  
3150 Tolvsrød  
   
41509589  
   
veraolse@online.no[vedlegg "klage ballbinge.pdf" slettet av Sigmund Skei/Brukere/TbgKom] [vedlegg 
"svar klage ballbinge.pdf" slettet av Sigmund Skei/Brukere/TbgKom]  


