Arbeid med støy i Lier kommune
Litt om Lier kommune og organisering
Støy, og hva annet man gjør
Lovverket, arbeidet og tilpasset opplæring
Kollegene mine, og hvordan vi jobber med støy i Lier
kommune; Eksempler
• SN/K 001 «Akustikk», Yammer
•
•
•
•

Lier kommune
Befolkning: 27 584 innb. 4. kv 2021 (SSB)
Noen andre trekk:
• Grønne Lier?
• Netto arbeidsmigrasjon; Svakt positiv
• Sykehus, Helsepark, Fjordbyutvikling

Lier kommune

Organisering i administrasjonen

Mine oppgaver
Miljørettet helsevern (50%)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdere miljøfaktorer og betydning for helse
Tilsynsaktivitet – planlegging og gjennomføring
•
Skoler og barnehager
•
Basseng
•
Hud- og hårpleievirksomheter
•
Solstudioer
•
Legionella
•
Skadedyr
•
Etc….
Følge opp avvik/Ulovlighetsoppfølging
Råd og veiledning
Ta i mot og følge opp henvendelser
Gjennomføre orienterende målinger
Skrive politiske meldinger/saker
Avholde møter
Kursing/oppdatere seg faglig
Gi høringsuttalelser i planer

Barnetalsperson (10%)
•
•
•
•
•

Gjennomføre barnetråkkundersøkelser
Delta i relevante møter
Gi innspill i plansaker
Delta i relevante kurs
Skrive politiske meldinger/saker

Forurensning (40%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilsyn med generell forurensning og
avfallsproblematikk
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging av forsøpling
Registrering og oppfølging av
grunnforurensningslokaliteter
Tiltak for å motvirke forurensning fra nedgravde
oljetanker
Behandle og følge opp tiltaksplaner for opprydding
av forurenset grunn
Forurensningsforskriften kap 7 om lokal luftkvalitet
Føre tilsyn og behandle søknader om påslipp av
oljeholdig avløpsvann
Stille krav til påslipp fra industri
Avfallsplaner i havner
Følge opp lokal forskrift om forbud mot åpen
brenning av avfall
Delta i kommunal beredskapsarbeid mot akutt
forurensning
Delta i relevante møter
Gi innspill om forurensning i plansaker
Kursing/ Oppdatere seg faglig
Skrive politiske meldinger/ saker

Arbeidet, Lovverket og tilpasset opplæring

Kollegene mine og hvordan vi jobber
med støy i Lier kommune

+ saksbehandler byggesak, +
eiendom mm

Noen eksempler på arbeid hos oss
• Planer etter plan og bygningsloven
• Permanente anlegg som gir støy: vei, bane, industri
• Bygg- og anleggsstøy

•
•
•
•
•
•
•
•

Motorsport
Skytebaner
Pukkverksdrift
Dyrestøy
Støy og akustikk i skoler og barnehager
Varmepumper
Vibrasjoner fra infrastruktur
Ekstra sensible personer

Planbestemmelser - kommuneplan

Plansaker
Rutine: Gir høringsinnspill: Mottar og leser planinitiativ, matriale til 1.
gangsbehandling eller senere behandling, vurderer om støyhensyn er
tilfredsstillende ivaretatt, skriver høringsuttalelse som internt notat med
avskrivning som medfører at høringsuttalelsen kommer på postlista. Tar
opp saken i møte om saker innen miljørettet helsevern.
Kommuneoverlege og avdelingsleder folkehelse skriver – av og til egne uttalelser.

Eksempel: Plansak - Eplegrenda
c) For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen,
skal støygrenser som angitt Klima og miljødepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/2021, kapittel 6, med veileder, legges til grunn
- fra forslagsstiller

Eplegrenda forts.
Marius: Har du innspill til planmatrialet for Eplegrenda?
Jeg: Hei Marius,
I stedet for punkt c, anbefaler jeg ny setning: «Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke gi støy
som overskrider støygrensene i Klima og miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442/2021, tabell 4. For kortvarige arbeider < 6 mnd kan det
aksepteres opp mot 5 dB høyere støynivå på dagtid (kl. 0700-1900). Det tillates ikke
sprengningsarbeider og aktivitet som gir impulsstøy kveld (kl. 1900-2300), natt (kl. 2300-0700),
eller på søndager/helligdager.
Dette er mer forpliktende, mer forebyggende mot støyklager, og lettere å kontrollere ift byggog anleggsstøy.
Mvh Jonny
Marius: Takker. Det skal vi få rettet på.
Marius

Større støykilder – vei, bane, industri mm.

Har krav etter Forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften kap. 5.
Kan også ha utslippstillatelse, se norskeutslipp.no
Klagehenvendelse: Utgjør mistanke om at krav til støy ikke blir fulgt, men
handler ofte om at det ikke foreligger noe brudd med gjeldende regler.
Henviser til at klager må ta kontakt med kildeeier, og/eller riktig myndighet
for oppfølging etter ordinært regelverk som regulerer forholdet;
Statsforvalteren (forurensningsforskriften § 5-17).
Men opplyser om gjeldende kunnskapsstatus, og krav til støy
Opplyser om at hvis dette ikke fører fram vil vi kunne behandle saken som
sak etter folkehelselovens bestemmelser om miljørettet helsevern. Vi vil da
stille de samme kravene til støy som allerede er satt etter disse lovverkene.

Større støykilder

Men…
Henvendelse til politikerne kan aktualisere ekstra tiltak.

Bygg- og anleggsstøy
Rutine: Mottar henvendelse. Tar kontakt med byggesak for å
få vite hvem som har fått tillatelse til å være ansvarlig for
forholdet, oftest utførende for grunnarbeider. Får
kontaktinformasjon og sender denne en epost etter mal
Noen utfordrer nattperioden: Egen mal
+ slike arbeider er regulert etter plan- og bygningsloven, og
kan ha tillatelse etter forurensningsloven. Jeg tar en utsjekk av
hva disse tillatelsene innebærer, og opplyser om
problemstillingen til aktuell instans.

Bygg og anleggstøy - rutine
Undertegnede arbeider med folkehelselovens bestemmelser om miljørettet helsevern i Lier
kommune, hvor kommuneoverlegen er delegert myndighet. Som del av arbeidet mottar
vi blant annet klagehenvendelser på støy. Vi har mottatt slik klage fra nabo ved «adresse»,
hvor klagen består i at «beskrivelse av den påklagde støyen». Jeg har mottatt din
kontaktinformasjon fra kommunens byggesaksavdeling, og forstår av dette at du står som
kontaktperson for firmaet som står som erklært ansvarlig for
«grunnarbeidene/rivearbeidene».
Av «tillatelsen/bestemmelsene» er det gitt føringer for at «forhold» ikke kan pågå i perioden
«periode». Kan du undersøke at dette etterleves hos dere, eventuelt om du kan
videreformidle dette til aktuell entreprenør?
Aktivitet som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen skal på forhånd opplyses om
til kommunen. Dette følger av forskrift om miljørettet helsevern § 13:
Den ansvarlige for en virksomhet eller eiendom skal av eget tiltak gi kommunen
opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet som kommunen ikke har gitt tillatelse til, vil være
omfattet av kravet. Kommunen kan benytte virkemidlene i folkehelseloven for å
fremskaffe opplysninger, og kreve forhold rettet eller stanset hvis alvorligheten tilsier det.

Bygge og anleggstøy - tilsvar
Hei
Din mail vedr. støyende arbeider ble videresendt til utførende entreprenør POB. Hans
svar følger vedlagt. Når neste støp er bestemt vil også nabovarsel bli lagt i postkasser.
Mvh
S.P.
AS Råstoff
Fra: J.F.
Sendt: torsdag 5. august 2021 14:58
Til: Råstoff <rastoff@gd93.no>
Emne: SV: støyende arbeider i nattperioden kl. 2300-0700
Hei S. Her må jeg nesten legge meg helt flat og beklage, både ovenfor deg,
kommunen og naboene. Dessverre falt varslingsmailen fra oss mellom to stoler, og ble
aldri sendt. Jeg hadde dessverre misforstått anleggsleder, hvor jeg trodde han sendte
dette. Men det var jeg som skulle varslet dere. Dette skal ikke skje igjen!

Standard Norge - SN/K 001 «Akustikk»

En standard er en felles ”oppskrift” på hvordan
noe skal lages eller gjennomføres
– fra standard Norge hjemmeside
Formell def.: Standard dokument til felles og gjentatt bruk,
fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir
regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av
dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng - NS-EN
45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2:2004

Yammer

Jonny Løe
Epost: jonny.loe@lier.kommune.no

