
Klager etter forskrift om 
miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern, Bergen kommune
Avdelingsleder Viviann Sandvik





Saksgang ved ny klage

A. Er det andre myndigheters sak? 
Veileder/videresender til rett instans

B. Helserisiko? Nei/lav: avviser 
Ja: går videre med saken

C. Har klager forsøkt å løse saken selv?
D. Kan saken løses ved dialog?
E. Utrede og vurdere saken
F. Fatte vedtak



A. Er det andre myndigheters sak?
Forskrift om miljørettet helsevern § 3, 
Forholdet til annet regelverk:

Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas
gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og 
godkjenning av virksomheter og eiendommer. 

Merknad til § 3: Bestemmelsen gjenspeiler prinsippet om 
at forskriften skal ha en sikkerhetsnettfunksjon og at 
hensynet til helse så langt som mulig skal ivaretas 
gjennom andre sektorers regelverk. 



A. Er det andre myndigheters sak?

Eksempler på støyklager som kan behandles etter 
annet regelverk:

Plan- og bygningsloven: 
- Varmepumper/tekniske installasjoner
- Støy fra virksomhet/utested til leilighet i samme bygg
- Støy som er regulert i reguleringsplan eller i andre tillatelser

Forurensningsforskriften: 
- veitrafikk, jernbane, fly, havn, terminaler, industri



Dilemma:

Skal vi som helsemyndighet gripe inn i saker som 
egentlig skal behandles av andre myndigheter 
fordi de ikke har tid eller ikke prioriterer saken?



B. Saker med ingen/lav helserisiko:

• Sjenerende belysning
• Barns lek/stemmebruk
• Isbilen
• Kirkeklokker
• Buekorps
• Søppeltømming 
• Etc.



Saksgang ved ny klage

A. Er det andre myndigheters sak? 
Veileder/videresender til rett instans

B. Helserisiko? Nei/lav: avviser 
Ja: går videre med saken

C. Har klager forsøkt å løse saken selv?
D. Kan saken løses ved dialog?
E. Utrede og vurdere saken
F. Fatte vedtak



E. Utrede og vurdere saken:

To vilkår må være oppfylt for at vi skal kunne pålegge retting (fhl
§ 14):

1. Forholdet må ha negativ innvirkning på 
helsen.
2. Pålegget må være forholdsmessig.



Helserisiko

• Av en viss alvorlighet
• Utover dagliglivets risiko

Forarbeidene til § 14: 

Lovens krav om helserisiko kan for eksempel innebære at det foreligger en fare for 
helseskade eller helsemessig ulempe. Forholdet må etter en helsefaglig vurdering 
påvirke helsen negativt og være over en viss tålegrense. Det innebærer at 
forholdet må være av en viss alvorlighet eller overstige et minstemål av 
akseptabel helserisiko, før det anses å ha «negativ innvirkning på helsen». Forhold 
som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av 
rettingsbestemmelsen.



Vurdere helserisiko – støy (>20) 



Helserisiko – isbilen       14
Kategori 1 2 3 4 5

Varighet Under 2 uker 1-5 måneder 6 måneder 7 – 24 måneder Permanent

Omfang Sporadisk Flere ganger i 
døgnet

Flere timer i døgnet 
noen ganger i uken

Flere timer hver 
dag Hele tiden

Støynivå Irriterende
(f.eks. under 
relevante 
grenseverdier)

Mistrivsel (f.eks. 
over relevante 
grenseverdier)

Forstyrrer tale

Oppvåkning på 
natt / risiko for 
hørselsskade over 
tid

Smertegrense, 
risiko for akutt 
skade

Lydbilde Vanlig i 
dagliglivet Bakgrunnsstøy Skiller seg ut fra 

bakgrunnsstøy

Høyfrekvent
/lavfrekvent
/rentone

Impulsstøy
/skremmende støy

Når (kl) 08 - 16 07 – 19 19 – 23 06 – 07 23 – 06

Hvor Del av 
uteområdet Hele uteområdet Inne i bolig med 

lukkede vinduer

Utenfor 
soveromsvindu 
som må stå åpent

Inne soverom med 
lukket vindu

Hvem kan få 
helseplager Egentlig ingen Støysensitive 

enkeltpersoner

Skiftarbeidere, 
støysensitive 
personer, barn

Barnehager og 
skoler

Enhver ville vært 
plaget



Støy fra fotballbane 



Helserisiko  fotballbane 23
Kategori 1 2 3 4 5

Varighet Under 2 uker 1-5 måneder 6 måneder 7 – 24 måneder Permanent

Omfang Sporadisk Flere ganger i 
døgnet

Flere timer i døgnet 
noen ganger i uken

Flere timer hver 
dag Hele tiden

Støynivå Irriterende
(f.eks. under 
relevante 
grenseverdier)

Mistrivsel (f.eks. 
over relevante 
grenseverdier)

Forstyrrer tale

Oppvåkning på 
natt / risiko for 
hørselsskade over 
tid

Smertegrense, 
risiko for akutt 
skade

Lydbilde Vanlig i 
dagliglivet Bakgrunnsstøy Skiller seg ut fra 

bakgrunnsstøy

Høyfrekvent
/lavfrekvent
/rentone

Impulsstøy
/skremmende støy

Når (kl) 08 - 16 07 – 19 19 – 23 06 – 07 23 – 06

Hvor Del av 
uteområdet Hele uteområdet Inne i bolig med 

lukkede vinduer

Utenfor 
soveromsvindu 
som må stå åpent

Inne soverom med 
lukket vindu

Hvem kan få 
helseplager Egentlig ingen Støysensitive 

enkeltpersoner

Skiftarbeidere, 
støysensitive 
personer, barn

Barnehager og 
skoler

Enhver ville vært 
plaget



Forholdsmessighet:

• Mest plaget av barneskrik, ikke smell 
• Ikke mulig å skjerme
• Aktivitet og glede for barn/unge/voksne
• Ingen andre naboer klager

Ikke forholdsmessig å pålegge retting



Klage på fluer



Helserisiko:

• Plagsomt – psykisk belastning for klager
• FHI: I Norge er sannsynligheten for overføring 

av bakterier fra fluer liten. Husflue kan 
muligens spre campylobactor.

• Periodisk problem
• Utover dagliglivets risiko ved bondegård?

Usikker/lav helseulempe? 



Forholdsmessighetsvurdering:

• Lovlig lagring
• Trenger regnvannet
• Usikkert om tiltak på kum vil hjelpe
• Kostnader for bonden 
• Klager kan skjerme seg med netting, vaske hender
• Påregnelig når man bosetter seg nært gårdsbruk

Helseulempene for nabo er lavere enn ulempene for 
bonden ved et pålegg. 

Vedtak om å ikke pålegge retting



Støy fra pallejekker
Dialog medførte at Rema 1000 
byttet til nye stillegående 
pallejekker. Men ikke til den mest 
lydløse modell. Klager ble 
fremdeles plaget.

Helseulempe: Lav 
Forholdsmessighet: Rema 1000 
hadde brukt penger på nye.

Vedtak om å ikke pålegge 
retting.



Statsforvalteren omgjorde vedtaket:

Støyens karakter, heller enn støynivået, utgjør 
helseulempe.

Det koster kun ca. 15.000 kr å bytte til mest 
stillegående pallejekker.

Pålegg om bytte pallejekker er rimelig i 
forhold til helsegevinst.



Konklusjon 

• Vi forsøker å være strenge på hvilke saker vi 
tar til behandling.

• Det må være en helserisiko for at vi kan 
pålegge retting.

• Vi gjør alltid en forholdsmessighetsvurdering.
• Av og til er Statsforvalteren uenig med oss.

Takk for meg.
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