
 

                                             
 

 

Årskonferanse 2022 

 

Tema: Klagesaker og støy  
 

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) i 

samarbeid med Kristiansand kommune  

1.-2. juni 2022, Scandic Kristiansand 

Bystranda  
 

 
Foto: Kristiansand kommune 

 
 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansand/scandic-kristiansand-bystranda


Program onsdag 1. juni 2022 
 

08.30  Registrering  

 
10.00          Velkommen  

Kristin Tørum, styreleder i NEMFO  
 

10:05  Åpning av konferansen  

Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege Kristiansand kommune  
 

10.15  Hvilke klagesaker skal eller bør behandles av miljørettet 
helsevern etter folkehelseloven med tilhørende forskrifter  
Ingvild Møller Ludviksen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Vestfold 

og Telemark  
 

11.00  Konfliktrådet i et folkehelseperspektiv – nabokonflikter  

Nina Solberg, seniorrådgiver og Silje Øvrevik, ungdomskoordinator, 
Konfliktrådet Agder 

 
Lunsj klokka 11.30 -12.30  
 

12.30  Presentasjon av ulike klagesaker innen miljørettet helsevern 
 Case 1: Aktuelle klagesaker fra Bergen kommune 

Viviann Sandvik, avdelingsleder miljørettet helsevern 
 

 Case 2: Støy på natt fra næring 

Mona Fredriksen Tranvåg, rådgiver i Miljørettet helsevern i 
Vestfold  

 
 Case 3: Dyrehold i tettbygd strøk  

Are Vegusdal, avdelingsingeniør i Miljørettet helsevern og Ane 

Næss Jerstad, rådgiver i Miljørettet helsevern Kristiansand 
kommune  

 
 Case 4: Aktuelle klagesaker fra Oslo kommune  

Lasse Elden, spesialkonsulent Bydel Grünerløkka  

 
13.50 Informasjon om ny verktøykasse på Yammer - Samling av 

klagesaker med vedtak som er behandlet hos Statsforvalter  
NEMFO ved Lasse Elden  

 
Pause 14.00 – 14.20  
 

14.20  På dagsorden hos sentrale helsemyndigheter 
Lill Tove Norvang Nilsen, fagdirektør, Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet (DSA) 
 
Mari Jonsrud Lindbekk, seniorrådgiver/jurist, avdeling Miljø og helse, 

 Helsedirektoratet (Hdir) 
 

Pause og mulighet for å ta med en matbit til årsmøtet 15.20-15.30 
 
 



15.30    Årsmøte NEMFO  

Alle medlemmer av NEMFO er hjertelig velkommen. Styret gir en 

presentasjon av NEMFO sitt arbeid det siste året  

 

16.15 – 17.45: Parallelle sesjoner (påmelding)  
 

A. Byvandring om 1800-tallets epidemihistorie sett fra 

Kristiansand 

May-Brith Ohman Nielsen, professor i historie ved 

Universitetet i Agder.  

Kristiansand er en unik by i epidemihistorisk sammenheng og 

sto derfor sentralt i mange av periodens store 

epidemihistoriske spørsmål. Byen hadde landets høyeste 

legedekning, en fysisk og sosial struktur som var svært 

transparent og tett kontakt mellom medisinere og 

myndigheter. Den lå ved Norges mest trafikkerte kyst, ved 

hovedveien mellom Nordsjøen og Østersjøen, hadde Nord-

Europas største permanente karantenestasjon. Hvordan ser 

epidemihistorien ut fra brygger, bulevarder og bakgårder? 

Maks 50 personer 

 

B. Gåtur langs Strandpromenaden. Tema: trygge uterom 
Parkvesenet i Kristiansand kommune. 

 
C. Trim- og joggetur gjennom attraktive byrom i 

Kvadraturen og Odderøya. Tema: folkehelse for alle 

Ta på treningstøy og joggesko!  
Parkvesenet i Kristiansand kommune. Maks 30 personer 

 
19.00 Aperitiff og middag (påmelding)  
 

For de av deltakerne som har meldt seg på middagen:  

 Apertiff serveres i barområdet klokka 19.00.  

 Middagen starter klokka 19.30, og består av en treretters 

middag. Drikke er ikke inkludert  

 Pent antrekk   



Program torsdag 2. juni 2022 
 

08.15  Registrering av nye deltakere  
 

08.45  Velkommen til dag 2, presentasjon av nytt styre 
  NEMFO 
 

09.00 T-1442 og kapittel 6 om byggestøy - hvordan kommunene 
skal følge opp regelverket 

Merete Gynnild, Seniorrådgiver, Miljødirektoratet  
 

09.35 Planprosess, folkehelse og bygge- og anleggsstøy - 

erfaringer fra Bærum kommune  
Helene Brandshaug, Folkehelsekoordinator, Bærum kommune 

 
10.05 – 10.25: Pause og utsjekk  
 

10.25 Erfaringer med oppfølging av T-1442 om bygge- og 

anleggsstøy - praktiske eksempler på planlegging og utføring 

av arbeidet 

Bjarte Johannes Sandve, Statens vegvesen, Utbygging. Ytre miljø-

koordinator på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen i 

Kristiansand 
 

10.55 Verktøy i støysaker  
Ståle Grøthe, Fagkonsulent miljørettet helsevern, Helseetaten Oslo 
kommune  

 
11.30 – 12.30 Lunsj  

 
12.30 Praktisk kartlegging av lydforhold i barnehager  

Kurt Stien, rådgiver Helse- og miljøtilsyn Salten IKS og Elin Åsnes 

Øvretun, ingeniør Miljøretta helsevern Indre Sogn 
 

13.15 Sammen om gode lydmiljøer i skolene - erfaringer fra et 

samarbeidsprosjekt for å bedre lydmiljøene i skolebygg i 

Nordre Follo kommune 

Urd Kari Yri, ergoterapeut for barn og unge  

 
13.55 - 14.10: Pause  
 

14.10 Arbeid med støy og støyhenvendelser i Lier kommune 
Jonny Løe, rådgiver miljø og helse, Lier kommune 

 
14.35  Retningslinje for bruk av offentlige uterom til arrangementer 

Tore Løvland, arrangementskoordinator, Kristiansand kommune  

 
14.55   Avslutning av konferansen  

NEMFO             
 

15.00          Takk for nå og vel hjem! 

 
 


