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Sten D. Bruaas, senioringeniør ved Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i
Nordland

Bakgrunn og erfaringer
Sivilingeniør kjemi fra NTH 1980
Konsulentselskap (engineering) 1981 - 1988
Statens forurensingstilsyn 1989 -1991
Bedriftshelsetjeneste som yrkeshygieniker/daglig leder 1991 -1999
Fylkesmannen i Nordland 1999 -

Disposisjon
• Fylkesmannens rolle
• Plansystemet
• Støy som grunnlag for innsigelse
• Avveiing av interesser
• Støy som planleggingspremiss/Kompenserende tiltak
• Erfaringer med Bodø og flystøy
• (Plagegrad?)

Fylkesmannens rolle - støysaker
• Forurensningsmyndighet
• T-2/16 Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven, oreigningslova og
produktkontrolloven

• Landbasert industri (fôrproduksjon, kjemisk industri,
mineralsk industri, næringsmiddelindustri, produksjon
av metallvarer, treforedling og trebearbeiding)
• Avfallssaker
• Akvakultur
• Forurensning fra anleggsvirksomhet
• Motorsportbaner
• Skytebaner
• (Støy fra øvrige virksomheter)

Fylkesmannens rolle - støysaker
• Forurensningsmyndighet
• T-2/16 Fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven, oreigningslova og
produktkontrolloven
• Myndighet i forskrifter etter forurensingsforskriften hvor støy er tema
• Kapittel 5 støy – kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet
• Kapittel 6 Forbud mot bruk av fritidsfartøy uten effektiv lyddempning i eksossystemet
• Industrikapitler med støykrav – kap 24 Asfaltverk, Kap 29 Mekanisk overflatebehandling,
Kap 30 Produksjon av pukk, grus, sand og singel (samkjørt med T-1442/2016)
(Forurensningsloven § 11. 4. ledd: Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på
grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner)

Fylkesmannens rolle - støy i plansaker
Statlig fagmyndighet for støy i hvert enkelt fylke
• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
• 5.1 Fylkesmannens rolle
Fylkesmannen er statlig fagmyndighet for støy i planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven. Fylkesmannen skal vurdere ferdige utkast til arealplaner før kommunen
vedtar disse, samt vurdere enkeltsaker hvor kommunen ønsker å tillate forhold i strid med
denne retningslinjen.

• 5.2 Innsigelse
Dersom kommunen fraviker retningslinjen kan det danne grunnlag for innsigelse fra
nabokommuner, regionale myndigheter og statlige myndigheter med kompetanse til
innsigelse på dette området (jfr pbl § 5-4).

Kommunens planlegging
Plan – og bygningsloven - Plansystemet
1. Planstrategi (§ 10-1)
2. Kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2)
3. Kommuneplanens arealdel (§ 11-5)
• Konsekvensutredning basert på eksisterende kunnskap

4. Områderegulering (§ 12-2)
5. Detaljregulering (§ 12-3)
6. (Dispensasjon (§ 19-2))

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven
e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og
levekår i alle deler av landet
f) fremme befolkningens helse

§ 3-2. Ansvar og bistand i planleggingen
Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres saksfelt

§ 5-4. Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag
Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel
og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av
andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.
Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje,
statlig eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)
§ 5-5. Begrensning i adgangen til å fremme innsigelse
Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det
tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år.
Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne ha vært fremmet
innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti
foregående år.

Regjeringens virksomhets- og økonomiinstruks til
Fylkesmannen pkt. 5.1.8.3
Alle embetene | KMD | BLD | HOD | JD | KLD | LMD | Miljø og klima |
Areal, by og samfunn | Helsedirektoratet
Fylkesmannen skal ivareta oppgaver i henhold til rundskriv H-2/14 om
bruk av innsigelser, KLDs rundskriv T-2/16 om nasjonale og vesentlige
regionale interesser på miljøområdet
(og DSBs retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser på
samfunnssikkerhetsområdet skal også ivaretas.)

T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på
miljøområdet om støy som grunnlag for innsigelse
Vesentlige avvik fra T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
kan gi grunnlag for innsigelse. Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være:
• At støysonekart som er utarbeidet av anleggseier ikke er innarbeidet i
kommuneplanen/kommunedelplaner på egnet måte.
• At avvikssoner ikke er behandlet og begrunnet på en forsvarlig måte i kommuneplanen.
• At støyfaglig utredning i reguleringsplaner mangler eller er svært mangelfulle.
• At grenseverdiene for støy overskrides for planlagt arealbruk uten at avbøtende tiltak er
tilstrekkelig innarbeidet i planen.
• At planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket
er grunngitt og tilstrekkelig dokumentert.
• At planlagt arealbruk er i strid med retningslinjene og Fylkesmannen ikke finner at
begrunnelsen for avviket kan forsvare avvikets omfang.

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging
• Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye
boliger og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål.
• gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
• rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås

• Skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte
statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.
• Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan
gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant annet
fylkesmannen.

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging – avvik fra anbefalingene
Sentrumsområder og kollektivknutepunkter – høy arealutnyttelse (SPRBATP), grenser angitt i overordnet plan – avvik kan vurderes dersom det
stilles konkrete krav til ny bebyggelse:
• Alle boenheter innenfor avvikssonen skal være gjennomgående og ha
en stille side.
• Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruksformål i hver
boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1
soverom ligge mot stille side.

Føringer og signaler for Fylkesmannens innsigelsespraksis
Bakteppe:
2013 – Ny regjering
• Plansaker og planavdeling flyttet fra Miljøverndepartementet til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
• Stor vektlegging av det kommunale sjølstyret og kommunens skjønn
• Antall innsigelser skal reduseres
• Dialog og tidlig involvering – samordning av innsigelser

• Endringer i plan- og bygningsloven
• Bruk av innsigelse sitter «langt inne»

Føringer og signaler for Fylkesmannens innsigelsespraksis
• Departementets behandling av innsigelsessaker

T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens
innsigelsespraksis
a) Vurdering av hvorvidt miljøverdien(e) er av nasjonal eller vesentlig
regional verdi eller av andre grunner av vesentlig betydning
b) Planforslagets konsekvens for miljøverdiene
c) Tiltakets samfunnsmessige nytte
d) Muligheter for alternative løsninger og avbøtende tiltak
e) Samlet vurdering av fordeler og ulemper

T-1442 Støyretningslinjen
Avveiing av interesser – vurdering av støy
• Fortetting er ønskelig – arealeffektivitet (SPR-BATP)
• Bruk av etablert infrastruktur
• Redusert transportarbeid
• Jordvern
• Barn- og unges interesser
• Kommunens egne ønsker for utvikling og arealbruk og tilrettelegging
• Mål om redusert støyplage - helseaspektet
• Fylkesmannen har skjønnsrom

T-1442 Støyretningslinjen
Avveiing av interesser – vurdering av støy
• Støy er et vanskelig tema for de aller fleste (unntatt akustikere)
• Politikere
• Publikum
• Saksbehandlere hos kommunene og Fylkesmennene

• Tall og dB-nivåer kan fremstå som absolutte og trumfer skjønnet
• Diskusjonene om støy i planprosessene er annerledes og mer teknisk enn når
det gjelder andre miljøverdier

• Varierende kompetanse hos Fylkesmennene – ensomt fagområde

T-1442 Støyretningslinjen - praktisering
• Virksomhets- og økonomiinstruks – FM skal ivareta oppgaver i hht til
H-2/14 og T-2/16
• Varierende praksis hvordan retningslinjen følges opp av Fylkesmannen
i fylkene (arealknapphet og planleggingsbehov, kompetanse og
prioriteringer)
• Innsigelse må i fremmes på overordnet plan
(kommuneplan/kommunedelplan) – toget har gått!

Krav om stille side som planleggingspremiss
• T-1442 lagt til grunn i kommuneplanens arealdel med tilhørende
bestemmelser – område avsatt til fortetting/boliger
• Varierende praksis hvorvidt det er avsatt avvikssoner
• Krav om detaljregulering
• Oppstart planarbeid – FM: Husk på støy (og barn- og unge)
• støyforholdene ofte uavklart

• Høring med planbeskrivelse og støyutredning (varierende kvalitet)

Krav om stille side som planleggingspremiss
Reguleringsplan med detaljert planbeskrivelse og støyutredning
Planbeskrivelsen:
• Optimalisering av planløsninger for å oppnå stille side
• Videreføring av optimal løsning som planbestemmelse?
- Eksempel (For inntil 20 % av leilighetene kan det godtas innglassing)

• Rekkefølgebestemmelser
• Støyskjerming (kan også gjelde oppføring av bygninger med skjermingseffekt)

• Utbyggers behov for fleksibilitet (markedsforhold)
• Planvedtak - hva med byggesak??

Krav om stille side som planleggingspremiss
• Kan vi også vekt legge andre forhold?
• Lys og utsikt krangler med krav om stille side for rom med støyfølsom
bruk – hva foretrekker beboerne??
• Uansett gode innendørs støyforhold

• Svalganger rett ved soveromsvindu
• Planen og områdets øvrige kvaliteter

Kompenserende tiltak
• Skjerpede krav til innendørs støy, for eksempel klasse B NS8175
• Innglassing – «luftemuligheter»
• Kvaliteter på uteoppholdsarealer/fellesarealer
Dette er vanskelig for oss hos Fylkesmannen

Erfaringer med praktisering av krav om stille side
Utfordringer når det gjelder flystøy i Bodø
Begrenset tilgang på stille side
- Fortetting og utvikling i gul sone
- Uteoppholdsarealer i flystøysonen
- Byutviklingsområder
- Fokus på vegtrafikkstøy (samstøyreduksjon)

Plagegrad
• Folk i Bodø klager på støy når vi har øvelser
• Øvelsene har mindre betydning for utbredelsen av støysonene (MFN ble
borte med T-1277)

• Basert på utendørs støynivå
• WHO anbefaler (sterkt) å senke grenseverdien fra 52 til 45 dB LDEN
for flystøy - hva så Ny by – ny flyplass?

