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VEDR. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV SVARTHAUGEN
NATTRUDSTILEN - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN MED
KONSEKVENSUTREDNING
Vi viser til brev datert 3.10.2018 vedr. høring og offentlig ettersyn av Svarthaugen
Nattrudstilen – forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen v/miljørettet helsevern har i e-post
datert 17.8.2018 kommet med intern uttalelse til planforslaget, bla. innspill til tekst
vedr. uteoppholdsareal. I reguleringsbestemmelsene kan vi ikke se at krav til
støynivå på uteoppholdsareal er tatt med spesifikt. Det vises derimot i punkt 2.5.1,
strekpunkt 1 til at «Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljøverndepartementets
retningslinje T-1442/2012 (eller senere utgaver som erstatter denne) skal gjelde for
planområdet.» Vi er opptatt av at bestemmelsene skal være så tydelige som mulig.
Tabell 3 omhandler bla. støygrense på uteoppholdsareal, og vi forventer at krav til
uteoppholdsareal ivaretas gjennom dette.
I planbeskrivelsen står det i punkt 7.5 Forurensning, støy amfi, siste avsnitt:
«For øvrig stilles det krav om at støy fra anlegget holdes innenfor gjeldende
retningslinjer for støy i arealplanleggingen.»
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gir ingen
retningslinje for støy fra musikkanlegg. Det vises imidlertid i retningslinjen til at «For
musikkanlegg og annen type forsterket lyd og for nærmiljøanlegg finnes egne
veiledere fra Helsedirektoratet.» Det vil være hensiktsmessig at det i
planbeskrivelsen vises direkte til denne retningslinjen, slik det gjøres i bestemmelsen
punkt 2.5.1, strekpunkt 6. I planbeskrivelsen kap. 8 (risiko- og sårbarhets-analyse)
angis det høy risiko på hendelse/situasjon 30 (støy fra amfi). Høy (rød) risiko må
utløse en handlingsplan/ rutine for å redusere risikoen. Det er da viktig at det vises til
korrekte retningslinjer og grenseverdier.
Vi har ingen øvrige innspill til planen.
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