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Til planmyndighet i Ringsaker kommune

Miljørettet helsevern – intern uttalelse til reguleringsplan –
Bjørkhaugen Mesnali
Miljørettet helsevern / kommuneoverlegen viser til brev datert 04.09.2019 med
forslag til reguleringsplan for Bjørkhaugen Mesnali. Vi har ikke blitt involvert i denne
saken tidligere, derfor velger vi å komme med en uttalelse nå.
Formålet med reguleringsplanen er å utvide hytteområde med 31 nye tomter.
Miljørettet helsevern sin rolle
Miljørettet helsevern er en intern medvirker i planprosesser og skal påse at forhold
knyttet til Folkehelselovens bestemmelser avklares før planen legges ut til offentlig
høring.
Miljørettet helsevern skal arbeide for å fremme folkehelse, og bidra til å sikre
befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Vi har følgende merknader til reguleringsplanen:
Bygge- og anleggsstøy
Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Vi ber om at denne blir tatt hensyn til i den
videre planleggingen. Vi vil presisere at dagperioden er fra kl. 07.00-19.00,
kveldsperioden fra kl. 19.00-23.00 og nattperioden fra kl. 23.00-07.00.
Støygrensenene som er satt innenfor de ulike tidsperiodene skal overholdes.
Dersom anleggsperioden varer lenger enn 6 uker, skjerpes grenseverdiene for dag
og kveld. Videre må det etableres gode rutiner for å varsle naboer som er utsatt for
støy.
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Støv/luftforurensning
Støv/luftforurensing i bygg- og anleggsperioden bør begrenses slik at det ikke
medfører helsemessig ulempe for omgivelsene.
Lyssetting
Det er viktig å ta hensyn til naboer når det gjelder belysning av byggeplassen slik at
lys ikke rettes direkte mot dem.
Radon
Radon kan utgjøre en helserisiko for befolkningen. Generelt bør alle bygninger ha så
lave radonverdier som mulig og alltid innenfor anbefalte grenseverdier (tiltaksgrense
100 Bq/m³, maksimumsgrense 200 Bq/m³). Det må gjøres forebyggende tiltak i alle
nybygg (f.eks radonsperre og tilrettelegging for avlufting av grunnen), jf krav i
byggteknisk forskrift. Alle ferdige bygg bør kontrollmåles etter at de er tatt i bruk.
Høyspentanlegg
Det finnes et høyspentanlegg med høyspenttrase som går igjennom planområdet. Ut
fra en generell varsomhetsstrategi, bør omfanget av magnetfeltet kartlegges, og man
bør ikke legge oppholdsområder så nær anlegget at det gir høyere magnetfelt enn
0,4 µT.
Alle ferdige bygg i nærheten av høyspenttrase bør kontrollmåles etter at de er tatt i
bruk.
Nærhet til landbruk
Området ligger nær landbruksområder. Det bør vurderes om det er behov for (større)
buffersone, for å unngå at aktivitet fra landbruket sjenerer beboerne. Temaer som
bør vurderes nærmere er bl.a sprøyting, lukt, støv og støy.
Medvirkning
Naboer som grenser til området og andre med aktuelle synspunkter bør inviteres til
medvirkningsprosesser.
Ulykkesrisiko
Økt trafikk og tungtrafikk i forbindelse med utbyggingen vil kunne medføre større fare
for ulykker, spesielt for barn i området. Det bør lages retningslinjer om hvordan
anleggsområdet kan sikres forsvarlig, og hvordan det kan oppnå trygg ferdsel i
området.
Vi ber om at våre innspill tas hensyn til i den videre planleggingen av
Bjørkhaugen Mesnali.
Vi ber om å bli holdt orientert i den videre planprosessen dersom det oppstår forhold
av helsemessig eller hygienisk betydning.

Med hilsen
Bente Bjørnhaug
Kommuneoverlege

Simen Gustu Johansen
Rådgiver miljørettet helsevern

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten håndskrevet signatur.

