Spørsmål 29 fra Herman Ekle Lund (V): Oppfølgingsspørsmål til spørsmål 225: Lovhjemmel for
plassering av ansvar ved bekostning av støymåling
Til:
Fra:

Rådmannen
Herman Ekle Lund (V)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

08.02.2021
21/00070-29

Jeg viser til besvarelsen av mitt spørsmål om «Lovhjemmel for plassering av ansvar ved bekostning av
støymåling» av 14.12.2020, og takker for utfyllende svar.
Vi har fortsatt ikke helt klart for oss om dette de-facto ligger innenfor det kommunale handlingsrommet,
eller om dette er nasjonalt regelverk. Dersom denne typen vurderinger skal være opp til lokalpolitikere,
så må vi også ha dette handlingsrom lokalt, og dette fremstår fortsatt noe uklart. Vi ønsker derfor å stille
følgende oppfølgingsspørsmål:


Er administrasjonens svar å forstå som at dette ikke er lokalpolitikk, men et nasjonalt
anliggende?



Hvis ja på foregående spørsmål; hvilket regelverk er det i så fall som må endres, for å få flyttet
denne beslutningen til lokalt nivå?

Svar
Svar på det første punktet er ja.
Oversikt over lovverket som regulerer dette anliggende er:
Støy er definert som forurensning i Forurensningsloven § 6. Forurensningsloven § 2 punkt 5 krever at
kostnader for å hindre eller begrense forurensning dekkes av den ansvarlige for forurensningen.
https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§2
Folkehelseloven § 11 omhandler helsekonsekvensutredning, og beskriver kommunens anledning til å
pålegge «den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for forhold ved en eiendom,
for egen regning å utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket eller forholdet». Det er ikke
anledning til å pålegge andre kostnaden ved utredningen.
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29/§11

Styring og eierskap

Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon

Forskrift om miljørettet helsevern § 12 pålegger den ansvarlige for en virksomhet å ha internkontroll for
å påse at kravene i forskriften følges. Virksomheten skal altså på egenhånd, på eget initiativ, allerede ha
kontroll på forhold som påvirker omgivelsene. § 9 pålegger støykilder å ha et «lavest mulig støynivå», og
ikke medføre helsemessig ulempe.
https://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486/§12
https://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486/§9
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