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Varsel oppstart detaljreguleringsplan Straumen omsorgsboliger 

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) har vurdert planene etter aktuelt hjemmelsgrunnlag:  
- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid    
- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern.  

 
Sørfold kommune har delegert til HMTS myndigheten innenfor miljørettet helsevern etter lov 
24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid § 9. Vurdering gjøres på bakgrunn av dette. 
 
Helsemyndigheten skal ivareta helsehensyn i forhold til utbygging og friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet generelt. Med formål  
 ”å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold samt sikre befolkningen mot faktorer, 
blant annet fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ virkning på 
helsen”.  
Overordnet krav er at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives 
og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade 
eller helsemessig ulempe.  
Helsemessige ulemper som virksomheten/eiendommen kan påføre omgivelsene skal vurderes. Hvis 
virksomheter/eiendommen har adgang for allmennheten, eller benyttes av mange mennesker, eller 
hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal også helsemessige forhold i virksomheten 
vurderes.   
 
Vår vurdering 
 
Støy- og forurensningshensyn overfor naboer må ivaretas under anleggstida. For støy gjelder 
føringer i arealretningslinjen T-1442-2012. Særlig gjelder det entreprenører som eventuelt må 
arbeide ut over normal arbeidstid. Boliger og andre støysårbare bygg i nærheten må ikke utsettes for 
støy ut over anbefalte grenser i retningslinjen og definerte tidspunkt på døgnet. Helseskadelig 
lydnivå må påregnes stanset hvis avbøting ikke er tilbudt. 
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Forebygging mot legionellasmitte må inn som forutsetning ved prosjektering av interne 
vannfordelingsnett i byggene. Beredere skal enkelt kunne tømmes/renses og temperaturer på vann i 
sirkulasjon må ikke fremme bakterievekst. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
 
 
  Kurt Stien 
  rådgiver 
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