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Vurdering av helseplager knyttet til støy fra bedrift ved Gamle Mossevei

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til e-post 25. februar d.å. og tilsendte dokumenter vedrørende

klagesak i forbindelse med støy fra Tonerud Transport AS ved Gamle Mossevei i Ås

kommune. FHI har fått innsyn i klager fra naboer til kommunen på støy fra bedriften,

støymålinger/-beregninger gjennomført av Brekke & Strand akustikk AS, samt

kommunelegens vurdering av situasjonen. Nedenfor gis en kortfattet og generell omtale av

støy og helse. Dernest gis vår vurdering av saken med støy og helsevirkninger for berørte

naboer på bakgrunn av den informasjonen FHI har mottatt.

St@y og helse
Støy er definert som «uønsket lyd» og er å anse som forurensning. Støy fra trafikk, industri,

skytebaner etc. er inkludert i  Forurensningsforskriften kap.  5.  Støy- kartlegging,

handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet. I forbindelse med etablering

av ny støyende virksomhet, utvidelse/oppgradering av eksisterende virksomhet eller

etablering av nye boliger eller annen støystøyfølsom arealbruk ved eksisterende/planlagt

støykilde skal  T-1442/2012-Retningslinjefor behandling av støy i arealplanlegging  legges til

grunn.

Svært mange mennesker i Norge er utsatt for støy fra transport, industri og annen

næringsvirksomhet. Fra disse kildene er det estimert at om lag 1,4 millioner nordmenn er

utsatt for gjennomsnittlig stoyniva over dgnet utenfor bolig som overskrider anbefalt niv# pa

55 dB (SSB, 2011; www.miljostatus.no). Bortimot en halv million mennesker antas å være

betydelig plaget av støy (www.miljostatus.no). I levekårsundersøkelsene utført av Statistisk

sentralbyrå (SSB) har over flere år rundt fem prosent av befolkningen angitt at de har

problemer med søvnen på grunn av støy (SSB, 1997, 2004). I regjeringens handlingsplan mot

støy er det fastsatt nasjonale mål for å redusere støy, hvor bl.a. støyplagen skal reduseres med

10 % innen 2020 i forhold til 1999.

Det er en økende erkjennelse både nasjonalt og internasjonalt at støy er et helseproblem, og

støy anses som en stressfaktor. Helse- og trivselseffekter av støy er veldokumentert gjennom

både norske og internasjonale forskningsresultater. Forstyrrelser av søvn antas avere blant de

mest alvorlige virkningene av milj9sty. Stoy kan forlenge innsovningsperioden, gi
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oppvåkninger, lettere søvn og føre til generelt dårligere søvnkvalitet. De mange negative

konsekvensene av søvnvansker er godt dokumentert. Utilstrekkelig søvn fører til søvnighet,

nedsatt sinnsstemning, redusert yteevne og økt reaksjonstid, noe som igjen øker risiko for

ulykker. Søvnmangel over en lengre periode er videre forbundet med økt risiko for angst og

depresjoner. Det er også påvist sammenhenger mellom utilstrekkelig søvn og økt risiko for

diabetes, overvekt og hjerte-karsykdom (FHI, 2013'). Flere norske undersokelser har vist at

søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for både langtidssykefravær og

uførepensjon. Å forebygge søvnproblemer er derfor svært viktig for å forebygge en rekke

helseproblemer. I tillegg til støyplage og søvnforstyrrelser er det de senere år også

dokumentert sammenhenger mellom trafikkstøy og risiko for forhøyet blodtrykk og hjerte-

karsykdom.

Verdens helseorganisasjon (WHO) beregnet for forste gang sykdomsbyrde som flge av sty i

2011 for landene i Vest-Europa og estimerte at minst en million friske leveår går tapt hvert år

pagrunn av st@y(WHO, 2011). Stoyplage og s»vnforstyrrelser bidrar mest til tap av helse pa

grunn av stoy, noe ogsa beregninger for Norge viser (FHI, 2012).

Situas' onen for ber rte naboer til Tonerud Trans ort AS

Saken gjelder endring i bruk av lager som har medført økt støybelastning for naboer. Mesta

Eiendom AS hadde sin drift i Gamle Mossevei 29. I 2009 søkte de om å få bruksendret et

gammelt saltlager til kjølelager og omlasting av fisk. Lageret skulle benyttes av en ny

leietaker- Tonerud Transport AS. Kommunen ga tillatelse til bruksendringen og fritok fra

nabovarsling da endringen, etter det kommunen antok, kun medførte innvendige tiltak i

bygningen. Bare uker etter at tillatelsen ble gitt kom de første naboklagene. FHI har fått

innsyn i klager fra naboer og informasjon om at driften til Tonerud Transport hadde medført

en opplevelse av en betydelig endring i støynivået med bruk av åpen vaskehall og aggregater,

høy trafikk på en lite egnet kommunal vei og generelt bråk fra eiendommen. Dette påførte

naboene problemer med nattesøvn, de hadde ikke lenger glede av uteområdene sine og var

generelt plaget av støy fra virksomheten.

Kommunelegen i Ås har gitt en helsemessig vurdering av situasjonen for berørte naboer.

Ifølge hennes uttalelse har disse beboerne i årene etter bruksendringen vært utsatt for flere

stressfaktorer som påvirker helsen, bl.a. støy og søvnforstyrrelser som følge av dette,

trafikkfarlig vei, luftforurensning, nedsatt sosialt velvære og vibrasjoner i boligene sine.

Kommunelegen viser videre til at støy fra en vaskehall i tilknytning til bedriften overskrider

minstekravet i NS 8175:2012, Lydforhold  i  bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.

FHImener at kommunelegen i Ås har gitt en god helsemessig vurdering, og siden hun også

kjenner  de  lokale forhold, bør hennes vurdering vektlegges sterkt.

Et slikt tiltak som medfører bruksendring og økt støybelastning skal vurderes iht. T-

1442/2012- Retningslinjer for behandling støy i arealplanlegging. Dette ble ikke gjort i denne

saken. Dersom den støyende virksomheten ved anlegget drives av andre enn anleggets eier,

skal i henhold til T-1442, den ansvarlige for driften overta anleggseiers plikter med hensyn til

st»ykartlegging. If»lge T-1442 gjelder folgende anbefalte st»ygrenser for industri med

helkontinuerlig drift:

1 Støy og søvnforstyrrelser. Rapport 2013:1 fra Folkehelseinstituttet.

Helsebelastning som skyldes vegtrafikkstoy i Norge. Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2012
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Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål: Uten

impulslyd: La 55 dB, med impulslyd: 50 dB. Videre er anbefalte grense for st9yniv utenfor

soverom i nattperioden (23.00-07.00) Later45 dB og Lana% 60 dB.

Ifølge Brekke & Strand Akustikks målinger og beregninger er støynivået fra Tonerud

Transport innenfor støygrensen (Lden<55 dB) i T-1442. Flere boliger ligger allerede i gul sone

(La > 55 dB) pa grunn av stay fra E6, og resultatene viser at sty fra bedriften til Tonerud

Transport AS gir et bidrag, om enn ikke vesentlig, til økte Ldennivåer. FHI vil påpeke at

ytterligere økning i støy, som i dette tilfellet fra industri, vil kunne oppleves som en

tilleggsbelastning til trafikkstøy fra E6, selv om ikke den totale økningen i målte/beregnede

støynivåer er dramatisk. Andre faktorer som eksponering for støy fra ulike kilder med ulik

karakter, støyens frekvensinnhold, fordeling av støyende aktivitet over døgnet og

forutsigbarheten i den støyende aktiviteten er også avgjørende for grad av opplevd

støybelastning. Alle disse faktorene vil ikke fanges tilstrekkelig opp i et samlet mål på

st»yeksponering slik som La. Brekke  && Strand Akustikks malinger viser forholdsvis store

variasjoner i lydnivå ved en bolig, og at disse bidragene trolig er fra tungtrafikk til Toneruds

bedrift. Dette er noe naboene ikke kunne forvente, og heller ikke ble varslet om i forkant av

bruksendringen.

Målingene gjennomført av Brekke & Strand Akustikk viser at vibrasjonsmålingene ikke

overstiger grenseverdiene, men FHI presiserer at selv om ikke grenseverdiene overstiges, kan

både støy og vibrasjoner gi plage. Terskelen for å bli plaget av vibrasjoner er lav, det vil si at

dersom vibrasjoner først er merkbare, vil det kunne gi betydelig plage. Forskning har også

vist at støy oppleves som mer plagsomt når den ledsages av vibrasjoner.

Brekke & Strand Akustikks vurdering av nattstøy er at «det ikke ser ut til å være støyende

aktivitet paterminalen nattestid» og de har derfor ikke vurdert hverken Lit eller LAFax.

Dette virker stikk i strid med uttalelser fra naboer om at de våkner og får søvnen sin forstyrret

av støy fra bedriften. Dersom aktiviteten på natt varierer mye, er det viktig ainnhente et så

riktig bilde av dette som mulig for å kunne vurdere støybelastningen på natt. Selv om

nattaktivitet fore gar kun noen netter i uken, vil dette kunne bidra til forverring av

søvnkvaliteten og negative effekter som tretthet, redusert velvære og yteevne dagen deretter.

Kroniske søvnvansker er videre forbundet med en rekke helseproblemer som omtalt over.

Både motorstøyen fra tunge kjøretøyer samt støy fra kjøleaggregatene som står på, også om

natten, kan bidra med lavfrekvent støy. Lavfrekvent støy er vanskeligere å dempe over

husfasaden enn støy med mer høyfrekvent innhold, og slik støy oppleves ofte som ekstra

plagsomt. Dette synes ikke å ha vært gjenstand for vurdering i støyrapporten. Det norske

regelverket inneholder få bestemmelser eller anbefalinger om lavfrekvent støy. INS-8175,

hvor lydkravene til teknisk forskrift er gitt, er grenseverdiene for støy fra tekniske

installasjoner gitt med både A- og C-veiing. Når C-veid nivå er mer enn 10-15 dB høyere enn

A-veid nivå oppleves vanligvis de lavfrekvente delene av støyen som et problem. For støy fra

tekniske installasjoner i bygninger er lydkravet for boliger i NS-8175 henholdsvis L,A,mas32

dB og Lp.C,maks 47 dB. For vurdering av lavfrekvent støy fra eksterne kilder kan det være

nyttig å se til danske anbefalinger. I Danmark har man en anbefalt grense for innendørs A-

veid st»y midlet i frekvensomradet 10-160 Hz pa LLF= 20 dB p2 kveld og natt (18.00-

07.00) g LALF= 25 dB på dagtid (07.00-18.00), som gjelder for ekstern lavfrekvent støy.

Videre vil vi peke på relevante bestemmelser i folkehelseloven. Ifølge folkehelseloven (ful)§

14 kan kommunen pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis
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forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med

bestemmelser gitt i medhold av fhl kap. 3. Retting kan bare kreves dersom ulempene ved å

foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes.

Forskrift 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern gjelder for private og offentlige virksomheter

og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Helsehensyn

skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til planlegging og

godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter helsebegrunnede

krav eller normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av hvorvidt forskriftens

krav til helsemessig tilfredsstillende drift er oppfylt. Dette følger av forskriftens § 3. Ifølge § 9

skal virksomheter og eiendommer planlegges, drives og avvikles slik at bl.a. folgende krav til

miljofaktorer overholdes nar det gjelder den belastning omgivelsene pafores: Ved etablering

og bruk av stoykilder skal det tilstrebes lavest mulig stoyniv&. Stoy og vibrasjoner skal ikke

medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Forskriftens § 12

pålegger den ansvarlige for eiendom eller virksomhet internkontrollplikt. Kommunens pålegg

om retting vil være enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. dens § 2 a og b. Vi viser til

forvaltningslovens bestemmelser, spesielt kap. IV Om saksforberedelse ved enkeltvedtak,

kap. V Om vedtaket og kap. VI Om klage og omgjøring. Om forhåndsvarsling av vedtak

gjelder fvl § 16 og om kommunens utrednings- og informasjonsplikt§ 17.

Konklusjon
Naboer til Tonerud Transport har opplevd en betydelig endring i støybelastning etter at

bedriften startet opp i 2009. Dette er fra for et boligomr&de med hoye st»yniv&er fra E6, hvor

enkelte boliger ligger i gul sone iht. T-1442. Samlet sett kan stress, søvnproblemer og plager

som følge av en slik støyendring gi redusert trivsel og livskvalitet. På sikt vil dette kunne gi

økt risiko for stressrelaterte helseplager. Folkehelseinstituttet mener at kommunelegen har gitt

en god faglig gjennomgang og vurdering av denne saken. Kommunelegens vurdering av de

helsemessige ulempene for de berørte naboene virker høyst rimelig ut fra det man vet om

helsevirkninger av støy på generell basis. FHI anbefaler derfor at kommunelegens vurdering

og konklusjon tillegges stor vekt i videre behandling av saken.

Vennlig hilsen
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