Støy fra byggje— og anleggsverksemd
Det kan stillast krav til tiiiatne støynivå for verksemda di. Krava kan føre til at det må
setjast i verk støyreduserande
tiltak. Kommunane
kan utarbeide
reguleringsføresegner
og vilkår i rammeløyve
etter plan— og bygningslova
som
regulerer støy frå byggje— og anleggsverksemd.
Det er utarbeidd eigne retningslinjer
for kommunane
med tilrådde grenseverdiar.

Miijøverndepartementet

sine retningslinjer

for behandling

av støy i arealplanlegging

(T-1442) gir tilrådde grenser for støy frå byggje—og anleggsverksemd
Grensene er Iempelege
langvarig drift.

for konvarig

anleggsaktivitet

på dagtid,

Retningslinjene
bør leggjast til grunn av kommunar og tiltakshavarar
reguleringsplanar,
rammeløyve,
kontraktar og miljøoppfølgingsprogram.

Hovudpunkta

i retningslinjene

for BA-støy

(BA-støy).

men strengare

for

i

er:

Det bør utarbeidast
ein støyprognose
for anleggsdrifta.
Prognosen bør vere
tilgjengeleg
for innsyn, også for naboar tii anlegget.
All støyande anleggsverksemd
skal varslast. Omfanget av varslinga er avhengig av
storleiken på anlegget.
Det er gitt tilrådde støygrenser
for dag, kveld og natt. Grensene har korreksjon for
varigheit. dvs. at langvarige anlegg får strengare grenser enn kortvarige aktivitetar.
Dersom grensene blir overskridne,
må det gjennomførast
avbøtande tiltak.
For mindre arbeid som oppfyller bestemte kriterium, er varsling godt nok som tiltak.
I Oslo gjeld ei eiga lokal forskrift med føresegner om byggje- og anleggsstøy,
støyforskrifta
for Oslo.

Publikasjoner
Retningslinje
for behandling
av støy i arealplanlegging,
Veiviser til støyregelverket
(på miijodirektoratetno)
Regelverk

Plan;qyanjngäloyen
Tilsynsmyndighet
Har du spørsmål,
Kommunen
viser typiske

Forbehold

om at feil kan oppstå.

kontakt

med ansxariig

§ 1,2:7

ta kontakt

Nettsiden

med:

krav til virksomheter

tilsynsm)

T-1442

Den enkelte
ndighel.

i ulike bransjer.
virksomhet

Opplistingen

av krav er ikke uttømmende.

må serge for at alle aktuelle

krax etterleves.

og det tas
Ved spørsmål.

la

Pukkverk

må bedre miljøarbeidet

Ett av ti pukkverk har brutt støykravene og mange er for dårlige til å forebygge
forurensning.
Det viser en landsomfattende
fylkesmennene.

kontroll

gjennomført

av Klif og

Sprenging og steinknusing
gir støy og støv som kan sjenere naboer. Steinstøv kan
også slamme ned skade elver og bekker. Derfor har Klima- og
forurensningsdirektoratet
(Klif) og landets fylkesmenn
kontrollert at pukkverkene
overholder miljøregelverket.

— Aksjonen viser at pukkverkene
ikke jobber godt nok med å forebygge forurensning
og dokumentere
utslipp. Det er ikke holdbart, fordi en oversikt over hva som faktisk
slippes ut er helt nødvendig for å kunne redusere utslippene,
sier Bjørn Bjørnstad,
avdelingsdirektør
i Klif.

Viktig med støv- og støymålinger
l alt 171 pukkverk er kontrollert. Omtrent ett av ti pukkverk brøt grenseverdiene
støy. l underkant av halvparten av bedriftene brøt kravet om at en uavhengig
tredjepart skal gjennomføre
støvmålinger.

for

— Både støv og støy kan være plagsomt for naboer, og god dokumentasjon
er viktig
for å synliggjøre om kravene overholdes.
Uten dokumentasjon
blir også vanskeligere
for virksomhetene
å forbedre seg, sier Bjørn Bjørnstad, som understreker
at
regelverket skal sikre at ingen slurver med miljø for å oppnå konkurransefortrinn.

Alvorlig
å brenne avfall
Mange pukkverk tar i mot og mellomlagrer
avfall og gjenvinningsmasser.
Kontrollen
viste at nesten halvparten av pukkverkene
ikke hadde levert avfallet til godkjente
mottak siste år eller manglet dokumentasjon
på hvor avfallet var blitt av. Kontrollene
avdekket også noen få alvorlige tilfeller av uforsvarlig lagring og brenning av avfall.
Åpen brenning av avfall er ulovlig og kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer
(PAH), dioksiner og tungmetaller.

Nytt regelverk
Forurensningsforskriftens
krav til pukkverk ble endret for halvannet år siden. Under
aksjonen fikk Klif og fylkesmennene
tilbakemeldinger
om at enkelte deler av
forskriften bør tydeliggjøres
slik at kravene blir lettere å forstå. Klif har hatt kontakt
med bransjen i forkant av aksjonen og vil lytte til tilbakemeldinger
fra bransjen og
vurdere å gjøre endringer i regelverket.

Fakta om miljøkrav
til pukkverk
lnternkontrollregelverket
skal sikre at virksomhetene
forebygger
å arbeide systematisk
med virksomhetens
miljøutfordringer.
Pukkverk

og grusuttak

med

knuseverk

er enten

regulert

miljøskade

gjennom

gjennom

forurensningsforskriften
eller ved egne tillatelser etter forurensningsloven
Det stilles krav til utslipp til luft for å hindre støv og til vann for å forhindre

utslipp av

partikler. Støynivået skal måles hos nærmeste nabo.
Håndterer virksomheten farlig avfall, må også dette gjøres i henhold til regelverket.

<9
Vegdirektoratets

krav til en sikker

skolevei

Hver dag beveger drøye 60.000 seksåringer seg ut i trafikken
skolevegen skal kunne defineres som sikker må den oppfylle

på vei til skolen. Men for at
visse krav.

Dette er kravene som vegdirektoratet
har utformet for at skoleveien
skal kunne
defineres som sikker. Dersom disse kravene ikke oppfylles har elevene som til daglig
bruker veien som sin skolevei krav på gratis skoleskyss.
Det gjelder også dersom
barnet bor innenfor grensen til gratis skoleskyss
som er to kilometer.
Kravene tar for seg både ferdsel langs bilvei og kryssing. Kravene til gangfelt
fortgjengeroverganger
forandrer seg alt etter hvilken fartsgrense
som gjelder
strekningen.

Krav

til ferdsel

langs

og
på

bilvei

Fartsgrense

Krav

30 km/h

Fysisk fartsdemping

40 km/h

Fortau, fysisk fartsdemping
.
.
eller liten trafikk)

50 km/h

Fortau,

60 km/h

Gang-

og sykkelvei,

eventuelt

fortau

70 km/h

Gang— og sykkelvei,

eventuelt

fortau og særskilt

fartsgrense

60 km/t

80 km/h

Gang— og sykkelvei,

eventuelt

fortau og særskilt

fartsgrense

60 km/t

Krav til kryssing
Fartsgrense

eventuelt

fysisk fartsdemping

skuldre

(Bare ved moderat

og fartsgrense

40 km/h

av bilvei
Krav

30 km/t

Fysisk fartsdemping

40 km/t

Belyst gangfelt

50 k

Trafikklys,

m”

eller bredere

og fysisk fansdemping,

eventuelt

opphøyd,

eller opphøyd

belyst, gangfelt

belyst gangfelt

og særskilt

fartsgrense

40km/t.

60 km/t

Gangbru eller tunnel, eventuelt trafikklys
og nedsatt hastighet til 40 km/t.

eller opphøyd,

belyst, gangfelt

70 km/t

Gangbro

eller tunnel.

eventuelt

trafikklys

og nedsatt

hastighet

til 60 km/t.

80 km/t

Gangbru

eller tunnel,

eventuelt

trafikklys

og nedsatt

hastighet

til 60 km/t.

