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8250 ROGNAN

Høring og offentlig ettersyn massetak
Drageid - uttalelse miljørettet helsevern
Det vises til høring og offentlig ettersyn i saken om massetak, Øvre Drageid. Helse- og miljøtilsyn
Salten (HMTS) har tidligere i brev av 25.1.2017 gitt uttalelse i saken, etter aktuelt
hjemmelsgrunnlag:
- Lov 24.6.2011 nr.29 om folkehelsearbeid
- Forskrift 25.4.2003 om miljørettet helsevern.
Saltdal 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, i samråd med
kommuneoverlegen som også har vedtaksmyndighet i hastesaker.
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.
Vurdering:
Tidligere uttalelse fra HMTS i saken presiserte krav i forhold til støy, støv og utslipp. Det er ikke
grunn til å anta, ut fra avstandene, at beboere i nabolag utsettes for støy- og støvulemper som
overskrider fastsatte grenseverdier. Det foreligger dog ingen konkrete forhåndsberegninger/prognoser.
I høringsrunden fremkommer det bekymringer blant beboere om blant annet disse temaene. For å
imøtekomme disse bekymringene, vil det være en fordel om støyprognose forelegges som en del av
driftsplanen.

Uttalelse
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25, 8008 Bodø
Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504 907 www.hmts.no
Saksbehandler e-post: ks@hmts.no

Driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning, bør i god tid på forhånd
høres i kommunen innen igangsettelse. Dette for å sikre at trafikksikkerhet samt støy- og
støvhensyn er ivaretatt i forhold til kommunens regelverk. Prognose på støy utarbeidet av støyfaglig
rådgiver bør følge planen.
Det vises i den forbindelse til forutsetninger i formannskapets vedtak 18.12.2018.
Med vennlig hilsen
Katalin Nagy
daglig leder
Kurt Stien
rådgiver
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