Dom om støy fra skytebane

Naboer som klagde på plagsom støy fra skytebane fikk medhold i Oslo tingrett.
Plagsomme forhold i nærmiljøet slik som støy eller lukt er forhold som private borgere kan ta opp med sin kommune
gjennom klage etter reglene om Miljørettet helsevern.
Kommunehelsetjenesteloven Kap 4a om Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen. Det er: biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Alle borgere kan
påklage slike forhold fra offentlig eller privat virksomhet til kommunen, og Fylkesmannen er klageinstans.
Dom fra Oslo tingrett:
Det foreligger nå en dom fra Oslo Tingrett om gyldigheten av Fylkesmannen i Østfold sitt vedtak i medhold av
kommunehelsetjenesteloven om innskrenkning av skytetidene ved Hestehagen skytebane i Skiptvet kommune. Naboene til
en skytebane klaget på det de oppfatter som svært plagsom støy.
Fylkesmannen i Østfold traff følgende vedtak den 16. mars 2004:
”I medhold av lov om helsetjenesten i kommunene §§ 4a-12 og 4a-8 omgjør fylkesmannen Skiptevet kommunes vedtak i sak
nr 23/97 behandlet av hovedutvalg for helse og sosiale saker i møte 18.07.97. Fylkesmannen omgjør vedtaket slik at
skyteaktiviteten ved Hestehagen skytebane begrenses til en skytekveld mandag til fredag pr uke fra klokken 18.00 til kl.
21.00. Årlig skytesesong avgrenses til tidsrommet 1. april til 30- august med skyteopphold i hele juli. For sesongen 2004
tillates skyting lørdag 08.05.04 og 05.06.04 for avvikling av berammede stevner.”
Oslo tingrett har avsagt dom i saken der vedtaket opprettholdes. De har tatt stilling til følgende prinsipielle spørsmål:
1.

2.

Begrensningene av skytetider ligger innenfor rammene for Fylkesmannens
kompetanse, og må ses på som er ”retting” av vedtaket, jf.
Kommunehelsetjenesteloven § 4a-8.
Grunnvilkåret i § 4a-8 er at forholdet direkte eller indirekte ”kan ha
negativ innvirkning på helsen”. Ordlyden tilsier at det ikke er et krav om
påviste helseplager, men at det er tilstrekkelig med en risiko for slike. Etter
rettens oppfatning kan det ikke ut fra bestemmelsen utledes et kvalifisert
krav til helserisiko, for eksempel dit hen at støyplagen må være så alvorlig at
den vil kunne innvirke på helsen til folk flest. Også forhold som bare
medfører en helserisiko for enkeltpersoner vil kunne begrunne et
rettingstiltak.

Fylkesmannen i Aust-Agders vedtak i sak om støy:
Fylkesmannen i Aust-Agder har nylig hatt til behandling en sak om støy fra vedproduksjon i Lillesand kommune, der ved
anlegget ble pålagt begrenset åpningstid. Fylkesmannens vedtak har vært behandlet av Sivilombudsmannen, som ikke hadde
noen innvendinger mot vår saksbehandling eller resultatet i vedtaket. Vedtaket begrenser driftstiden for anlegget slik at
naboene rundt skjermes på helligdager og på kveldstid, samtidig som at tiltak for å begrense støyen ble pålagt
tiltakshaver.
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