
Orkland kommune Vår dato Vår referanse 
Legetjeneste 10.08.2022 22/07860-1 
 Deres dato    

   
   

   

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Orkland kommune Allfarveien 5 72 46 73 00 postmottak@orkland.kommune.no  
Postboks 83  Org.nr Internett 
7301 Orkanger  921 233 418 www.orkland.kommune.no 
    

 

LERØY MIDT AS 
Industriparkveien 31 
7246 SANDSTAD 
 
   

 

     
  

  

Tilsynsrapport Tindvika hyttefelt 

Bakgrunn for befaring: 
03.08.22 mottar kommunen en klage på støy fra oppdrettsanlegg (Lerøy midt Gunnarøya). Klage 
kommer fra hytteinnehaver på Tindvika. Undertegnende tar telefonisk kontakt med beboere for flere 
opplysninger i saken. Det blir beskrevet en nærmest konstant during fra anlegget som er der både 
natt og dag. Båttrafikk til anlegg har tatt seg opp og totalt sett er det mer støy til døgnet alle sine 
tider slik at det blir dårlig søvnkvalitet.  Det avtales tilsyn og støymåling fredag 05.08.22 klokken 10.  
 
Regelverk: 
Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelseloven.  
 
I folkehelseloven fremgår følgende: 
§ 8.Virkeområde og forskrifter 
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha  
innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale  
miljøfaktorer. 
§ 9.Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller  
indirekte kan ha innvirkning på helsen.  
Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød er  
nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres. 
 
I forskrift om miljørettet helsevern fremgår følgende: 
§ 4.Kommunens ansvar og tilsyn 
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i  
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og  
trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk. 
Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak  
hjemlet i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen skal prioritere sin tilsynsvirksomhet etter en vurdering  
av helserisiko. 
I Orkland kommune har kommuneoverlegen delegert myndighet og føre tilsyn med miljørettet  
helsevern.  
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03.08.22 mottar kommunen en klage på støy fra oppdrettsanlegg ( L e r y midt Gunnar@ya). Klage
kommer fra hytteinnehaver på Tindvika. Undertegnende tar telefonisk kontakt med beboere for flere
opplysninger i saken. Det blir beskrevet en nærmest konstant during fra anlegget som er der både
natt og dag. Båttrafikk t i l anlegg har tatt seg opp og totalt sett er det mer støy t i l døgnet alle sine
tider slik at det blir dårlig søvnkvalitet. Det avtales tilsyn og støymåling fredag 05.08.22 klokken 10.

Regelverk:
Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelseloven.

I folkehelseloven fremgår følgende:
§ B.Virkeområde og forskrifter
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha
innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale
miljofaktorer.
§ 9.Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen.
Kommunens myndighet kan utøves av kommune/egen dersom dette på grunn av tidsnød er
nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres.

I forskrift om miljørettet helsevern fremgår følgende:
§ 4.Kommunens ansvar og tilsyn
Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og
trivsel i p/an/egging etter plan- og bygnings/oven og godkjenning av virksomhet etter annet /ovverk.
Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak
hjemlet i folkehelse/oven kapittel 3. Kommunen skal prioritere sin tilsynsvirksomhet etter en vurdering
av helserisiko.
IOrk/and kommune har kommuneover/egen delegert myndighet og føre tilsyn med miljørettet
helsevern.
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Grunnlag for rapport:  
Befaring av område 05.08.22 
Målinger gjennomført 05.08.22  
Intervju med beboere  
Områdekart  
 
Tilsyn: 
Gjennomføres fredag 05.08.22 fra klokken 10.10-11.30 ved Vernestangen hyttefelt. Det er 
oppholdsvær, men en del vind fra vest. Det er fjæra, og det pågår aktivitet ute ved anlegget Lerøy 
midt Gunnarøya. Anlegget ligger mellom Gunnarøya og Kamberget der det er fjellsider. Det 
gjennomføres intervju og det fremkommer dels økt aktivitet med større båter i omløp til anlegget 
som årsaker en del støy, men ellers er det en nærmest konstant during fra anlegget som særlig blir 
merkbar nattetid når øvrige lydkilder roer seg. Uklart om det kan være en generator, båtmotor eller 
annen maskin. Det er verst på godværsdager når det er lite andre lydkilder til stede så som regn og 
vind. Anlegget har vært der siden 90 tallet og det er gjennomført flere runder med godkjenning. Det 
er særlig det siste året at aktiviteten har tatt seg opp. Dette er den første klage undertegnende 
mottar angående anlegget.  
I løpet av befaringen så er det få folk som er på hytte, men det er en annen som intervjues. 
Vedkommende er bare på hytte i ferie og helg og ikke lengre tid ad gangen. Vedkommende beskriver 
å til tider lyder fra anlegget, men tenker ikke så mye over det.  
 
Ved befaringen så foregår det aktivitet ved fiskeanlegget. En mindre båt er i aktivitet, men i løpet av 
befaringen så er det ikke noen større båter til stede. Målinger tas med støymåler mini sound level 
meter. Det er ikke døgnmåling uten måling over minutter.  

Målepunkt Resultat Kommentar 
1 37-50db Innendørs i hytte. Noe vind høres av 

måleperson, men ikke during fra anlegg. 
Samtale overgår øvrige lyder. Hytte 
lokalisert noe over strandnivå ca. 4 meter 
basert på kommunekart. Ca. 1,75 km fra 
anlegg i luftlinje. 

2 41-53db Nedom hytte mot stranden ca. 2 meter 
over vannivå. Lyd av let vind og en 
rungende lyd fra anlegg. Ca. klokken 10.54 

3 39-56db Strand ved vannivå. Det er fjæra og noe 
mindre bølger som kommer inn samt noe 
vind. Rungende lyd høres, men er ikke like 
dominant som sted 2. 

4 45-53db Strandnivå noe lengre sør. Det er fjæra og 
noe mindre bølger som kommer inn samt 
noe vind, men mindre enn punkt 3. 
Rungende lyd høres, men er ikke like 
dominant som sted 2 og 3. 
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Tilsyn:
Gjennomføres fredag 05.08.22 fra klokken 10.10-11.30 ved Vernestangen hyttefelt. Det er
oppholdsvær, men en del vind fra vest. Det er fjæra, og det pågår aktivitet ute ved anlegget Lerøy
midt Gunnarøya. Anlegget ligger mellom Gunnarøya og Kamberget der det er fjellsider. Det
gjennomføres intervju og det fremkommer dels økt aktivitet med større båter i omløp t i l anlegget
som årsaker en del støy, men ellers er det en nærmest konstant during fra anlegget som særlig blir
merkbar nattetid når øvrige lydkilder roer seg. Uklart om det kan være en generator, båtmotor eller
annen maskin. Det er verst på godværsdager når det er lite andre lydkilder t i l stede så som regn og
vind. Anlegget har vært der siden 90 tallet og det er gjennomført flere runder med godkjenning. Det
er særlig det siste året at aktiviteten har tatt seg opp. Dette er den første klage undertegnende
mottar angående anlegget.
I løpet av befaringen så er det få folk som er på hytte, men det er en annen som intervjues.
Vedkommende er bare på hytte i ferie og helg og ikke lengre tid ad gangen. Vedkommende beskriver
å t i l t ider lyder fra anlegget, men tenker ikke så mye over det.

Ved befaringen så foregår det aktivitet ved fiskeanlegget. En mindre båt er i aktivitet, men i løpet av
befaringen så er det ikke noen større båter t i l stede. Målinger tas med støymåler mini sound level
meter. Det er ikke døgnmåling uten måling over minutter.

Målepunkt Resultat Kommentar
1 37-50db Innendørs i hytte. Noe vind høres av

måleperson, men ikke during fra anlegg.
Samtale overgår øvrige lyder. Hytte
lokalisert noe over strandnivå ca. 4 meter
basert på kommunekart. Ca. 1,75 km fra
anlegg i luftlinje.

2 41-53db Nedom hytte mot stranden ca. 2 meter
over vannivå. Lyd av let vind og en
rungende lyd fra anlegg. Ca. klokken 10.54

3 39-56db Strand ved vannivå. Det er fjæra og noe
mindre bølger som kommer inn samt noe
vind. Rungende lyd høres, men er ikke like
dominant som sted 2.

4 45-53db Strandnivå noe lengre sør. Det er fjæra og
noe mindre bølger som kommer inn samt
noe vind, men mindre enn punkt 3.
Rungende lyd høres, men er ikke like
dominant som sted 2 og 3.
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5 40-53db Beveget meg noe høyere i terrenget ca. 6 

m basert på kommunekart. Hører vinden 
godt her og klarer ikke selektere ut den 
rungende lyden. 

6 35-40db Nede ved vannivå igjen. Roligere vind her 
og naturlig mer skjermet fra vinden fra 
vest. Ikke rungende lyd og høre her. 

7 44-55db 4 moh. og det punkt som er nærmest 
anlegget ca. 1,6 km i luftlinje. Vind 
dominerer fra vest, men klarer å høre den 
rungende noe taktvise lyden. 

8 38-49db Langs stranden noe lengre nord. Vinden 
har roet seg noe og den rungende lyden 
høres jevnt. 

9 39-44db Klarer ikke å selektere lyden her, vind 
dominerer.  

10 39-49db Ca. 4 meter over havet, noe sør øst for 
hytte der måling er gjennomført 
innendørs. Klarer ikke å selektere lyden 
her, vind dominerer. 

 

 
Kart med målepunkter  
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5 40-53db Beveget meg noe høyere i terrenget ca. 6
m basert på kommunekart. Hører vinden
godt her og klarer ikke selektere ut den
rungende lyden.

6 35-40db Nede ved vannivå igjen. Roligere vind her
og naturlig mer skjermet fra vinden fra
vest. Ikke rungende lyd og høre her.

7 44-55db 4 moh. og det punkt som er nærmest
anlegget ca. 1,6 km i luftlinje. Vind
dominerer fra vest, men klarer å høre den
rungende noe taktvise lyden.

8 38-49db Langs stranden noe lengre nord. Vinden
har roet seg noe og den rungende lyden
høres jevnt.

9 39-44db Klarer ikke å selektere lyden her, vind
dominerer.

10 39-49db Ca. 4 meter over havet, noe sør øst for
hytte der måling er gjennomført
innendørs. Klarer ikke å selektere lyden
her, vind dominerer.
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Støy:  
Er en kjent faktor som kan ha negativ innvirkning på folk sin helsetilstand. Det er ikke bare støynivået  
som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Kor lenge støyen varer og kor ofte en blir  
utsett for han, er også viktig. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor  
støy, og virkningene av støy på helse og trivsel vil være avhengig av en rekke samvirkende og  
motvirkende faktorer.  
Umiddelbare virkninger av støy som forstyrrelse av kommunikasjon, konsentrasjon, søvn og hvile er  
godt dokumentert. Dette bidrar til støyplage og mistrivsel for dem som er støyutsatt.  
Hvorvidt det å være utsatt for støy over flere år er forbundet med sykdomsrisiko, er det mindre  
dokumentasjon på. De senere årene har det vært stort fokus på å undersøke mulige  
langtidsvirkninger av støy, blant annet risiko for hjerte- og karsykdommer, og kunnskapsgrunnlaget er  
økende.  
Mekanismene som er foreslått for mulig sykdomsutvikling som følge av støy, er basert på  
eksperimentelle funn. Her er det påvist at høye støynivåer kan utløse fysiologiske responser som er  
typiske for stress, som økt hjertefrekvens, økt blodtrykk samt utskillelse av stresshormoner.  
Det er holdepunkter for at særlig støy om natta kan bidra til redusert helse. Tilstrekkelig og  
uforstyrret søvn er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og for lite søvn er forbundet med  
utvikling av en rekke sykdommer og helsehelseplager. 
 
Grenseverdier for bygg og anleggsvirksomhet fremgår i veileder T-1442-2021 

Bygningstype Støykrav på dagtid Støykrav på kveld 
19-23 eller 
søndag/helligdag 07-
23 

Støykrav på natt 23-
07 

Boliger 60dB 55dB 45dB 

 
Dersom bygge og anleggsvirksomheter har varighet som er kortere enn 6 måneder kan det  
aksepteres opp mot 5 db høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell. Denne veileder  
gjelder fremst byggeperioden, men grensene er ikke veldig ulik vedvarende støyanbefalinger.  
Siden de første anbefalingene kom i 1999, er det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget på støy og  
helse økt betydelig. Verdens helseorganisasjon kom derfor med oppdaterte retningslinjer for  
miljøstøy i 2018 (WHO, 2018). De nye anbefalingene er basert på en grundig gjennomgang av nyere  
vitenskapelig kunnskap om sammenheng med støyplage, søvnforstyrrelser og en rekke andre  
helsevirkninger for ulike støykilder. Siden de ulike støykildene gir plager ved ulike nivåer, er det gitt  
kildespesifikke anbefalinger. For vegtrafikk, som er den største kilden til støy, anbefaler WHO at  
støynivå bør ikke overstige Lden 53 dB utenfor bolig, mens støynivå på natten ikke bør overstige  
Lnight 45 dB. Lyden er gjennomsnitt over tid.  
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S t y :
Er en kjent faktor som kan ha negativ innvirkning på folk sin helsetilstand. Det er ikke bare støynivået
som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Kor lenge støyen varer og kor of te en blir
utsett for han, er også viktig. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor
støy, og virkningene av støy på helse og trivsel vil være avhengig av en rekke samvirkende og
motvirkende faktorer.
Umiddelbare virkninger av støy som forstyrrelse av kommunikasjon, konsentrasjon, søvn og hvile er
godt dokumentert. Dette bidrar t i l støyplage og mistrivsel for dem som er støyutsatt.
Hvorvidt det å være utsatt for støy over flere år er forbundet med sykdomsrisiko, er det mindre
dokumentasjon på. De senere årene har det vært stort fokus på å undersøke mulige
langtidsvirkninger av støy, blant annet risiko for hjerte- og karsykdommer, og kunnskapsgrunnlaget er
økende.
Mekanismene som er foreslått for mulig sykdomsutvikling som følge av støy, er basert på
eksperimentelle funn. Her er det påvist at høye støynivåer kan utløse fysiologiske responser som er
typiske for stress, som økt hjertefrekvens, økt blodtrykk samt utskillelse av stresshormoner.
Det er holdepunkter for at særlig støy om natta kan bidra ti l redusert helse. Tilstrekkelig og
uforstyrret søvn er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og for lite søvn er forbundet med
utvikling av en rekke sykdommer og helsehelseplager.

Grenseverdier for bygg og anleggsvirksomhet fremgår i veileder T-1442-2021
Bygningstype S t y k r a v pä dagtid St@ykrav pä kveld S t y k r a v pä natt 23-

19-23 eller 07
sondag/helligdag 07-
23

Boliger 60dB 55dB 45dB

Dersom bygge og anleggsvirksomheter har varighet som er kortere enn 6 måneder kan det
aksepteres opp mot 5 db høyere støynivå på dagtid og kveld enn angitt i tabell. Denne veileder
gjelder fremst byggeperioden, men grensene er ikke veldig ulik vedvarende støyanbefalinger.
Siden de første anbefalingene kom i 1999, er det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget på støy og
helse økt betydelig. Verdens helseorganisasjon kom derfor med oppdaterte retningslinjer for
miljøstøy i 2018 (WHO, 2018). De nye anbefalingene er basert på en grundig gjennomgang av nyere
vitenskapelig kunnskap om sammenheng med støyplage, søvnforstyrrelser og en rekke andre
helsevirkninger for ulike støykilder. Siden de ulike støykildene gir plager ved ulike nivåer, er det gitt
kildespesifikke anbefalinger. For vegtrafikk, som er den største kilden t i l støy, anbefaler WHO at
støynivå bør ikke overstige Lden 53 dB utenfor bolig, mens støynivå på natten ikke bør overstige
Lnight 45 dB. Lyden er gjennomsnitt over t id.
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Konklusjon/Vurderinger: 
Det foreligger klare grenseverdier for anleggsvirksomhet med tanke på støy og disse må følges. I 
dagtiden er grensen 60 dB og ingen av målingene som ble gjennomført var over grenseverdiene 
(undertegnende er klar over at det var momentmåling og ikke døgnmåling, men det danner et 
grunnlag). Dette er dog ikke ene og alene ensbetydende med at alle vil oppleve slik lyd over tid som 
tolerabel. Kor lenge støyen varer og kor ofte en blir utsett for han, er også viktig. Det er store 
individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor støy, og virkningene av støy på helse og 
trivsel vil være avhengig av en rekke samvirkende og motvirkende faktorer. Her er det nå en beboere 
som opplever lyden fra anlegget som plagsomt og at det går utover nattesøvn.  
Undertegnende hør en during enkelte plasser under tilsynet, men kan ikke avgjøre om det er fra 
generator, båt eller annen maskin.  
 
Den helsemessige ulempen som oppnås ved anlegget skal ses i forhold til anleggets øvrige 
konsekvenser. Har en økt aktiviteten ved anlegget? Har en kjøpt inn nye maskiner som skaper støy? 
Om det er maskiner som årsaker støy vil mindre avbøtende tiltak her kunne bedre 
støyproblematikken: 
• Må maskiner gå hele døgnet? Om ikke kan en begrense aktiviteten til dagtiden og ikke i 

tidsrommet 23-07 
• Om det er maskiner som må gå hele døgnet er det mulighet å isolere dem bedre for å unngå 

støy alternativt minimere tiden de er i bruk.  

 
Det ønskes et tilsvar fra Lerøy på problemstillingen støy og eventuelle planer for avbøtende tiltak å 
hvordan driften kan gjøres mer skånsom for beboere i nærområde nattestid.  
Svarfrist 10.09.2022 
 
 
 
Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
 
Jimmy Wikell 
jimmy.wikell@orkland.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Konklusjon/Vurderinger:
Det foreligger klare grenseverdier for anleggsvirksomhet med tanke på støy og disse må følges. I
dagtiden er grensen 60 dB og ingen av målingene som ble gjennomført var over grenseverdiene
{undertegnende er klar over at det var momentmåling og ikke døgnmåling, men det danner et
grunnlag). Dette er dog ikke ene og alene ensbetydende med at alle vil oppleve slik lyd over t id som
tolerabel. Kor lenge støyen varer og kor ofte en blir utsett for han, er også viktig. Det er store
individuelle forskjeller i følsomhet og sårbarhet overfor støy, og virkningene av støy på helse og
trivsel vil være avhengig av en rekke samvirkende og motvirkende faktorer. Her er det nå en beboere
som opplever lyden fra anlegget som plagsomt og at det går utover nattesøvn.
Undertegnende hør en during enkelte plasser under tilsynet, men kan ikke avgjøre om det er fra
generator, båt eller annen maskin.

Den helsemessige ulempen som oppnås ved anlegget skal ses i forhold t i l anleggets øvrige
konsekvenser. Har en økt aktiviteten ved anlegget? Har en kjøpt inn nye maskiner som skaper støy?
Om det er maskiner som årsaker støy vil mindre avbøtende tiltak her kunne bedre
støyproblematikken:

• Må maskiner gå hele døgnet? Om ikke kan en begrense aktiviteten ti l dagtiden og ikke i
tidsrommet 23-07

• Om det er maskiner som må gå hele døgnet er det mulighet å isolere dem bedre for å unngå
støy alternativt minimere tiden de er i bruk.

Det ønskes et tilsvar fra Lerøy på problemstillingen støy og eventuelle planer for avbøtende tiltak å
hvordan driften kan gjøres mer skånsom for beboere i nærområde nattestid.
Svarfrist 10.09.2022

Med hilsen
Orkland kommune

Jimmy WikelI
jimmy.wikell@orkland.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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