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Iht. veiledningtil stålevernforskriften§5 skaleksponeringfor ioniserendeog ikke-ioniserendestråling
reduseresselvom eksponeringener under grenseverdier,dersomdet kan gjøresuten vesentlige
ulemper.
Ved nye byggnær eksisterendehøyspentanleggeller nye anleggnær bebyggelse,skalman velgeden
løsningensom gir lavesteksponeringunder rådendeforhold. Det krevesen utredningdersom
årsgjennomsnittetfor magnetfelt overskrider0,4 µT. Netteier eller utbyggermå gjennomføre
evalueringerav alternative løsningerdersomårsgjennomsnitteter høyereenn 0,4 µT.
Utredningskravetgjelder fortrinnsvisfor byggder barn har langvarigopphold. Virksomhetersom eier
elektriskehøyspentanleggskalkunnegi opplysningerom magnetfelt i bygningereller i områdermed
langvarigopphold nær virksomhetensanlegg.Kommunenebør være oppmerksommepå
magnetfeltproblematikkenved behandlingav byggesøknader,
byggeprosjektog i arealplanarbeidet.
Forvaltningsstrategiog utr edningsnivåer nærmerebeskreveti StrålevernRapport2005:8.
Dersomårsgjennomsnittetfor magnetfeltet er under 0,4 µT ansesforskriftenskrav å være oppfylt, og
ytterligere utredning eller vurderingav tiltak er ikke nødvendig.
Iht. pbl § 4-3.Samfunnssik
kerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
skaldet ved utarbeidelseav planer
for utbygging,skalplanmyndighetenpåseat risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføresfor
planområdet,eller selvforeta slik analyse.Analysenskalvise alle risiko- og sårbarhetsforhold som
har betydningfor om arealet er egnet til utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slikeforhold
som følge av planlagtutbygging.Områdemed fare, risiko eller sårbarhetavmerkesi planensom
hensynssone,jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndighetenskali arealplanervedta slikebestemmelserom
utbyggingeni sonen,herunderforbud, som er nødvendigfor å avvergeskadeog tap.
Iht. DIBKveiederen«utbyggingi fareområder»11-2 kommunensine oppgaver,skaldet på plannivå
utredesreel fare, og eventuelt gjøre farer kjennegjennompåtegningav faresonepå plankart,med
tilhørendebestemmelser.Ifg. veilederenskapittel 2.5 arealplanlegginger kravendefor sikkerhet
førendefor arealplanlegging.Enarealplansom ikke har lagt kravenetil sikkerhettil grunn, vil ikke
kunne gjennomføresmed utbygging.Det må derfor avklarespå planstadietom utbyggingsområdet

tilfredsstiller kravenetil sikkerhet,eventuelt om sikringstiltakkan bidra til å oppnåtilstrekkelig
sikkerhet.
Det klagesi dennesammenhengpå at planengjennomo_BU1åpner for byggder barn har langvarig
opphold uten noen form for utredning,fastsettelsefor terskelverdierfor stråling, eller avstandi
form av geografiskadskillelsemed byggegrenseeller faresoneeller krav annenform for skjerming av
plasseringmot høyspentinstallasjoninnen o_BE, eller andre tiltak som valgav trafo type som kunne
sikret en adekvatrisikohåndtering.
Det er forståeligom kommuneninnledningsvisanserforholdendetilfredsstillendesikret da
kommunenogsåskalvære byggherre,men det er uansettviktig at kommunenforholder segplan- og
bygningslovenjf pbl §1-4. Dersomkommunenvelgerå ikke ta klagentil følgevil konsekvensenbli en
plan og et prosjekt som er både lovstridigog i praksisforblir avhengigav enkeltpersonerfor all
ettertid. Dette vil åpenbartikke være god forvaltningsskikk.
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