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Helsehensyn i plan- og byggesaker  
Sjekkliste kommunal saksbehandling  

(revidert 14.02.23) 
 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) har fra kommunen fått delegert myndighet og oppgaver 

innen folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, 

Sørfold, Steigen, Hamarøy, Værøy og Røst. I Beiarn har kommuneoverlegen myndighet.  

 

1. Kommuneplan, kommunedelplan: 
▪ Invitere med kommuneoverlegen/HMTS i oppstartfasen 

▪ Planprogram, KU og plan sendes HMTS/kommuneoverlege til uttalelse 

 

2. Reguleringsplan (område og detalj): 
 

Oppstartsfase:  

▪ Oppstartmelding sendes HMTS/kommuneoverlege 

▪ Tiltakshaver gjøres oppmerksom på: 

▪ Skole, barnehage (nybygg og vesentlige endringer): Planer skal godkjennes særskilt av 

HMTS/kommuneoverlege i hht forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 

mv: Se skjemaer  

▪ Tatoverings- og hulltakingsvirksomheter: Lokalene til virksomheten skal innen oppstart 

være godkjent av HMTS/kommuneoverlege i hht forskrift om hygienekrav for frisør-, 

hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter m.v. Søknad sendes på fastsatt skjema. 

Se skjemaer   

▪ Anlegg/virksomheter tilgjengelig for allmennheten: Asylmottak, hospitser, campingplasser, 

sykehjem, omsorgsbolig, lokaler for undervisning, andre forsamlingslokaler, virksomheter 

med kjøletårn, frisører, hudpleie/fotpleie, solarier tilgjengelig for allmennheten, m.m: Skal 

være meldt til kommuneoverlegen/HMTS i hht forskrift om miljørettet helsevern, lov om 

vern mot tobakkskader eller forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og 

hulltakings- virksomheter m.v. Melding på fastsatt skjema. Se skjemaer 

▪ Badeanlegg, boblebad, badstuer: skal være meldt til kommuneoverlegen/HMTS i hht 

forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Melding på fastsatt skjema. Se skjemaer 

▪ Kirkegårder: HMTS/kommuneoverlege gir uttalelse i hht forskrift til lov om kirkegårder, 

kremasjon og gravferd. 

 

Planleveranse: Sikre at meldeplikt og godkjenningssøknad ovenfor HMTS/kommuneoverlege 

overholdes før reguleringsplan godkjennes. 
 

Offentlig ettersyn: HMTS/kommuneoverlege er høringspart i saker som omfatter forhold nevnt over.  

http://www.hmts.no/
https://hmts.no/skjema-og-maler
https://hmts.no/skjema-og-maler
https://hmts.no/skjema-og-maler
https://hmts.no/skjema-og-maler
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3. Byggeplaner og byggesaker: 
 

Sjekkliste før ferdigbehandling i kommunen (nybygg, vesentlige endringer, bruksendringer): 
 

▪ Skole, barnehage, tatoveringsvirksomhet, annen hulltakingsvirksomhet: Har tiltakshaver 

godkjenning fra HMTS/kommuneoverlege etter sektorlovverk før behandling etter PBL? Se 

skjemaer  

▪ Boblebad, badeanlegg, badstuer, badestamper: Er melding sendt HMTS? Se skjemaer  

▪ Kirkegårder: Har HMTS/kommuneoverlege gitt uttalelse? 

▪ Asylmottak, hospitser, campingplasser, lokaler for undervisning, sykehjem, omsorgsbolig, andre 

forsamlingslokaler, virksomheter med kjøletårn, frisører, hudpleie/fotpleie, solarier tilgjengelig 

for allmennheten, m.m: Er det sendt melding om tiltak til HMTS/kommuneoverlege? Se 

skjemaer  

▪ Trafikksikkerhet og universell utforming 

▪ Andre stikkord:  

o Ventilasjon (offentlige bygg, bygg tilgjengelig for allmennheten, etc); plassering av 

aggregat/uttak, støyproblematikk ved fortetting, nærhet til eksisterende boliger, etc  

o radonsperre ved nybygg  

▪ Anleggs- og driftsfase ved utbygging: Er det utarbeidet ulempeplan eller plan for avbøtende 

tiltak? Er konsekvens av støy, støv, trafikale endringer, etc vurdert? Er det nedfelt rutiner for bla 

informasjon til berørte naboer? 

 

Plangrunnlag – oversendelse til høring: Sjekk at saker som omfatter forhold nevnt over sendes 

HMTS/kommuneoverlege til uttalelse og sjekk ev uttalelsen fra HMTS før ferdigbehandling etter PBL. 

HMTS er også høringspart 

 

4. HMTS som høringsinstans for øvrig: 
 

HMTS/kommuneoverlege er i tillegg høringspart i planer hvor det er nærhet mellom boliger og 

trafikkert vei, næringsvirksomhet, nærmiljøanlegg eller andre berøringspunkt som kan påvirke 

folkehelsen 

 

Aktuelle lovverk knyttet til HMTS/kommuneoverlegens myndighet: 
 

▪ Folkehelseloven, kap 3 

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder for skole og for 

barnehage 

- Forskrift om miljørettet helsevern 

- Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings- virksomheter  

- Forskrift for badeanlegg, m.v. 

- Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 

▪ Strålevernloven med forskrift 

▪ Støy: T-1442 

▪ Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg 

▪ Veileder for sikkerhet ved store arrangement  

▪ MUA- minste ute oppholdsareal (planbestemmelser) inkl lekeareal 

 

 

 

                               
                                                Beiarn  –  Bodø –  Fauske – Gildeskål –Hábmera– Meløy –  Røst –    Saltdal – Steigen –  Sørfold – Værøy 

                                                                      Hamarøy 
 

https://hmts.no/skjema-og-maler
https://hmts.no/skjema-og-maler
https://hmts.no/skjema-og-maler
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29/KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2073.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-milj%C3%B8rettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16?q=Forskrift%20til%20lov%20om%20kirkeg%C3%A5rder,
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=str%C3%A5levernlov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659
https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/stoyvurdering-ved-etablering-av-naermiljoanlegg/St%C3%B8yvurdering%20ved%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/45164549-f9e6-4c7e-a982-1e1e67b7908b:4e029096ac7f5475453bfbe6e24f3e960332b6ee/St%C3%B8yvurdering%20ved%20etablering%20av%20n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-for-sikkerhet-ved-store-arrangementer.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

