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1. Innledning og sammendrag 
 
1.1 Bakgrunn  
Den første konferansen om helse og miljø i Europa ble arrangert i Frankfurt i 1989, 
etterfulgt av Helsinki i 1994. Den drivende organisasjonen bak konferansene har vært 
Verdens helseorganisasjons (WHO)regionskontor for Europa i København. 
Handlingsplanen for miljø og helse er et produkt av WHOs Helsinkimøte i 1994, hvor 
de europeiske helse- og miljøvernministre vedtok en europeisk handlingsplan for helse 
og miljø.  De ble enige om å utarbeide nasjonale handlingsplaner for å følge opp den 
europeiske handlingsplanen på nasjonalt nivå (Helsinkideklarasjonen). En engelsk 
kortversjon av den norske handlingsplanen ble presentert på den tredje 
ministerkonferanse om miljø og helse i London 1999. Den endelige nasjonale 
handlingsplanen for miljø og helse ble framlagt i februar 2000 av den første 
Bondevikregjeringen. 
 
Oppfølgingen av Helseinkideklarsjonen ble på nasjonalt nivå ivaretatt av Sosial- og 
helsedepartementet og Miljøverndepartementet som i 1995 nedsatte en tverrfaglig 
arbeidsgruppe for å utrede situasjonen med hensyn til helse og miljø. Arbeidet her ble 
ledet av Statens helsetilsyn med Nasjonalt folkehelseinstitutt som en viktig bidragsyter 
til utredningsteksten. Utredningen ga oversikt over de største helseproblemer som kan 
relateres til miljøfaktorer og diskuterte generelle virkemidler som kan anvendes for å 
nå nasjonale mål. Utredningen avga en rapport som dannet grunnlag for det videre 
arbeid med handlingsplanen. 
 
Arbeidet med handlingsplanen ble ledet av en styringsgruppe i Sosial- og 
helsedepartementet og Miljøverndepartementet. Det praktiske arbeidet ble utført av en 
arbeidsgruppe ledet av Miljøverndepartementet med representanter fra Sosial- og 
helsedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens institutt for 
folkehelse, Statens helsetilsyn, Statens forurensingstilsyn, Statens strålevern, og 
Norges forskningsråd. 
 
Da regjeringens handlingsplan ble lagt fram i 2000 var et av premissene at det skulle 
gjennomføres en evaluering av handlingsplanen. Denne sluttrapporten har som 
siktemål å beskrive status for planens arbeidsmål, samt å utpeke sentrale utfordringer 
innenfor miljø og helse i årene framover. Selv om dette er en sluttrapport betyr ikke 
dette at handlingsplanens mål og visjoner er fullendt. Arbeidet med miljø og helse 
medfører permanente utfordringer, og sluttrapporten er snarere ment som et 
fundament og rammeverk for et videre og kontinuerlig arbeid med miljø og helse. 
 
1.2 Sammendrag 
Hovedmålet med handlingsplanen har vært å utvikle og iverksette en samordnet 
politikk for å redusere negative virkninger av miljøet på folks helse og ta vare på de 
miljøkvaliteter som bidrar positivt til helse og livskvalitet. 
Handlingsplanen inneholder hovedmål og prinsipper, samt arbeidsmål og aktuelle 
tiltak. Tematisk omfatter planen i første rekke de områder der hvor helse- og 
miljømyndighetene har felles interesser, og hvor det er behov for bedre integrering 
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eller samarbeid. Det er i handlingsplansperioden gjennomført viktige endringer i det 
institusjonelle rammeverket i miljø- og helsepolitikken, både med hensyn til 
forvaltningsstruktur, lov og regelverk og tilsynsrollen. Dette gir bedre mulighet for en 
samordnet tilnærming til miljø- og helseutfordringene.  
 
Når det gjelder forvaltningsstruktur er det gjennomført en endring fra 1. januar 2003 
ved at fylkeslegen er integrert i fylkesmannsembetet. Lov- og regelverk er viktige 
instrument ved at de innebygger miljø- og helsehensyn. Det er bl.a. fastsatt en ny 
forskrift om miljørettet helsevern som trådte i kraft 1. juli 2003. Forskriften omfatter 
faktorer i miljøet som direkte eller indirekte påvirker helsen. Planlovutvalget foreslo i 
mai (NOU: 2003:14) at helse- og miljøhensyn tas med i plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse. Tilsynsvirksomheten er også styrket gjennom tildeling av midler 
til prosjekter vedrørende tilsynsmetodikk innen miljørettet helsevern. 
 
Handlingsplanen retter fokus mot følgende miljøutfordringer: Lokal luftkvalitet, 
inneklima, støy, vannkvalitet, fremmedstoffer i mat, kjemikalier, ulykker, stråling, 
friluftsliv, og stedskvalitet. 
 
Tiltakene i forbindelse med de spesifikke miljøutfordringene er i stor grad fulgt opp. 
Status på ajourførte mål på dette feltet er behandlet i St. meld. nr. 25 (2002-2003) 
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Forskrift om lokal luftkvalitet ble 
fastsatt 4. oktober 2002, og setter nye grenseverdier for helseskadelig luftforurensing. 
Når det gjelder inneklima vil forskrift om miljørettet helsevern som trådte i kraft 1. juli 
2003 stille krav til at virksomheter skal ha tilfredsstillende inneklima. Tiltakene i forhold 
til støy er fulgt opp som planlagt, men det er ennå flere år til nasjonale resultatmål er 
oppnådd. Norge skal innføre en mer helhetlig vannforvaltning, ved å gjennomføre EUs 
nye rammedirektiv for vann. Det er etablert et nasjonalt meldesystem for allergiske 
reaksjoner knyttet til smitte- fremmedstoffer i mat. Gjennom handlingsplanen er det 
gjennomført forbedringer i regelverket i forhold til helse- og miljøfarlige kjemikalier. Når 
det gjelder ulykker er det bl. a. satset på informasjons- og kunnskapsformidling som 
ledd i arbeidet med Trygge lokalsamfunn. Med hensyn til stråling ble det i 2000-2001 
gjennomført kartlegging av radon i ca 30 000 boliger fordelt på 114 kommuner. 
Kartleggingen ble fulgt opp med ytterligere 44 kommuner (10.000) boliger i 2002-2003. 
Friluftspolitikken er gjennom St. meld nr. 39 (2000-2001) fornyet, og det er vedtatt 
nasjonale mål. Enkelte av handlingsplanens opprinnelige mål er således foreldet, mens 
andre er oppnådd.    
  
1.3 Aktuelle satsingsområder framover 
Arbeidet med handlingsplanens utfordringer vil være tungtveiende også i årene 
fremover. Flere av satsingsområdene er videreført i St meld. nr 16 (2002-2003) Resept 
for et sunnere Norge.   
 
For det første er det viktig at omgivelsene tilrettelegges slik at det blir enklere for alle å 
velge en aktiv livsstil og inkludere fysisk aktivitet i daglige rutiner. Fysisk aktivitet og 
naturopplevelser er en kilde til helse og livskvalitet og et sentralt virkemiddel i 
folkehelsearbeidet. En rekke livsstilssykdommer kan tilskrives en passiv livsstil. Barn 
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og unge er en viktig målgruppe i arbeid knyttet til fysisk aktivitet. Det vil bl.a. bli 
prioritert å arbeide videre med den sektorovergripende samfunns- og 
arealplanleggingen slik at miljø og helse vektlegges i plan- og konsekvensutredninger. 
 
Videreføring av handlingsplanen vil også knyttes til partnerskapsmodellen i 
lokalforvaltningen. St. meld. nr. 16 (2002-2003) fremhever partnerskap som 
utgangspunkt for å etablere et mer systematisk samarbeid innen folkehelsearbeidet 
gjennom en nasjonal offentlig folkehelsekjede. En vesentlig suksessfaktor for 
folkehelsearbeidet er en tydelig og forpliktende forankring i kommunene der 
fylkeskommunene ivaretar den koordinerende rolle. Et systematisert samarbeid vil 
inkludere frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 
 
Sosiale miljøfaktorer er en annen faktor som påvirker helsen. Psykiske problemer og 
lidelser henger bl.a. sammen med genetisk sårbarhet, oppvekstforhold, livshendelser 
og sosiale faktorer. Stress i arbeidslivet, mobbing og andre miljøproblemer i skolen, og 
svake nettverk er andre viktige risikofaktorer. 
 
Det er videre nødvendig å styrke felles innsats innen:  

- lokal luftkvalitet og bekjempelse av støy 
- redusere belastningen av kjemikalier  
- skadeforebygging og overvåkning/skaderegistrering 

 
Den 4. ministerkonferansen, Budapest 2004, vil ha hovedfokus på sunne miljøer for 
barn. Regjeringen vil videre vurdere nærmere om det også i Norge bør utvikles en egen 
handlingsplan for barn helse og miljø. Styringsgruppen vil ta stilling til dette kort tid 
etter konferansen i Budapest. 
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2. Status medio 2003 
 
 
2.1 Institusjonelt rammeverk 
 
2.1.1 Forvaltningsstruktur 
 
 
 
 
• Innen utgangen av 2000 skal sentrale miljø- og helsemyndigheter komme frem til en 
felles politikk som formidles til regionalt og kommunalt nivå samt til andre sektorer. 
• Innen utgangen av år 2004 skal miljøvernmyndighetene ha overført myndighet etter 
sine særlover til kommunene i forhold til miljøutfordringer av overveiende lokal 
karakter. 
• Fylkeslegene og fylkesmennene skal innen utgangen av år 2000 foreta en nødvendig 
samordning på regionalt nivå. 
• Miljø- og helsemyndighetene skal bidra til at kommunene prioriterer LA 21-prosesser, 
fanger opp folkehelseperspektivet og vektlegger hensynet til helse og miljø i sine 
beslutninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: MD og HD skal samarbeide for å integrere miljø og helse som 
tverrgående tema for fylkesmannen i tildelingsbrevet. 
 
2.1.2 Lov og regelverk  
 
 
 
 

Det er behov for en sterkere samordning mellom miljø- og helsesektoren både 
på sentralt og på lokalt nivå.  

Det har vært nedsatt en styringsgruppe ledet av Helsedepartementet (HD) med 
deltagelse fra Miljøverndepartementet (MD).  
MD har arrangert fylkesplansjefsamlinger med evaluering/videreutvikling av 
fylkesplanarbeidet. MD var i samråd med HD ansvarlig for at helseaspektet ble 
vektlagt i sektorvise miljøhandlingsplaner i 2002. 
 
Regjeringen vil styrke det kommunale miljøvernarbeidet ved å gi kommunene økt 
ansvar og flere virkemidler for å ivareta miljøvernoppgaver av lokal karakter. 
Overføringen vil skje gradvis i perioden 2002-2005. 
 
Fom. 1.1.03 er fylkeslegen integrert i fylkesmannsembetet. 
Det nasjonale LA 21—programmet ble avsluttet 01.04.02. Arbeidet videreføres på 
ulike måter. HD og MD arbeider løpende for å bruke statlige virkemidler slik at 
de bidrar til å utvikle miljøvennlig praksis i kommuner og befolkningen. 

Plan og bygningsloven gir et godt grunnlag for samordning av miljø og helse på 
alle områder. Helsedimensjonen knyttet til arealspørsmål og bevaring av 
miljøkvaliteter er betydningsfull, men er lite synlig i planprosesser. 
Myndighetsoverføring til kommunene innen miljøvernsektoren bør ses i 
sammenheng med arbeidet med nye forskrifter innen miljørettet helsevern etter 
kommunehelsetjenesteloven. 
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• Helse- og miljøspørsmål skal tydeliggjøres i beslutningsprosesser som gjelder 
arealpolitikken innenfor den regionale planleggingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Regjeringen går i St.meld. 16 (2002-03) Resept for et sunnere Norge inn 
for at hensynet til folkehelsen skal gå fram av plan- og bygningslovens formålsparagraf. 
Dette skal følges opp med systematisk oppbygging av plan- og prosess kompetanse i 
helsesektoren. Helseaspektet skal synliggjøres i kommunale planer. Ved gjennomgang 
av kommunehelsetjenesteloven vil det vurderes å gi hjemmelen for 
konsekvensutredninger et bredere virkefelt.  
 
2.1.3 Tilsyn  
 
 
 
 
 
•Kommunene og fylkeskommunene skal støttes i å iverksette effektive og helhetlige 
kvalitetssystemer for sin virksomhet innen helse og miljø. Tilsynet skal være innrettet 
på en måte som stimulerer kommuner og fylkeskommuner til å sette i gang systematisk 
forbedring av arbeidet med miljøfaktorer av betydning for helse.  
• Helsetilsynet i fylket og fylkesmannen skal være hensiktsmessig samordnet i tilsyn 
som gjelder helse og miljø.  
• Kommunene skal gjennom veiledning og opplæring gjøres i stand til å føre  
systemtilsyn med virksomheter etter kommunehelsetjenesteloven og forskriftsverket. 
 
 
 
 
 
 
 

Planlovutvalget vurderte i 2001 kvalitetskrav til planlegging og samordning med 
annet lovverk. Utvalget har i 2003 foreslått (NOU 2003:14) at bl.a. helse og miljø 
tas med i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.  
 
Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan 
ha innvirkning på helsen. Kommunens myndighet etter 
kommunehelsetjenesteloven og forskriftsverket overlapper i noen grad med 
andre myndigheter og regelverk gitt av andre myndigheter. Forskrift om 
miljørettet helsevern ble fastsatt 25. april 2003 og trådte i kraft 1. juli 2003. 
Forskriften avklarer forholdet mellom miljørettet helsevern-regelverket og 
regelverk gitt av andre myndigheter. 
 
Asplan Viak har på oppdrag fra SHD utarbeidet en metodebeskrivelse for 
konsekvensutredninger (KU) av tiltak som kan ha betydning for helse og trivsel. 

Det er stort behov for å styrke kommunene som tilsynsmyndighet, og at 
tilsynsvirksomheten ikke medfører urimelige forskjeller i etterlevelse av lover 
og regelverk. Det bør sikres en bedre samordning av de statlige 
tilsynsmyndighetene, både nasjonalt og regionalt. 

Som videreføring av kvalitetesutvikling i helsetjenesten er det ansatt 
kvalitetsrådgivere hos alle fylkeslegene (nå Helseavdelingen hos fylkesmennene). 
Fylkeslegene gjennomførte i 1999-2000 et felles tilsyn med etterlevelsen av forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kommunene som hadde avvik er 
senere fulgt opp av fylkeslegene og Helsetilsynet.  
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Videre arbeid: Det er fortsatt et behov for å styrke kommunene som tilsynsmyndighet 
bl.a. gjennom en samordning av de statlige tilsyn og gjennom en oppbygging av 
veilednings- og rådgivningskompetanse i SHdir.  Regjeringen nedsatte i 2003 et utvalg 
med sikte på en forenkling av det statlige tilsyn med kommunene. 
 
2.1.4 Overvåkning 
 
 
 
 
• I løpet av 2000 skal det settes i gang en prosess med sikte på å utvikle en felles 
strategi for overvåkning av miljørelaterte helseeffekter og for helserelaterte 
miljøfaktorer (SFT, FHI, SNT). 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Der det viser seg å være behov for samordning mellom etater innen 
overvåkning av helse og miljø, foreslår SFT at dette legges til oppfølging av 
”Handlingsplanen samordnet miljøovervåkning i miljødirektoratene”.  
I St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge - folkehelsepolitikken varsler 
Regjeringen at den vil sikre at innholdet i Norgeshelsa gjennomgås med aktuelle 
brukergrupper for å tilpasse utvalg av indikatorer til brukernes behov. 

Det er behov for samordning av helse- og miljøovervåkningen. Det er behov for å 
vurdere om overvåkningen av de miljørelaterte helseeffektene er tilstrekkelig. 

I perioden som har gått siden planen ble presentert, er det etablert gode 
samarbeidsrutiner mellom de aktuelle etater på de viktigste områdene. SFT har 
vurdert behov for en felles strategi for samordning av helse- og miljørelatert 
overvåking. Hovedkonklusjonen er at en slik samordning ikke er aktuell. 
 

Denne forskriften ble i 1999 grundig evaluert av Asplan Viak som konkluderte med at 
forskriften har ført til konkrete forbedringer i form av investeringer, utbedringer og 
stor planleggingsaktivitet som neppe ville ha blitt satt i gang uten forskriften. Det er 
likevel et stykke igjen til alle forskriftens intensjoner er oppnådd og alle plikter 
overholdes både på kommunenivå og skole/barnehagenivå. Denne evalueringen var 
blant forarbeidene til Ot.prp. nr. 72 (2002-02) om skolemiljø for elevene. 
 
Samarbeidsforumet med direktørene i HMS-etatene (direktørgruppen) vedtok i mars 
2001 å utvide samarbeide til flere etater. Helsedirektøren i Statens helsetilsyn er nå 
medlem av direktørgruppen. Det er også vedtatt en forskrift om internkontroll i sosial 
og helsetjenesten. Denne trådte i kraft 1.1.2003.  
 
Det er gjennomført tiltak, og tildelt midler innenfor flere prosjekter vedrørende 
tilsynsmetodikk innen miljørettet helsevern bl. a.; Kommunenes tilsyn med miljø og 
helse: Tilsyn med små virksomheter (IK-2736) som er tilgjengelig på Helsetilsynets 
hjemmeside.  
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Norgeshelsa skal videreutvikles som verktøy for kommunene, det skal bl.a. bli mulig å 
gå inn i Norgeshelsa og hente ut helseprofiler for den enkelte kommune.  
Regjeringen vil videre sikre at publikasjonen Miljø og helse - en forskningsbasert 
kunnskapsbase fra Nasjonalt folkehelseinstitutt utvides til å inkludere sosiale 
påvirkningsfaktorer. Det må også sikres at indikatorutvikling og dataregistrering er 
kompatible med tilsvarende systemer i EU. 
 
2.1.5 Informasjon og medvirkning 
 
 
 
 
 
• Både planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av informasjonsarbeidet må ta 
utgangspunkt i målene og prinsippene for den statlige informasjonspolitikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: St. meld. nr. 16 (2002-03) Resept for et sunnere Norge introduserer 
partnerskapsmodellen for å styrke infrastrukturen til det lokale folkehelsearbeidet. 
Regjeringen ønsker å stimulere til en nasjonal offentlig folkehelsekjede, som innebærer 
at det kan etableres et partnerskap mellom stat, fylkeskommune og kommuner. Det 
lokale leddet vil være det viktigste i kjeden, og fylkeskommunen vil kunne ha en 
koordinerende rolle gjennom sin posisjon som regional planlegger og utvikler. 
Partnerskap tar utgangspunkt i likeverdighet, klare avtaler, og tydelige, gjensidige 
forventinger og forpliktelser. Partnerskap med regionale nettverk vil innebære 
forpliktelser fra statens side: 
- det vil bli stilt til rådighet stimuleringsmidler som et motsvar til lokal ressursinnsats. 
- det regionale folkehelsearbeidet vil få faglig støtte og rådgivning fra sentralt hold. 
 
2.1.6 Veiledning 
 
 
 
 
• Det skal legges til rette for effektiv spredning, formidling og kunnskap om 
sammenhenger mellom miljø og helse og tilbakemelding fra brukere på 
informasjonsmateriellet. 
 
 
 

Regjeringen vil i større utstrekning bruke informasjon for å skape engasjement for 
miljøvernarbeidet og bidra til å styrke demokratiet gjennom reelle medvirknings- og 
kommunikasjonsprosesser.  

I september 2002 la Regjeringen fram forslag til en ny lov om rett til miljøinformasjon 
med bakgrunn i ratifikasjonen av Århuskonvensjonen. Den gir alle borgerne rett til 
miljøinformasjon, både fra offentlige og private myndigheter. HD og MD fører en 
kontinuerlig åpen dialog med de frivillige organisasjoner på alle nivåer i 
forvaltningen, gir økonomisk tilskudd til en rekke organisasjoner som arbeider med 
miljøinformasjon. 

Det bør legges til rette for at forskningsbasert kunnskap om forholdet mellom miljø 
og helse er tilgjengelig på en enklest mulig forståelig måte. 

Nasjonalt folkehelseinstitutts forskningsbaserte kunnskapsbase om 
sammenhengen mellom miljø og helse er per 30. juni 2003 fullstendig revidert. 
Kunnskapsbasen har vært en viktig premiss for implementering av den nasjonale 
handlingsplanen. 
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Videre arbeid: Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med Asplan Viak i juli 2003 
utgitt en veileder i miljørettet helsevern med vekt på forebygging, 
konsekvensutredninger og den nye forskriften for miljørettet helsevern. Vesentlige 
deler av det faglige grunnlaget er utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Veilederen er 
beregnet på kommuner, ulike virksomheter/eiendommer, tiltakshavere og andre som 
har oppgaver og forventninger til miljørettet helsevern. Veilederen har blant annet 
fokus på hvordan lokale helsemyndigheter kan samarbeide med andre sektorers 
myndigheter, herunder lokale miljøvernmyndigheter. Folkehelseinstituttet skal vurdere 
om sosiale miljøfaktorer kan integreres i den forskningsbaserte kunnskapsbasen.    
 
2.1.7 Økonomiske virkemidler 
 
 
 
 
Dette punktet er lite vektlagt i statusrapporten for 2002, hvor styringsgruppa ikke 
anbefalte at punktet skulle initieres i den videre oppfølgingen. 
 
 
2.1.8 Forskning  
 
 
 
• Prioritere kunnskapsutvikling der forskningen er vurdert å være et verdifullt 
virkemiddel for brukerne og relevant for forvaltningens problemstillinger. 
• Styrket kunnskapsutvikling om forebygging av ulykker med stor folkehelsemessig 
betydning og ulykker som opptar befolkningen og samfunn i særlig grad. 
• Styrket kunnskapsutvikling om miljøforhold som virker positivt på helse og hvordan 
samfunnet kan nyttiggjøre seg slik kunnskap.  
• Forvaltningen innen miljø og helse skal ha et bevisst forhold til behovet for forskning. 
 
 
 
 
 
 
 

De økonomiske virkemidlene har egenskaper som gjør at de bør få økt betydning i 
miljøvernpolitikken. 

Det er behov for økt forskningsaktivitet knyttet til miljøfaktorer i ute- og innemiljø. 

HD og MD har bidratt med midler til forskningsrådets program miljø og helse. HD 
har vært representert i programstyret en rolle som nå er overtatt av Shdir. I tillegg har 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt prioritert forskning innen miljø og helse som et 
nødvendig grunnlag for tjenesteytende funksjoner (helseovervåkning, utredning, 
rådgivning, kunnskapsformidling). 
Sosial- og helsedirektoratet har gjennom handlingsplan for forebygging av skader og 
ulykker i hjem skole og fritid gitt økonomisk støtte til lokale tiltak i kommunene etter 
Safe Community konseptet til WHO. Arbeidet har resultert i stor nedgang i ulykker i 
de kommunene som har arbeidet etter dette systemet. 

Basen har fått meget stor spredning til sentral- og lokalforvaltning, samt 
faginstitusjoner. Det er lagt ut en egen internettversjon på Folkehelseinstituttets 
hjemmesider (www.fhi.no). Formålet er å gjøre kunnskapsbasen tilgjengelig i 
saksbehandling, samt gjenstand for regelmessig oppdatering.  
 
Flere av de øvrige tiltakene i handlingsplanen er koblet til utarbeidelse av veileder i 
forbindelse med ny forskrift om miljørettet helsevern. Se videre arbeid. 
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Videre arbeid: Det er behov for videre forskningsaktivitet innen miljø og helse. MD 
skal innkalle til et særskilt møte for å drøfte bedre samordning og finansiering av 
forskningen i grenselandet helse- og miljø innen 1.7. 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MD har i samarbeid med underliggende etater utarbeidet en ny oversikt over 
miljøvernmyndighetenes samlede kunnskapsbehov. 
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2.2. Miljøutfordringer 
 
2.2.1 Lokal luftkvalitet 
 
 
 
 
 
 
Nasjonale resultatmål: 

• Døgnmiddelkonsentrasjonen av svevestøv (PM10) skal innen 2005 ikke 
overskride 50 µg/m3 mer enn 25 dager pr. år og innen 2010 ikke mer enn 7 
dager pr. år. 

• Timemiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid (NO2) skal innen 2010 ikke 
overskride 150 µg/m3 mer enn 8 timer pr. år 

• Døgnmiddelkonsentrasjonen av svoveldioksid (SO2) skal innen 2005 ikke 
overskride 90 µg/m3. 

• Årsmiddelkonsentrasjonen av benzen skal innen 2010 ikke overskride 2 µg/m3 
som bybakgrunnsverdi. 

 
Det er ikke oppsatt egne arbeidsmål på feltet. 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Den nye forskriften om lokal luftkvalitet har gjort kommunene til 
forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. En rekke aktuelle virkemidler for å nå 
forskriftens grenseverdier hører derfor innunder kommunale myndigheter. Selv om 
grenseverdiene i forskriften vil sikre en viss minstestandard i hele landet, kan det både 
ut fra miljømessige og helsemessige årsaker være grunn til å bedre luftkvaliteten 
ytterligere i spesielle områder. Dette vil særlig komme utsatte grupper til gode. De 
nasjonale resultatmålene går ut over grenseverdiene fastsatt i forskriften, og det vil 
derfor være behov for iverksetting av ytterligere virkemidler for å nå disse målene.  
 
I St meld nr. 23 for 2001-2002 om bedre miljø i byer og tettsteder inviterer regjeringen 
til etablering av miljøsoner. Det er viktig at miljø- og helsemyndighetene samarbeider 
om etablering av miljøsoner.   
 
Internasjonalt er det satt fokus på helseaspektet ved partikkelforurensning. Det er 
behov for nærmere samarbeid mellom miljø- og helsemyndighetene på dette feltet både 
hva angår kunnskap og iverksetting av tiltak. Spesielt er det behov for økt 

Mange mennesker, særlig i de store byene, utsettes for helseskadelig luftforurensing. 
De aktuelle virkemidlene for å redusere de lokale luftforurensingsproblemene, hører 
innunder mange ulike myndigheter og forvaltningsnivåer og det er behov for 
nærmere samarbeid. 
 

De ulike tiltakene er gjennomført som planlagt.  
Ny forskrift om lokal luftkvalitet ble fastsatt 4. oktober 2002, og revidert 21.11. 2003 
Forskriften er en gjennomføring av fire EU-direktiver som setter nye grenseverdier 
for konsentrasjonene av svevestøv (PM10), SO2, NO2, bly, benzen og 
karbonmonoksid i luft, samt krav til måling av bakkenært ozon. 
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forskningsbasert kunnskap om årsaker og mekanismer, og blant annet om alle typer 
partikler må ansees som like helseskadelige. 
2.2.2 Inneklima  
 
 
 
 
 
 
• Økt kunnskap i befolkningen om sentrale risikofaktorer. 
• Mest mulig allergenfattige innemiljøer i barnehager og skoler. 
• Redusert eksponering for helseskadelige faktorer i innemiljøet, herunder ufrivillig 
passiv røyking. 
• Redusert utendørs luftforurensing fra ulike kilder. 
• Mer enhetlig registrering og diagnostisering 
• Økt forskningsbasert kunnskap om forekomst, årsaker, risikofaktorer og 
mekanismer. 
• Økt mulighet til å unngå stoffer og produkter som ikke tåles, 
• Økt kunnskap blant de som er rammet av astma og allergi om hvordan sykeligheten 
kan reduseres og funksjonsevnen bedres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astma, allergi og inneklimasykdommer utgjør et stort helseproblem. I likhet med 
andre kroniske sykdommer er astma og allergi et resultat av samspillet mellom 
arvelige anlegg og miljø. Potensialet for forebygging forutsetter at risikofaktorene 
kan identifiseres, og at vi har kunnskap om hvordan de kan reduseres eller fjernes. 

Flere undersøkelser har påvist sammenheng mellom høy fuktighet og forekomst av 
luftveissymptomer. FHI har i samarbeid med SHdir utarbeidet en brosjyre med 
anbefalinger for håndtering av inneluftproblemer knyttet til fuktskader i skoler og 
barnehager ”Fuktproblemer i skoler og barnehager – anbefalinger for 
helsetjenestens håndtering”. De anbefalte faglige normene for inneklima er også 
distribuert til alle landets kommuner og relevante fagmiljøer. FHI bidrar til at de 
anbefalte normene gjøres kjent og benyttes aktivt. 
I forbindelse med Handlingsplan for forebygging av astma, allergi og 
inneklimasykdommer 1998-2002 har Norges astma- og allergiforbund i en årrekke 
fått driftsstøtte til sitt inneklimakontor og til pollenvarslet i TV2. FHI har med 
økonomisk støtte fra SHdir utarbeidet og distribuert brosjyren ”Godt inneklima, en 
informasjon til publikum”.  
Helsetilsynet har distribuert veileder om miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager. Resultatene fra evalueringen viser at implementeringen av forskriften i 
stor grad er i prosess og at det er et stykke igjen til alle forskriftens intensjoner er 
oppnådd, særlig gjelder dette inneklima i skoler. 
Forskrift om miljørettet helsevern som trådte i kraft 1. juli 2003 stiller krav til at 
virksomheter skal ha tilfredsstillende inneklima. Sosial- og helsedirektoratet har 
utarbeidet en veileder som blant annet gjør rede for faglige normer for godt 
innemiljø, herunder inneklima, renhold, sanitær m.v. 
 
Røyking på serveringssteder medfører at ansatte på disse stedene blir utsatt for 
store mengder passiv røyking. Forslaget om å endre tobakksskadeloven slik at 
røyking ikke lenger kan tillates på serveringssteder, ble derfor fremmet for 
Stortinget i november 2002, og vedtatt 29. april 2003. Forbudet innføres fra 1. juni 
2004.  
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Videre arbeid: Oppfølgingen av lovendringen i tobakkskadeloven vil utgjøre en viktig 
del av arbeidet fremover. Sosial- og helsedirektoratet skal i 2004 implementere tiltak av 
permanent art innenfor den avsluttende handlingsplanen om astma- allergi og 
inneklimasykdommer. I løpet av 2004 vil direktoratet utarbeide forslag til ny strategi for 
videre oppfølging av handlingsplanen i samarbeid med berørte sektormyndigheter. 
 
2.2.3 Støy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var ikke oppsatt arbeidsmål på dette feltet. Det nasjonale strategiske målet og det 
nasjonale resultatmålet er: 

• Støyproblemet skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes 
helse og trivsel ivaretas. 

•   Støyplagen skal reduseres med 25% innen 2010 i forhold til 1999. 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: En samlet offensiv er nødvendig for at det nasjonale målet for støy skal 
kunne nås. Det er viktig at lokale helsemyndigheter har fokus på støy i plansaker og i 
andre sammenhenger for å forebygge og redusere støykonflikter. Helse- og 
miljømyndighetene har ofte sammenfallende interesser mht. folks helse og trivsel. Det 
er fortsatt behov for samordning av forskning og utredninger på effekter av støy, og for 
at helsemyndighetene bidrar med helsefaglige innspill i støyarbeidet. Det er også viktig 
at arbeidet ikke bare handler om å bekjempe støy, men om betydningen av å ta vare på 
naturens stillhet som verdi for livskvalitet og helse. 
 
Noen felles utfordringer er: 
 

 
• Vurdere en nasjonal strategi for støyfrie/stilleområder, med vekt på å ta vare 

på naturens stillhet som verdi for livskvalitet og helse. 
• Styrke samarbeidet på myndighetsnivå vedrørende bekjempelse av støy i 

folks hverdag. Herunder å øke den regionale og lokale fagkompetansen på 
feltet, særlig med henblikk på forebygging av støykonflikter, og motivere 

Svært mange mennesker er plaget av støy, særlig i byer og tettsteder og i nærheten 
av de større transportårene. Støy har få miljøeffekter og er en forurensning som 
nesten i sin helhet påvirker menneskers helse og trivsel. Det finnes mange 
forskjellige støykilder, og virkemidlene for å redusere støyplagen er fordelt mellom 
flere ulike sektorer og på ulike forvaltningsnivåer. Det er derfor svært viktig med 
aktive helsemyndigheter, god kommunikasjon og helhetlige løsninger. 

De oppsatte tiltakene i handlingsplanen har vært gjennomført som planlagt. 
Det er ennå flere år til det nasjonale resultatmålet skal være oppnådd, og det er satt i 
gang ulike prosesser for å styrke støyarbeidet. Helsemyndighetene bidrar med 
innspill til disse prosessene. 
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lokale helsemyndigheter til å gå tidlig og aktivt inn i planprosesser av 
betydning for helse og miljø. 

• Tettere samarbeid mellom MD og HD om forskning for å styrke oppbygging 
av kunnskap om effekten av støy på mennesker, herunder effekter av støy på 
søvn og søvnkvalitet. Det er videre behov for økte ressurser innen FoU på 
støy. 

 
2.2.4 Vannkvalitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vannverk som leverer vann til befolkningen og/eller næringsmiddelformål, skal 
levere tilstrekkelige mengder vann med hygienisk betryggende og bruksmessig 
tilfredsstillende kvalitet. 
• Alt drikkevann til husholdninger og næringsmiddelproduksjon levert fra ikke 
godkjennelsespliktige vannforsyninger skal være hygienisk betryggende. Drikkevann 
til næringsmiddelproduksjon levers fra registrerte vannforsyninger. 
• Effektivisere og forbedre kartleggingen av sykdomsspredning gjennom 
drikkevannsforsyning for å forhindre nye utbrudd. 
• God oversikt over tilstanden med hensyn til forekomst av plantevernmiddelrester i 
norsk drikkevann. Vurdere reduksjon av nivå ved behov.  
• Fjerne faren for helseskade ved bruk av grunnvann fra små grunnvannsbrønner i fjell. 
• Legge grunnlaget for implementering og gjennomføring av EUs rammedirektiv for 
vann. 
• Viktige vannforekomster som benyttes til friluftsliv og bading skal sikres en 
vannkvalitet som tilfredsstiller slik bruk og vernes mot skadelige inngrep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det skal sikres en vannkvalitet som bidrar til opprettholdelse av arter og 
økosystemer og som ivaretar hensynet til menneskers helse og trivsel (jf. St. meld. 
nr. 25 (2002-2003)). Det er en utfordring å få til en mer samordnet innsats for å nå 
dette målet. 
Det finnes forskrifter og retningslinjer som beskriver hvordan sykdom forårsaket 
av smittestoffer og andre helseskader skal forebygges både for 
drikkevannsforsyning og for badevann i friluft og i bassenger. Mange anlegg 
oppfyller ikke forskriftens bestemmelser. 

Norge skal innføre en mer helhetlig vannforvaltning, ved å gjennmføre EUs nye 
rammedirektiv for vann. Innen 2015 skal det oppnås god økologisk og kjemisk 
tilstand i vannforekomstene. 
 
Det ble i 2000 vedtatt ny femårsplan for å videreføre Program for vannforsyning, men 
de årlige bevilgningene til tilskudd til vannverksutbedring er imidlertid satt kraftig 
ned.  
Folkehelseinstituttet og Program for vannforsyning har på grunn av sterkt 
begrensede tilskuddsressurser fortsatt måtte prioritere vannverk med urimelig høye 
utbedringskostnader per abonnement. 
Når det gjelder kartlegging av sykdomsspredning gjennom drikkevannforsyning er 
det igangsatt tiltak for å samordne rapporteringssystemene mellom helsevesenet og 
næringsmiddeltilsynene. 
Statens strålevern har i perioden 1996-2002 gjennomført 4500 målinger av radon i 
husholdningsvann fra grunnvannsbrønner, og funnet høye verdier av radon flere 
steder. 
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Videre arbeid: Program for vannforsyning videreføres som planlagt fram til 2005. I St. 
meld. nr. 16 er et tiltak økt tilsyn med vannverkene.  
Arbeidet med gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann ledes av en 
departementsgruppe med deltagelse fra MD, HD, OED, LD og FID. Direktivet skal 
gjennomføres i norsk lovgivning så snart direktivet er innlemmet i EØS-avtalen. 
Samtidig skal landet deles inn i vannregioner og det skal utpekes en ansvarlig 
myndighet i hver region. Innen 2009 skal det lages en vannregionplan i hver region for 
hvordan direktivets mål om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle 
vannforekomster innen 2015, kan nås. 
 
2.2.5 Smitte- og fremmedstoffer i mat  
 
 
 
 
 
 
• Hovedmålet er at mat som frembys skal være helsemessig trygg. Inntak/eksponering 
for fremmedstoffer i mat skal ikke overskride akseptable daglige inntak. Mat skal ikke 
inneholde sykdomsfremmende mikroorganismer, og årsakene til næringsmiddelbårne 
infeksjoner må identifiseres og elimineres. Risikoen for utvikling av antibiotikaresistens 
hos mikrober i mat og overføring av resistente mikrober fra mat til mennesker skal 
holdes på lavest mulig nivå. Andre temaer som er arbeidet med er økt kunnskapen om 
naturlige toksiner i mat, at emballasje til matvarer ikke utgjøre en helserisiko og at 
genmodifisert mat skal ikke utgjøre noen helsefare 
Det er også et mål at utilsiktet eksponering for allergener i mat reduseres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er behov for bedre kunnskap om inntak/eksponering hos utsatte grupper 
som barn, eldre, pasienter eller storforbrukere av enkelte matvarer. 
Overfølsomhetsreaksjoner forårsaket av fremmedstoffer bør undersøkes 
nærmere. 

Gjennomgående er tiltakene i stor grad fulgt opp, eller under oppfølging. Et 
eksempel er nasjonalt meldesystem for allergiske reaksjoner på mat som ble 
etablert 1. juni 2000 etter et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt 
folkehelseinstitutt og SNT. Per 30. juni 2003 er det innmeldt i alt 224 alvorlige 
tilfeller til det nasjonale meldesystemet for allergiske reaksjoner på mat. 
 
Tiltaket er innrettet mot ”førstelinjen” som vil måtte ta hånd om pasienter med 
alvorlige allergiske reaksjoner på mat, herunder ca 6500 leger, legevakter, 
poliklinikker. Det er i tillegg drevet aktiv informasjon gjennom fagtidsskrifter 
og populære medier som TV, aviser og ukeblader. 
Formålet med meldesystemet er å skaffe informasjon om alvorlig matallergi i 
Norge. Dette vil samtidig medføre bedre diagnostikk, spre kunnskap og 
motivere for å arbeide med matvareallergi. 
Responsen på tiltaket har vært meget positivt både på legesiden og 
pasientsiden. Verdien av materialet øker sterkt gjennom stadig flere rapporter. 
Tiltaket er unikt internasjonalt med forespørsler om registeret fra Sverige, 
Italia, Irland og USA. 
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Videre arbeid: Arbeidet er i stor grad integrert i det løpende arbeidet i SNT og 
Nasjonalt folkehelseinstitutt. Videre arbeid må ses i sammenheng med både oppfølging 
av St. meld. nr. 16 ”Resept for et sunnere Norge”, den pågående omorganiseringen av 
matforvaltningen og ikrafttredelse av den nye matloven fra 1. januar 2004. SNTs 
oppgaver vil fra samme tid bli overtatt av det nye Mattilsynet. 
 
2.2.6 Helse og miljøfarlige kjemikalier 
 
 
 
 
 
 
 
• Beskyttelsesnivået i forhold til kjemikalier for helse og miljø skal kontinuerlig 
forbedres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Videreføre arbeidet med innføring av sterke virkemidler, slik som 
direkte reguleringer, strenge konsesjonskrav og kontroll overfor de høyest prioriterte 
miljøgiftene. I tillegg arbeides det videre med å redusere bruken av farlige stoffer i 
produkter, blant annet gjennom bransjene.  
Delta i det internasjonale arbeidet knyttet til utviklingen av en bred global 
kjemikalistrategi (SAICM), og til avtaler om forbud og grenser for bruk av miljøgifter 
både på regionalt og globalt nivå. 
Fortsette arbeidet med å påvirke utviklingen av EUs nye kjemikalieregelverk (REACH) 
for å bidra til at de miljøstandarder som gjelder i EØS-området heves, herunder bidra til 
at det vedtas strenge begrensninger for de høyest prioriterte kjemikaliene, at farlige 
kjemikalier merkes riktig, og at kjemikalier blir tilfredsstillende undersøkt for helse- og 
miljøegenskaper. Arbeidet med forsknings- og overvåkning i forhold til helse- og 
miljøeffekter av kjemikalier bør vurderes videre.  

Hovedutfordringen er å: 
Øke kunnskapen om kjemikaliers helse- og miljøegenskaper og deres effekter i 
naturen og på mennesker. 
Redusere belastningen på helse og miljø fra eksponering fra helse- og 
miljøfarlige kjemikalier. 

St. meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ble 
lagt fram våren 2003, og legger opp til en politikk for et styrket beskyttelsesnivå. 
Målet for de prioriterte miljøgiftene ble utvidet og meldingen innholdt også 
handlingsplaner overfor de to prioriterte miljøgiftene PCB og bromerte 
flammehemmere. Styrket innsats på kontrollsiden ble også varslet. 
 
• De ulike tiltak med styrking av regelverket er fulgt opp. 

FHI har mottatt bevilgninger til overvåking av organiske miljøgifter i befolkingen 
gjennom analyser av morsmelkprøver. Det er avdekket en gledelig ca. 60 prosent 
nedgang i belastningen av klororganiske miljøgifter (dioksiner, PCB) i løpet av den 
siste 15-årsperioden. Derimot gir økingen i belastningen med bromerte 
flammehemmere grunnlag for nærmere oppfølging. 
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2.2.7 Ulykker 
 
 
 
 
 
• Handlingsplanen for forebygging av ulykker i hjem, skole og fritid (1997-2002) har hatt 
som hovedmål at ulykkesdødeligheten skal reduseres med minst 25% fra 1980 til 2000. 
Ulykker som fører til sykehusinnleggelser og legebehandling skal reduseres med minst 
10% fra 1993 til 2002. Handlingsplanen gir en samlet framstilling av de ni deltagende 
departementers ansvar, virkemidler og ansvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Sosial og helsedirektoratet har fått ansvaret for å implementere 
Handlingsplanen for forebygging av ulykker i hjem skoler og fritid og kommer med 
forslag til ny strategi fremover. Arbeidet har ført til at målene for handlingsplanen er 
oppnådd, men også avdekket at behovet for økt innsats og fokus på det 
skadeforebyggende område er nødvendig og sterkt ønsket av kommuneNorge som 
direktoratet selv.  
Direktoratet arbeider med å gjøre skaderegistreringen nasjonal. Det vurderes bl.a. å 
knytte skaderegistreringen til et personentydig norsk pasientregister.  
 
2.2.8 Stråling 
 
 
 
 
 
• Sentrale mål har vært å endre folks solvaner gjennom å bedre kunnskap om effekter, 
helserisiko og forebygging.  

Den viktigste ulykkesforebyggende innsatsen skjer i kommuner og lokalsamfunn 
gjennom et samspill mellom mange aktører der offentlig, frivillig og privat 
virksomhet og innbyggerene selv deltar. 
 

Et formalisert norsk nettverk Trygge lokalsamfunn ble etablert høsten 1999, hvor 
kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og faginstitusjoner deltar. Det 
gjennomføres årlige nettverkssamlinger. Det er drevet informasjons- og 
kunnskapsformidling som et ledd i arbeidet med Trygge lokalsamfunn i regi av 
Statens institutt for folkehelse i samarbeid med berørte faginstitusjoner. Veileder til 
forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager ble distribuert til alle 
landets skoler og barnehager i 1998.  
 
Klassifiseringssystemet ICD-10 ble innført ved norske sykehus f.o.m. 1.1.99. Statens 
helsetilsyn har fulgt opp innføringen og utgitt bl.a. ”Opplæringshefte ICD-10”. 
Skaderegistreringen ved norske sykehus viser seg enda å være mangelfull. Pålitelige 
ICD-10 tall fra alle landets sykehus er derfor viktig for overvåkning av skadebildet i 
Norge og for sammenlikning av statistikk med andre land. 
En rekke kurs, møter og besøk er arrangert. Det norske sekretariatet for Trygge 
lokalsamfunn er nå lagt til Sosial- og helsedirektoratet. Nærmere 50 kommuner 
arbeider med ulykkesforebygging innenfor rammen av trygge lokalsamfunn. 

De største helseproblemene i forbindelse med stråling er knyttet til radon i inneluft, 
radon i vann og UV-stråling. Radon er spesielt farlig i kombinasjon med røyking. Når 
det gjelder UV- stråling, har kommunene en viktig rolle i informasjonsarbeidet. 
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• Kommunene skal tilføres kompetanse til å kunne foreta egne vurderinger og føre 
tilsyn med kilder for radiofrekvente felt.  
• Berørte husstander skal være kjent med hvilke tiltak som reduserer innstrømming av 
radon fra grunnen.   
• Utslipp av radioaktive stoffer fra nasjonale kilder skal begrenses til nivåer som ikke 
påvirker miljø og helse. 
• Stråledoser fra radioaktiv forurensing i matvarer skal begrenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: St. meld. nr. 16 prioriterer tiltak knyttet til etablering av et system for 
varsling av høye UV-nivåer for Norge og i kjente feriemål. Ny forskrift om strålevern og 
bruk av strålevern ble fastsatt 21. november 2003. Forskriften trådte med enkelte 
unntak i kraft 1. januar 2004. Statens strålevern vil utarbeide veiledere bl.a. rettet mot 
forvaltningen av solarier i forbindelse med fastsettelse av ny strålevernforskrift. På 
solarieområdet er tilsynet delegert fra Statens strålevern til kommuner. Oppfølging av 
radioaktiv forurensing av matvarer vil fortsette. 
 
2.2.9 Friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
• Friluftsliv som helsepolitisk virkemiddel skal nedfelles i fylkes- og kommuneplaner 
innen 2003. 
• Arealsituasjonen ved boliger, skoler og barnehager skal være dokumentert i de 10 
største byene innen 2001 og de øvrige innen 2011. 
• Det skal være igangsatt grønnstrukturprosjekt i 1/3 av landets by- og 
tettstedskommuner innen 2001. 
• Friluftsliv skal integreres som et allment, forebyggende tiltak i barnehagenes og 
skolenes virksomhet. 

Ny Strålvernlov trådte i kraft 12.mai 2000. Lovens formålparagraf er å forebygge 
skadelige virkninger av stråling og bidra til vern av miljøet.   
Strålevernet har utarbeidet et generelt informasjonshefte, Strålevern Hefte 19 
”Ultrafiolett stråling, sol og solarier”. UV- varsling og spesiell informasjon er igangsatt 
av NILU i samarbeid med Strålevernet.  
Det ble i 2000-2001 gjennomført kartlegging av radon i boliger som omfattet målinger 
i ca. 30 000 boliger fordelt på 114 kommuner. Det er utarbeidet rapporter til hver 
kommune, bl. a. områdekart over kommunenes radonsituasjon med anbefalinger om 
videre oppfølging. I 2002-2003 ble det gjennomført fase-1 kartlegging med målinger i 
ytterligere 10.000 boliger fordelt på 44 kommuner. Medio 2003 har man identifisert ca. 
5% av de boliger i Norge som har en radonkonsentrasjon i oppholdsrom som 
overstiger anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m³. I perioden 1997-2000 ble det gjennomført 
radonmålinger i ca 3800 offentlige og private barnehager, og 1700 skoler. 
 

Hovedutfordringen i arbeidet medfriluftsliv som positiv helseforebyggende faktor er 
todelt. Det er nødvendig med et forsterket samarbeid om: 
 • Å sikre lett tilgang til egnede natur- og friluftsområder der folk bor. 
 • Å stimulere og motivere folk til økt fysisk aktivitet utendørs. 
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• Det skal fremskaffes forskningsrelevant kunnskap om friluftsliv og helse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid: Regjeringens målsetting i St.meld.nr.16 (2002-03) er å få til en nasjonal 
mobilisering for bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet. Dette vil regjeringen 
oppnå gjennom en samlet strategi for fysisk aktivitet og naturopplevelser som skal 
omfatte tiltak på flere samfunnsområder og arenaer – i barnehage, skole, arbeidsplass, 
transport, hjem, nærmiljø og fritid. Et avgjørende virkemiddel innen denne strategien 
vil være å tilrettelegge omgivelser på en måte som gjør det enklere å velge en aktiv 
livsstil og å inkludere fysisk aktivitet i daglige rutiner. Dette arbeidet vil gå på tvers av 
sektorer og inkludere tiltak med grunnlag i Miljøverndepartementets Friluftslivmelding 
St. meld. nr. 39 (2000-01), samt St. meld. nr 23 (2001-2002) om Bedre miljø i byer og 
tettsteder. 
 
2.2.10 Stedskvalitet- kulturmiljø og byggeskikk 
 
 
 
 
 
• Kulturhistoriske kvaliteter skal innarbeides i regionale og kommunale planer. 
• Kunnskapen om feltets betydning for helse, trivsel og livskvalitet skal bedres. 

St. meld. nr 39 (2000-2001) Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet ble behandlet av 
Stortinget våren 2002. Med dette er friluftspolitikken fornyet, det er fastlagt nye 
nasjonale mål og delmål. I mellomtiden er enkelte av målene i den opprinnelige HP 
miljø og helse foreldet og enkelte er nådd. Følgelig er det nå behov for å sortere ut og 
konsentrere innsatsen om de mål som utgjør fellesnevnere i friluftsmeldingen og 
folkehelsemeldingen. 
• Det har av kapasitetsgrunner ikke vært prioritert å gå nærmere inn på å følge opp 
fylkes- og kommuneplaner på temaet friluftsliv og helse. Pbl og folkehelsemeldingen 
gir imidlertid en ny plattform. For bedre å styrke å koble helse og fysisk aktivitet med 
sikring av arealer til uteopphold og aktivitet, foreslår planlovutvalget at det stilles miljø- 
og funksjonskrav i kommuneplanens arealdel, krav om grønnstruktur i byggeområder 
og en særskilt kategori knyttet til bymarker for å sikre friluftsinterssene. 
Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeslegen bør følge opp dette sammen. 
• Arbeidet overfor skolemyndighetene for å få et fast opplegg for friluftsliv som 
pedagogisk og helsefremmende virkemiddel har til tross for godt dokumenterte 
effekter,  dessverre ikke møtt ønsket respons. Her er det behov for et felles krafttak 
overfor UFD og BFD. 

  •Arbeidet for å styrke de frivillige organisasjonenes rammevilkår og deres mulighet 
for å fremme av folkehelse har vært prioritert og gatt tilsiktet måloppnåelse. 
 • Innen arbeidet med forskning og overvåkning er det gjort framskritt innen hver av 
sektorene. Det ligger et uforløst potensiale i bedre samordning og utveksling av 
informasjon og erfaringer mellom de to på dette feltet. 

Det er behov for å bedre kunnskapen om sammenhenger mellom helse/livskvalitet og 
kulturminnevern, styrke kontakten mellom kompetansemiljøene innen begge 
sektorene og etablere felles FoU-innsats på feltet. 
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• Formidling av og tilgang til info om feltets betydning for helse skal bedres i alle 
brukerledd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre arbeid:  

• Kulturminner og kulturmiljøer er viktig for trivsel, identitet og livskvalitet. 
• Sektorene bør møtes og redefinere felles mål og innsats når 

kulturminnemeldingen er ferdigbehandlet i Stortinget. 
 

 
 

 MD arbeider for tiden med stortingsmelding for kulturminnepolitikken og denne vil 
ta opp nye satsingsområder, mål og tiltak. En del av målene og tiltakene som er satt 
opp i Handlingsplanen er fremdeles aktuelle, og vil bli innarbeidet i meldingen. 
Kulturminnedagen for 2003 vil være viet sosial- og helsesektoren og markerer 400 års 
jubileum for den offentlige helsesektoren i Norge. For Helsedepartementet er det 
viktig at man i tillegg til å drive en forsvarlig helsetjeneste, klarer å bevare 
kulturminner og kulturmiljøer, slik at de kan være en bruksressurs og et grunnlag for 
opplevelser. 
I 2003 fyller det offentlige helsevesen i Norge 400 år. I den forbindelse ønsker 
Helsedepartementet å øke kunnskapen og forståelsen for verdien av forebyggende 
helsearbeid og det offentlige helsevesen, samt sørge for verdige markeringer av 400-
års jubileet. I dette inngår blant annet å fokusere på de kulturminner og kulturmiljøer 
sektoren besitter. 


