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                              ORGANISASJON 

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon hvis formål er å opplyse om og 
bekjempe støyplage i det norske samfunn. Formålsparagraf 2 i foreningens vedtekter fastslår at 
”Foreningen skal bidra til å redusere og forebygge støybelastning og støyplager i Norge, for derved å 
sikre en bedre livskvalitet. Dette skal blant annet skje gjennom å opplyse og veilede om 
støyproblemer i samfunnet, og arbeide for å redusere disse.”  

I takt med samfunnsutviklingen forøvrig har foreningen gradvis blitt mer internasjonalt orientert, 
blant annet gjennom sitt medlemskap i European Environmental Bureau – EEB. Støy reguleres 
internasjonalt via EUs støydirektiv, og nasjonalt gjennom norsk regelverk og det nasjonale støymålet 
om 10 % reduksjon i støyplagen innen 2020. 

STYRET  2010 
Tone Tellevik Dahl – styreleder  
 
styremedlemmer: 
Ole- Erik Yrvin  
Magnus Berg Jørgensen 
Wali al-Kubaisi  
Trond Iver Pedersen 
Torhild Wessel Holst  
Bibi Plahte Vance, trakk seg fra vervet 14.desember 
 
Varamedlemmer 2010  
Ragnar Johnsen 
Andrew Kroglund  
Nina Hovland 
 
I sitt arbeid har styret vært opptatt av at foreningens arbeid gjennomføres i henhold til 
handlingsplaner, merkedager og økonomi.  
    Styret mottar kvartalsvis informasjon om økonomi i form av regnskapstall, status på prosjekter og 
sekretariatets øvrige arbeid fra daglig leder. 
    Det har vært avholdt fire styremøter i arbeidsåret. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid. 
 
VALGKOMITEEN 2010 
Ola Vaagan Slåtten: Stiftelsen Idébanken, komiteens leder 
Torhild Wessel Holst; Holst gikk ut av komiteen underveis  
Odd Einar Dørum  
 
En samlet valgkomité, og komiteens leder hadde samtaler med daglig leder og  
fungerende styreleder for å få inn deres perspektiver tidlig i prosessen. Komiteen hadde to 
komitémøter. 
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SAKKYNDIG RÅD 2010 
Medlemmene i  Sakkyndig Råd har vært stabilt de siste årene: 
 
Ørn Terje Foss   samfunnsmedisiner 
Nils Faarlund   friluftsliv 
Jan Arhaug   jurist 
Iiris Turunen-Rindel   akustikk  
Dag Elgvin   motorferdsel, natur 
Eil Mossige  kommunal saksbehandling 
 
Arbeidet og samarbeidet gjennomføres hovedsaklig pr epost. Juridiske spørsmål og spørsmål om 
gangen i kommunal saksbehandling og klageinstanser, regelverk, desibelgrenser for ulike typer støy 
m.m. er spørsmål sekretariatet  mottar mange henvendelser om. 
 
 
ADMINISTRASJON 2010 
Sekretariatet har bestått av daglig leder Hanne Herrman og rådgiver Pål Jensen. Tilsammen står de 
for mellom 1,5 og 2 årsverk.   
     Pål Jensen gikk over i fast stilling fra 1. februar i år. Hanne Herrman er ansatt i 100% stilling. 
Herrman har i inneværende år fått tilbud om fortrinnsrett til å søke stillingen påny. 
    Det har i år ikke vært gjennomført eksterne prosjekter i regi av foreningen. Hovedvekten av 
arbeidet har vært på daglig drift, service, høringer, produksjon av bladet, gjennomføring av merke-
dager, kursvirksomhet – HMS, MVA-reform for frivillige organisasjoner, og regnskap for frivillige 
organisajoner, utarbeidelse av prosjektsøknad til HLF – en videreføring og –utvikling av piloten ved 
Møllergata skole høsten 2009, søknad til Miljøverndepartementet, Lotteritilsynet, seminarer og 
reiser. 
 
REGNSKAP OG REVISOR 
Regnskapstjenestene kjøpes hos tidligere Basco ved Arnfinn Ruud, Basco er i 2010 fusjonert, og heter 
nå Regnskap4you. Revisortjenestene har også i år vært kjøpt hos Revisor Bente Wilhelmsen. 
 
LIKESTILLING 
Norsk forening mot støy retter seg etter lov om likestilling mellom kjønnene, og praktiserer likelønn. 
   
ARBEIDSMILJØET 
Gjennomsnittelig sykefravær har vært på under 2%. Arbeidsmiljøet anses for å være godt, og det er 
ikke iverksatt spesielle tiltak på området i 2010. Det har heller ikke vært personskader iforbindelse 
med driften. 
 
YTRE MILJØ 
Støyforeningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne typen 
organisasjon; snarere litt mindre da rådgiver kjører tog og daglig  leder sykler året rundt.  
 
ÅRSMØTET 2010 
Årsmøte ble avholdt 17. mars 
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�ARBEIDSÅRET 2010 

    
 
 
GENERELT Klima- og forurensningsdirektoratets Statusrapport om nasjonalt støymål 2007-2011 ble 
sendt ut på forsommeren. Rapporten har stått sentralt i arbeidet, den ble trykt i sin helhet i  nr. 3 av 
foreningens blad, og har vært en gjentatt referanse blant annet under høringer. 
 
LOBBYARBEID er særlig aktuelt i forbindelse med statsbudsjettet, markering av Støyfri Dag og 
utdelingen av årets priser, Mobilitetsuken og Bilfri Dag.  
     I etterkant av Støyfri Dag hadde styreleder og daglig leder møte med lederne for Stortingets 
Transport- og kommunikasjonskomité Knut Arild Hareide, og Energi- og miljøkomiteens leder Erling 
Sande.  
     Foreningen har deltatt på to åpne stortingshøringer, i henholdsvis Energi- og miljøkomiteen og 
Transport- og kommunikasjonskomiteen. Ole-Erik Yrvin, Hanne Herrman og Pål Jensen representerte 
foreningen under disse høringene. 
     I høst hadde styreleder og daglig leder møte med samferdselsminister Magnhild M. Kleppa. 
Støymålet ble diskutert og noe møtevirksomhet for 2011 i tilknytning til våre merkedager ble avtalt. 
    Ny Nasjonal transportplan 2014 – 2023 er under arbeid. Foreningen ved styreleder og daglig leder 
er med i referansegruppen. Hittil i år har det vært tre møter i gruppen.  
 
HØRINGER  
Foreningen har mottatt invitasjon til å delta på 11 høringer, og har sendt inn 12 uttalelser   
Høringsuttalelse Konsekvensutredning for ny terminal (T2)OSL, Gardermoen, januar 
Høringsuttalelse Oslo S, januar 
Høringsuttalelse Tryvann Vinterpark, januar 
Høringsuttalelse Regulering- og detaljplan av Universitetsgaten, februar 
Høringsuttalelse Planprogram for Breivoll- og Alnabruområdet, februar 
Høringsuttalelse Planprogram for Follobanen, april 
Høringsuttalelse Lokaliseringsalternativer for forsvarets kampfly, mai (ikke invitert) 
Høringsuttalelse Veileder for vurdering av lydnivå ved bruk av musikkanlegg, mai 
Høringsuttalelse Direktiv 2000/14/EC av Europaparlamentet og Rådet om tilnærming av 
lover i medlemslandene om miljøet fra utstyr utendørsbruk, mai                                                    
Høringsuttalelse  Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune, september 
Høringsuttalelse  Handlingspakke for bedre luftkvalitet langs hovedveier i Bærum, oktober 
Høringsuttalelse  Forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen 

Prioriterte oppgaver 
Lobbyarbeid 
Mediekontakt 
Høringer statsbudsjett og 
høringsuttalelser 
Støyfri dag 
Mobilitetsuken og Bilfri dag 
Dialogmøtet  
Internasjonal deltagelse i EEB 
Løpende oppgaver, service og hjelp til 
innringere og administrative oppgaver 
Støymåler’n og nyhetsbrevet 
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MEDIEKONTAKT  
Støyforeningen har hatt en jevnlig kontakt med riksdekkende og lokale medier, radio, aviser og tv.  
   Foreningen har i år vært presentert i en engelskspråklig bok om norske organisasjoner, Norwegian 
Environmental Technology.  
 
Reklamefirmaet Andre Boller har laget foreningens animerte videopresentasjon. Videopresentasjon 
skal brukes på You Tube, facebook og ifm høringer. Presentasjon med lyd kan lastes ned her: 
http://www.nfmslyd02.andreboller.no/nfmslyd02.zip 
eller uten lyd her: http://www.nfms02.andreboller.no/nfms02.zip 
  
TEMAMØTE om bilers indre og ytre støy ble arrangert 17. mars i forkant av årsmøtet, se også 
http://stoyforeningen.no/node/909 
 
STØYFRI DAG 28. APRIL & ÅRETS PRISVINNERE  
Mottagelse og prisoverrekkelse fant sted på Bristol Hotell. Støyfri Dag og prisutdelingen Årets 
prisvinnerE vakte oppmerksomhet både politisk og i mediene. Begge var dessverre forhindret i møte 
selv. Solheim sendte sin politiske rådgiver, Audun Garberg på sine vegne. Ronny Klæbo fra Transport-
økonomisk Institutt (TØI) mottok på vegne av Truls Gjestland. 
 
    

 
 
Snegleprisen 2010 for utsøkt sen-
drektighet i det støyreduserende 
arbeidet, tilfalt miljøvernminister 
Solheim gjør for lite for at støymålet om 
til 10% reduksjon innen 2020 skal nås.  
 
 
 

 

 
 
Støydemperprisen 2010 foreningens 
hederspris, tilfalt seniorforsker Truls 
Gjestland ved Sintef i Trondhjem. 
Gjestland fikk prisen for mangeårig og 
frimodig innsats for å redusere 
støyforurensningen. 
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MOBILITETSUKEN & BILFRI DAG foreningen stod på stand i Oslo sentrum sammen med Norges 
Miljøvernforbund lørdag 18. september. Styreleder og daglig leder skrev sammen et brev til 
samferdselsbyråden og byrådslederen i etterkant av en så å si usynlig markering.  
    Foreningens Dialogmøte sammen med Miljøvernforbundet tirsdag 21. september i Frivillighetens 
Hus var en suksess. Mange kom og alle ble til slutt, diskusjonen gikk  høyt. Mediedekningen var god.  
    
 
INTERNASJONAL DELTAGELSE Daglig leder ble innvalgt som styremedlem i EEB frem til 2012 under 
årsmøtet 2010 i slutten av september. Foreningen overtar vervet etter Bellona ved Eivind Hoff. Daglig 
leder reiste til styremøte i EEB i slutten av november. Det er et mål å oppdatere hjemmesiden for 
engelskspråklige som del av det internasjonale samarebeidet.  
 
 
KONFERANSER OG SEMINARER Foreningen har deltatt på  flere arrangementer gjennom 
året. Tilbudet er stort, og det er viktig å velge hva som er best for foreningen. Bærende elementer 
i deltagelse på konferanser og seminarer er synlighet, kunnskap, påvirkningsmuligheter. Vi har deltatt 
på LO’s transportpolitiske debatt i september, MDs konferanse Fra klimakur til klimapolitikk og sist 
Partnerforums seminar om Klimautfordringene - Staten som aktør og saamrbeidspartner. 
 
 
MEDLEMSSERVICE, BLADET & NYHETSBREVET Medlemsservice er en løpende oppgave. Da 
finanskrisen slo inn høsten 2008 var medlemstallet på ca 850. Svært mange sa opp sitt medlemskap i 
året som fulgte. Ved årsskiftet var vi tilbake til 850 medlemmer.  
   Støymåler’n er utkommet med fire nummer i året, mars, juni, september og desember. Opplaget er 
på 1000 stykker. Bladet sendes til abonnenter og medlemmer, og det leveres på Stortinget til våre  
viktigste komiteer, Transport- og kommunikasjonkomiteen, Energi- og miljøkomiteen og Helse- og 
omsorgkomiteen. 
    Nyhetsbrevet sendes ut hver fjortende dag. Det sendes elektronisk, er gratis og når ca 620 
adressater. 
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ØKONOMI Foreningens økonomi har vært god i 2010. Egenkapitalen på ca. kr 546 000 i årsresultat 
for 2009 er videreført og styrket i 2010 med 42 000 kroner til 588 000 pr ultimo september. 
    Av den grunn har foreningens styre i samråd med sekretariatet vedtatt å opprette en 
kampanjestilling i 50% til fremme av støysvake bildekk fra januar 2011. Ulf Winther har takket ja til 
stillingen.  

 
NØKKELTALL 
Driftsinntekter       2010        2009 
 
Medlemskontingent     167 030   252 182 
Ubetalte kontingenter       -92 096 
Offentlig støtte   1 016 000   985 000 
Annonser        25 500                   18 000 
Abonnenter          18 250 
Lotteritilsynet1        31 909                   44 103 
Prosjekt    0   200 000 
Sum inntekter   1 258 689             1 407 636  
 
Driftskostnader 
Støymåler’n                     74 533     75 972 
Støyfri Dag                       5 503        5 000 
Mediepresentasjon       28 159 
HLF-prosjektutgifter        88 140 
Lønnskostnader     819 708   805 687 
Andre driftsutgifter, leie    101 484   107 104   
Sum driftsutgifter               1 229 430              1 304 586   
   
Finansinntekter        13 514                  14 540 
Finanskostnader            159                        253 
Årets resultat                     42 614                117 338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ny kompensasjonsordning for MVA til tross, Lotteritilsynet reduserte alle søknadsbeløp med ca 65%. Vi 
påklaget vedtaket, men nådde ikke frem i Lotteriklagenemda. 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 
Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Standard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Som hovedregel blir 
anskaffelser kostnadsført i anskaffelsesåret. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.  
    Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år 
etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi.  
 
Inntekter 
Kontingentinnbetalinger bokføres iht regnskapsstandardens prinsipper for inntektsføring, på 
tidspunktet for innbetaling (kontantprinsipp). Grunnstøtte fra Miljøverndepartementet føres til 
inntekt i tilskuddsåret. 
Varer 
Varebeholdningen er vurdert til anskaffelseskost. 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. 
 
Kostnader i forbindelse med Støymåler’n, årsmelding og andre prosjekter fordeler seg slik: 
 
Støymåler’n – produksjon Kr 74.533,- 
Mediekostnader Kr 28.129,- 
Kontingentkostnader (postsending)+Støyfri dag Kr 14.881,- 
 
Lønnskostnad 
Årets lønnskostnad for de to ansatte i foreningen beløper seg til kr 652.988,- 
Arbeidsgiveravgift kr 101.213,- 
Pliktig pensjonsordning kr 58.198,- 
Andre personalkostnader (dekning av privat telefon, forsikring og annet) kr 12.559,- 
 
Avskrivning og nedskrivning av varige driftsmidler 
Det har ikke vært foretatt avskrivning eller nedskrivning av utstyr og inventar, det har ikke hatt en slik 
verdi at det er aktivert som varige eiendeler. 
 
Annen driftskostnad fordelt i hovedgrupper; 
 
Leie lokaler Kr 101.484,- 
Regnskap/revisjon Kr 67.774,- 
Kontorkostnad Kr 51.292,- 
Reisekostnad Kr 18.760,- 
Kontingenter, andre organisasjoner Kr 14.421,- 
Forsikring Kr 5.303,- 
Interne møter/gaver Kr 23.969,- 
Andre kostnader Kr 9.147,- 
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