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Støyarbeid stoppet opp! 2018 var året da regjeringen bekreftet at dens arbeid med Nasjonal handlingsplan 
mot støy var gått i stå pga. manglende kompetanse om støy (!). Nasjonal handlingsplan mot støy ble vedtatt av et 
enstemmig storting i 2007, med konkrete mål om både forebygging og støyreduksjon innen 2020. Støyforeningen 
og Senterpartiet samarbeidet om spørsmålet til regjeringen. I klima- og miljøministerens fravær svarte minister 
Iselin Nybø på vegne av regjeringen. 

-   ÅRSBERETNING 2018   -  
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Støyåret 2018 bekreftet mangler i offentlig støyabeid i Norge   

1. Medisinsk forskning bekrefter ytterligere helserisiko ved støy
I februar 2018 offentliggjorde den amerikanske kardiologiforeningen, American College of 
Cardiology, en forskningsrapport utabeidet av danske og tyske forskere. Den dokumenterte 
at eksponering for støy øker riskoen for å få hjerte og karsykdommer. Blant annet så man en 
klar sammenheng mellom støy og blodpropp.   Rapporten fikk stor oppmerksomhet i 1

internasjonale media og ble ansett som ytterligere bevis på hvor skadelig støy kan være for 
hjerte- og karsystemet. I løpet av av året er det også publisert en rekke forskningsrapporter 
med utgangspunkt i verdens helseorganisasjons arbeid med å evaluere hvor gode Europas 
støyretningslinjer er for åbeskytte folkehelsen. Disse arbeidene understreker også 
helserisikoen forbndet med støy.  

2.  Nasjonal handlingsplan mot støy stoppet opp
For å ha oversikt slik at vi kan være mest mulig adekvate i våre initiativ og utspill, følger vi 
med i de offentlige miljøene som antas å arbeide med det offentlige ansvaret for å redusere 
støy.  Vi har i en tid hatt fornemmelse av at regjeringens arbeid med nasjonal handingsplan 
mot støy hadde stoppet opp! Mens noen av de største kommunene i henhold til 
miljøstøydirektivet satte seg mål for støyreduksjon og utredet sine kommunale  
støyhandlingsplaner, ble det reist ubesvarte spørsmål om nasjonal handlingsplan var stilt i 
bero. Ut fra manglende statlig aktivitet de siste to årene var det en naturlig tanke. Vi kunne 
ikke se spørsmålet besvart og i samarbeid med Senterpartiet ble spørsmålet stilt på nytt i 
Stortingets spørretime.
     Beleilig nok ble spørsmålet besvart onsdag 25. april. Dette er er den internasjonale 
støyfrie dag og regjeringens svar til stortinget var at nasjonal handlingsplan mot støy var 
stoppet opp. Regjeringen så et behov for å samle mer kompetanse om støy. 
     Antall støyplagete i Norge har økt med ca 60 % (!) siden 1999 som var referansen da 
Stortinget vedtok Nasjonal Handlingsplan mot støy for å redusere antall støyplagete. Antall 
kjørte kilometer pr år har i samme periode økt litt over 30 %. Støyen pr kjørt kilometer har 
økt. Folketallet i Norge økte i samme periode ca 19 %!  Noe har gått fryktelig galt med den 
handlingsplanen.  Nasjonen trenger noen som tar ansvar for å snu utviklingen.

3. Våre norske handlingsplaner mot støy, sammenlikning Oslo - København
I 2018 har vi lest Oslos handlingsplan mot støy  flere ganger og Københavns handlingsplan  2 3

en gang. Det er en slående forskjell, som vi kanskje kan lære av. Københavns handlingsplan 
er konkret og direkte i stilen, den har tydelige, tallfestede mål for støyreduksjon, har 
budsjetter for tltak, den er pedagogisk bygget opp slik at man lære noe av den, den forklarer 
og forankrer støygrensene i lydnivåene i helseforskningen. Den forklarer også kostnytte-
effekter for ulike tiltak. Planen fastslår hvor mange km miljøasfalt (støysvak asfalt) som skal 
legges i perioden. Planen gir intrykk av vilje til å redusere støy og anerkjennelse av at det 
finnes muligheter til å få det til!  Den lager også et konkret grunnlag for en god diskusjon av 
handlingsplanen

 http://www.onlinejacc.org/content/71/6/688?_ga=2.1395698.236066430.1523249929-524369171.15186086501

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13300984/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Miljø%20og2

%20klima/Handlingsplaner%20og%20strategier/Handlingsplan%20mot%20støy%20i%20Oslo%20byområde.pdf

https://blivhoert.kk.dk/hoering/handlingsplan-vejstoj-2018-2023-forslag 3
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      Den norske planen fra hovedstaden fortoner seg blek og defaitistisk om muligheter for å 
redusere støy. At planen opplyser at det ikke er budsjettmidler til støytiltak, kan ha 
sammenheng med det bleke engasjementet for å redusere støy. Mangelen på ambisjon og 
konkretisering av av mål gir dårlig grunnlag for å debattere planen. Planen forklarer ikke godt 
folkehelsegrunnene til støygrensene og gir lite læring. At Oslo byregion har økt antall 
beboere som lever i støyområde med helserisiko med hele 17 000 i løpet av siste 
planperiode, mens København i samme periode har redusert antall støyplagete, forteller 
også noe om forskjellig satsing på å redusere støy. Kan hende er det våre uambisiøse 
hadlingsplaner - uten budsjett for støytiltak - som forklarer hvorfor vi stadig er dårligere stilt i 
støyarbeidet.   

4.   WHO anbefaler nye, strengere støykrav
Oktober. Støy fører til omfattende samfunnskostnader, blant annet knyttet til sykeregningen 
for alle de sykdommer støy kan føre til. Det engelske miljødepartementet har beregnet at 
støy koster samfunnet like mye som trafikkulykker.  Med slike store 4

støyforurensingskostnader er det viktig å forvisse seg om at tiltakene virker.  I 2010 under en 
kongress i Parma, Italia, bestilte Europas helse- og miljøministre WHO til å gjøre en 
evaluering av gjeldende anbefalte støygrenser for å dokumentere at de var tilstrekkelige til å 
forhindre at folk ble syke av støy. Etter 9 års gjennomgang og analyser av kvalfisert forskning 
om støy og helsekonsekvenser, offentliggjorde WHO 10.10.2018 en ny anbefaling av 
støygrenser for Europa.   WHO foreslår skjerpete støygenser for alle transportformene. 5

Størst skjerping for flystøy. I tillegg anbefaler WHO at det innføres støygrense for fritidsstøy, 
særlig rettet mot små og store musikkanlegg med høy lyd direkte i øret via øretelefoner.     
        Samfunnsregningen for støyforurensing er så stor, at det må strengere tiltak til.  
 
5. Statsbudsjettet med budsjett for miljø-, samferdsel- og folkehelse                                                                                                                                          
I oktober,et halvt år etter at regjeringen innrømmet i stortinget at oppfølgingen av nasjonal 
handlingsplan mot støy var stoppet opp, ble statsbudsjettet lagt frem. Som ventet praktisk talt 
ingen innsats mot den forurensingen som plager flest nordmenn. Men både samferdsel- og 
miljøbudsjettet hadde passasjer om at departementet skulle bygge opp støykomptanse i 
2019 med formål å finne støytiltak med størst kostnytteeffekt. Folkehelsebudsjettet nevnte kk 
støy med et ord, enda støyforurensing har direkte innvirkning på folkehelsen.

6. Regjeringserklæringen om støy
I regjeringsrklæringen, meislet ut på Granavolden, er ordet støy nevnt en gang. En enorm 
fremgang fra Jeløya-erklæringen der ordet støy ikke forekom. I den nye Granavold-
erklæringen  står ordet støy skinnende blankt og fint - som om ordet er lite brukt. I kap. 14 6

om Samferdsel, på  side 94, linje 10 står ordet:  støy! Og i hvilken kontekst! Vår nye regjering 
sier at å redusere støy er et SPESIELT PRIORITERT område! 
    Så vi sier hallo til samferdselsminister, kommunalminister, folkehelseminister og klima- og 
miljøminister - alle departementer som kan gjøre en forskjell i støyarbeidet: Vi håper at 
regjeringen har vedtatt en ny jobbspesifikasjon.
 

 https://www.gov.uk/guidance/noise-pollution-economic-analysis 4

 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf 5

 https://www.venstre.no/assets/krf-v-h-frp-politisk-plattform-2019.pdf 6
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ORGANISASJON

FORMÅL
Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon hvis formål er å opplyse 
om og forebygge 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».

STYRET 2018
Hans Otto Watne - styreleder (ikke på valg)
Kristin Sandaker - styremedlem (ikke på valg)
Ole-Erk Yrvin - styremedlem (ikke på valg)
Ingunn Milford - styremedlem (gjenvalg 2 år)
Sven Brun - styremedlem (ny 2 år)

Varamedlemmer 2018
Tim Hofer (gjenvalg)
Paal Sjøvall  (ny)

Styret påser at foreningens arbeid gjennomføres i henhold til handlingsplaner, merkedager 
og økonomi. Styret mottar regelmessig informasjon i form av regnskapstall, status på 
prosjekter og sekretariatets øvrige arbeid fra daglig leder. 
Styret mottar en mindre godtgjørelse for sitt arbeid. Det er avholdt fem ordinære styremøter 
og årsmøte i styreåret. Styreleder og daglig leder har jevnlig kontakt. 

VALGKOMITEEN 2018
Til valgkomiteen driftsåret 2018-2019 ble oppnevnt:
Erling Moberg
Walid al-Kubaisi (død 31.7.2018)
Trond Bergersen

SAKKYNDIG RÅD 2018
Ørn Terje Foss, samfunnsmedisiner
Nils Faarlund, friluftsliv
Jan Arhaug, jurist
Ingunn Milford, akustiker
Ratab-Ul-Lissan Malik, samferdsel og støy

     Arbeidet og samarbeidet gjennomføres hovedsakelig pr. e-post. 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.
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REPRESENTASJON EU-KOMMISJONENS NOISE EXPERT GROUP
Ingunn Milford ble nominert av Norsk forening mot støy som kandidat til ekspertgruppen, og 
ble akseptert og tatt inn i gruppen i 2017 og har fra da deltatt i gruppens arbeid. Gruppen 
fungerer som rådgivende organ i støyspørsmål for kommisjonens European Environment 
Agency. 

REGNSKAP OG REVISOR
Regnskapstjenestene ble i 2018 utført av Stiligheten regnskap AS.
Revisortjenestene har i mange år har vært kjøpt hos registrert revisor Bente Wilhelmsen, ved 
Espen Løken. Revisorfirmaet vedtok i løpet av året å trappe ned virksomheten. Styret vedtok 
å la revisjon av 2018 bli utført av registrert revisor  …  , ved Espen Løken.  

SEKRETARIAT
Sekretariatet har i 2018  bestått av personer i ulike stillingsbrøker, til sammen med en betalt 
kapasitet på 1,7 årsverk, som i 2017. Ulf Winther er generalsekretær for foreningen og leder 
sekretariatet. Det består i tillegg av rådgiverne Pål Jensen og Steven Gersh. Sekretariatet 
både utfører og mottar mye ubetalt bistand. 

LIKESTILLING
Norsk forening mot støy retter seg etter lov om likestilling mellom kjønnene, og praktiserer 
likelønn. 

ARBEIDSMILJØET
Fra 2015 har alle medarbeidere hatt fast ansettelse. Det har ikke vært personskader i driften. 
Foreningen har siden 2015 hatt egnede kontorer, og oppdatert kontorutstyr.

YTRE MILJØ
Støyforeningen forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne typen
organisasjon. Det benyttes i stor utstrekning off. kommunikasjon ved reiser.

FORENINGENS MEDLEMSTALL PR. 31. DESEMBER 2018
Det pågår kontinuerlig vedlikehold i foreningens medlemssystemer. Medlemstallet er fordelt 
på seks kategorier. Foreningen hadde ved årsskiftet ca. 1250 medlemmer i sitt arkiv, inkl. 20 
abonnenter. 

NETTBASERT MEDLEMSSYSTEM
Foreningen har i 2018 hatt sitt fjerde hele driftsår med nettbaserte medlemsystem regweb. 
Gevinsten ved overgangen er tydelig. Det nye systemet utfører utsendelse av fakturaer, 
purringer, og legges til grunn for andre utsendelser, gir bedre oversikt og reduserte 
kostnader. Medlemssystemet imøtekommer de nye personvernbesemmelser som trådte  
kraft sommeren 2018
  Postkommunikasjonen med medlemmer ble i 2018 utført i enda mindre omfang enn 
tidligere, til fordel for elektronisk post.

NØKKELTALL
Regnskapets hovedtall for foreningens virksomhet er i tråd med budsjett, korrigert for 
eksterne prosjekter. Prosjektene har ikke manifistert seg, og preger verken inntekter eller 
kostnader.  Inntektene er høyere enn i 2017. Økte kontingentinntekter og levering av 
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tjenester bidro til dette. Kostnadene er på linje med 2017.  Åsresultatet er omtrent doblet, 
samtidig som gjeld er redusert. Den positive egenkapitalen har økt. Se regnkapet side…

UTVIKLING FREMOVER
Økonomisk står Norsk forening mot støy sterkere rustet for den videre driften. Økt 
kontingentinngang, økt ettersørsel etter foreningens bistand og tjenester, et sterkere 
samarbeidsnettverk og økt medieinteresse styrker foreningens muligheter til å øve 
innflytelse. Foreningen må fortsatt arbeide med å styrke sin økonomi for å kunne stille med 
økt kapasitet til en økende etterspørsel etter informasjon og annen bistand, og innfri de 
forventninger mange har til foreningen.    
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VIRKSOMHETSÅRET 2018

HENVENDELSER OG MEDLEMSSERVICE
 «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.» Å hjelpe støyplagede er 
dermed en av foreningens kjerneoppgaver. Metodene er flerfoldige. Vi informerer, gir råd, 
deltar på møter og i debatter, videreformidler kontakter m.m. Vi er ikke utstyrt med ressurser 
og kapasitet til å kunne gå detaljert inn i enkeltsaker som en del av den regulære 
medlemsservicen.    
       Totalt har sekretariatet behandlet ca 2000 henvendelser om støy fra privatpersoner og 
virksomheter – svært mange er ikke medlemmer - i 2018. Det kommer også en økende 
mengde andre henvendelser. Mange av disse er en følge av økt synlighet for støyutfordrnger 
i media, og at mange opplever kommuner og etaters informasjon om støy som usynlig eller 
utilgjengelig.  Mange mennesker vet ikke rett adresse for å fremme et støyproblem.

VEILEDENDE STØYMÅLINGER - ET LAVTERSKELTILBUD FOR STØYPLAGETE
I 2014 begynte foreningen å tilby veiledende støymålinger, både for medlemmer og andre. 
Mens støyplagete tidligere i mange norske kommuner kunne få hjelp til støymålinger for å 
dokumentere en støyplage, fremstår kommunenes service utilstrekkelig i dag. Den har 
opphørt i en del kommuner. Men behovet er stort for å få utført slike målinger og få 
uavhengige, skriftlige statusrapporter om støyforholdet. 
     Antallet støymålinger fortsetter å vokse. Det forteller om et behov for lyddokumentasjon 
som samfunnet ikke dekker. Vi ser dette som en konsekvens av kommunene ikke holder seg 
med egne ressurser for å skaffe støydokumentasjon for støyplagete borgere. Dessverre er 
ikke Støyforeningen utrustet til å kompensere dette manglende offentlige tilbudet. 
     Disse statusrapportene er av stor betydning for dem som ikke har midler til å kjøpe 
støydokumentasjon fra det private tlbydemarkdet, men som trenger dokumentasjon for å 
fremme en støysak overfor gårdeier, sameiet, utbygger, nabo, forvaltningen eller staten.

KOMMUNIKASJON PÅ PAPIR OG DIGITALT - MER ENN 2 MILLION VISNINGER
Norsk forening mot støy´s tradisjonelle blad «Støydemperen – «tidsskrift for gode lydmiljøer» 
er under omlegging, og ble heller ikke utgitt i 2018. I stedet er det utgitt elektroniske 
nyhetsbrev, regelmessig oppdaterte hjemmesider, og dessuten en omfattende 
kommunikasjon på SoMe. (twitter og facebook.) I 2018 ble det formidlet ca 600 kommentarer 
og oppdateringer om støy over foreningens Facebook og Twitter-kontoer. I 2018 har twitter-
aktiviteten oppnådd stadig flere visninger, med opptil 300 000 visninger på en måned. Noen 
enkeltsaker er vist mer enn 70 000 ganger. Vi anslår at summen av saker som legges ut på 
internett, facebook og twitter oppnår godt over 2 millioner visninger pr år.

         Våre elektroniske nyhetsbrev om støysaker distribueres regelmessig til ca 3000 
mottakere i Norge og Norden, inklusiv utvalgte medier. Våre distribusjonslister og 
kontaktflater bygges ut systematisk videre.
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KONTAKT MED DEPARTEMENT, ETATER OG 
KOMMUNALE ORGAN   

- Februar - Mars. Støyforeningen deltok som 
sidemannskontrollør da Folkehelseinstituttet oppdaterte 
sitt kapittel om støy, helseplager og hørselstap i 
Folkehelserapporten som er publisert på 
folkehelseinstituttets nettsider. https://www.fhi.no/nettpub/
hin/miljo/stoy/ 

- Mars - Støyforeningen deltok i møte i regi  av  NTP 
sekretariatet vdr. trender og tendenser på 
transportsektoren, og perspektivene for NTP 2022-2033. Innspillsmøte.

- Europeisk miljøhovedstad 2019. I forberedelse til året har Oslo kommune arrangert en 
rekke planleggingsmøter i forbindelse med forberedelsene av aktivitetsåret. Støyforeningen 
har blitt godkjent som samabeidspartner i arrangementet, og Støykonferansen er tatt med i 
det offiselle programmet.   

- Norsk forening mot støy ved styreleder Hans Otto Watne og styremedlem Ingunn Milford  
møtte Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2018 for å avklare fullføringen av 
samarbeidet med Nabostøyveileder.  

   I lys av den vage beskrivelsen av samfunnets arbeid med støyproblemer og de offentlige 
institusjonenes støypraksis, planlegger Støyfoeningen henvendelser til aktører som i sin 
virksomhet har stort ansvar for støyutviklingen. 
     Støy som forurensning er et tema som stadig oftere tas opp overfor myndighetene, både 
sentralt og i fylkene. Foreningen har derfor økt sin oppfølging av myndighetenes håndtering 
av støysaker, og har levert ca 120 innsynsbegjæringer i løpet av året. Litt mindre enn hver 
10. henvendelse blir avslått av behandlende myndighet.
    Foreningen har for øvrig jevnlig, saksrelatert kontakt både med fylkesmennenes 
avdelinger og kommunale etater over hele landet.   

HØRINGER 2018
Foreningen er høringsinstans og har levert en del høringsuttalelser til store samfunnsplaner/ 
infrastrukturplaner, særskilte reguleringssaker, og myndigheters utforming av regelverk. I 
2018 ble Støyforeningen også utnevnt som stakeholder og høringsberettiget av WHO. Videre  
er Støyforeningen registrert i EUs stakeholdersystem, mottar regelmessig oppdateringer fra 
EUs regelverkutforming, og inviteres til å gi innspill. Foreningen får også tilsendt en rekke 
norske plansaker, men har dessverre for liten kapasitet til å gå inn i alle disse.  
    
      Av større høringsarbeid/ innspill i 2018 kan nevnes:
Januar
- WHO - nye støyretningslinjer for Europa. Støyforeningen deltok i «stake holder hearing» for 
de nye støyretningslinjene.

Februar
-Oslo kommune - innspill til opplegg for ny handlingsplan mot støy for Oslo.
-Pilstredet - utbygging. Etter anmodning fra naboene deltok Støyforeningen i høringen til et 
stort utbyggingsprosjekt i Pilestredet.   
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August
- Uttalelse til Oslo kommunes arealplan - samfunnsdel
- Høring Norsk Standard vedr. utredning ny standard for lyd i bolig 

September
- Innspill til Folkehelsedepartementet vedr. ny nasjonal plan for folkehelse.
- Kommentarer til havneutbygging Nord i Kristiansand

Oktober/November
Uttalelser til Statsbudsjettet 2019, høringsmøter med
  - Helse- og omsorgskomiteen
  - Energi- og miljøkomiteen 
  - Transport- og kommunikasjonskomiteen 
  - Kommunal- og forvaltningskomiteen 
   Høringsuttalelsene til stasbudsjettet 2019 er også lagt ut på foreningens nettsider.

Desember
 - Plan og bygningsetaten. Høringsuttalelse om et krevende boligprosjekt som kolliderer med 
folkehelsehensyn både når det gjelder støy - og luftforurensing.   

INTERNASJONAL KONTAKT
Med sterk internasjonal påvrkning av det regelverk som danner rammer for 
samfunnsutvikling såvel som rammer for miljøarbeidet, har vår forening orientert seg mer 
mot internasjonale organer. Foreningen er registrert som intresseorganisasjon i EU-
systemet. Støy reguleres internasjonalt via EUs støydirektiv, og nasjonalt gjennom norsk 
regelverk.
      Gjennom sin virksomhet pleiet foreningen kontakt med europeiske miljøorganisasjoner 
som Transport & Environment og European Environmental Bureau (EEB), andre 
internasjonale miljøorganisasjoner, Trafikverket og VTI i Sverige, Sveits´ miljømyndigheter, 
TNO instituttet i Nederland, Hacan, UK og Bruit Parif, Frankrike. Disse kontaktene bidrar til 
ny innsikt og impulser som formidles i vårt norske nettverk. I oktober deltok generalsekretær 
Ulf Winther i et møte med Gate21, et dansk tverrfaglig mljø som bl.a adresserer samfunnets 
støyutfordringer. Winther deltok også i et støy/helsemøte hos nederlandske 
kompetansesenteret DCMR i samme måned. 
      

ÅRSMØTET 2018
Årsmøtet ble avholdt 20. mars i Støyforeningens lokaler, med 12 fremmøtte. 
   Styreleder Hans Otto Watne ble valgt til å lede årsmøtet. Ulf Winther ble valgt til 
møtereferent, mens Trond Bergersen og Paal Sjøvall ble valgt til å signere protokollen.  
Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble tatt til følge. Full oversikt over nytt styre, 
vararepresentanter, sakkyndig utvalg og andre tillitsvalgte til foreningen finnes på side 5 i 
årsmeldingen. Årsmøtet  fikk nytt budsjett til orientering, og behandlet årsberetning og 
revidert regnskap, som ble godkjent.
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KONFERANSER

Nasjonal støykonferanse 2018: Støy, bomiljø, fortetting, helserisiko. Hvem verner mot støy?
Konferansen ble arrangert den 17. april i Oslo Kongressenter, og hadde ca 70 deltakere inkl. 
foredragsholdere. 
    
     Hans Otto Watne, styreleder i Støyforeningen, ønsket velkommen til konferansen. 
Deretter summerte Ulf Winther opp viktige trekk ved status for støy i Norge og internasjonalt, 
slik dette blir sett fra Støyforeningen. 
     Støy fra bane. Teknisk sjef Erik Sletten, Infrastruktur Sporveien, orienterte om sporveiens 
strategi for å redusere støy. 
     Grasrotaksjonen Stopp Støyen orienterte om utfordringer og strategier da 
lokalbefolkningen tok opp kampen mot en overkjørende statlig reguleringsplan for nytt 
beredskapssenter for politiet. Presentert av Linda Methi og Paal Sjøvall.
      Forsvarsbygg ved eiendomssjef Carl Oscar Pedersen orienterte om støyforhold og 
naboforhold for den nye kampflybasen på Ørland.
      Nasjonal dronestrategi og miljøutfordringene. Rådgiver Kadus Basit, 
Samferdselsdepartementet orienterte om arbeide med å tilrettelegge for en helt ny 
transportform i Norge.

 
       Støy er farlig for hjerte og 
blodomløp. Seniorforsker  Mette 
Sørensen, Det danske kreftsenter, 
holdt et foredrag om ny forskning 
utført for den amerikanske 
kardiologi-foreningen. Foskningen 
er et samarbeid mellom 
bl. a danske og tyske forskere og 
dokumenterer økt risko for 
hjerteattak og blodpropp som følge 
av støy. 

 Seniorforsker Mette Sørensen 
presenterte også forskning fra arbeidet 
med den nye WHO-evalueringen av 
støyrisiko.                  

    Støy på restaurant. Både interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, 
Hørselshemmedes Landsforbund og fagsjef akustikk Ingunn Milford, Multiconsult, behandlet 
utfordringen med støy på utesteder og restauranter. Oppedal Vale redegjorde for 
utfordringene for hørselshemmede i dårlig lydmiljø, mens Milford belyste løsninger knyttet til 
den akustiske side av saken.

Generalsekretær Ulf Winther om utfordringene med nabostøy. Problemet er stort og 
mangslungent, mens regelverket er fragmentert, og overlater mye til skjønn.

Norsk forening mot støy - Årsberetning 2018                                                                              Side �19



!  
1963-2013 - 50 ÅR FOR DIN HELSE

Seniorrådgiver Steven Gersh behandlet handlingsplanene mot støy og etterlyste en form for 
resultatoppfølging. Temaet overlappet Winthers neste presentasjon som redegjorde for 
konkrete anbefalinger for å sikre gode støyhandlingsplaner.

STØYFRI DAG

Den internasjonale Støyfri dag (Noise Awareness Day) ble feiret  for 23. år på rad onsdag 25.
april. Dagen markeres hvert år den siste onsdagen i april. Den internasjonale organisasjonen 
League for the Hard of Hearing innstiftet dagen som skal skape ettertanke om støyen som 
miljøproblem og hvordan vi kan fremme et bedre lydmiljø.
      Veksten i hørselsskader og andre støyrelaterte helseskader er stor, blir jevnlig hevdet av 
et internasjonalt fagmiljø.
      Foreningen hadde i samarbeid med Senterpartiet forberedt et spørsmål i stortingets 
spørretime om den manglende fremdriften i arbeidet med den nasjonale handlingsplanen 
mot støy, en plan som var vedtatt av stortinget som en kontinuerlig oppgave for regjeringen. 
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hadde reisefravær, og kunnskapsministeren svarte på 
vegne av regjeringen.   Ole Andrè Myhrvold, Senterpartiet, var spørsmålsstiller.7

Stortingets spørretime 25.4.2018. I anledning den internasjonale støyfrie dag fant 
stortingsrepresentant Ole Andrè Myhrvold det riktig å be regjeringen redegjøre for sitt arbeid med 
nasjonal handlingsplan mot støy. Planen ble vedtatt av et samlet storting i 2007 og hadde som mål å 
redusere antall nordmenn utsatt for helseskadelig stoy. Siden den gang har totaltallet økt med over 
60 %! Observatører melder at arbeidet er preget av stillstand, usynliggjøring og ansvarsfraskrivelse. 
Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, svarte på vegne av klima- og miljøminister Ola 
Elvestuen og regjeringen. Hun bekreftet at arbeidet med handlingsplan mot støy hadde stoppet opp.  
( se YouTube-film med sammendrag fra svaret i spørretimen )8

 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?7

qid=72011

  https://www.youtube.com/watch?v=xhYvRADVqFQ&feature=youtu.be 8
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ÅRETS STØYDEMPER 2018

Årets ærespris for arbeidet mot støy, Årets Støydemper 2018,  ble tildelt Foreldeaksjonen 
Stopp Støyen på Kolbotn. Aksjonen laget demonstrasjon foran stortinget, høringsmøter i 
stortingsbygningen, fakkeltog, og en rekke humørfylte arrangementer i tillegg til at aksjonen 
vedvarende utfordret alle unøyaktigheter og forsøk på å kutte svinger i den statlige 
reguleringsplanen. 

Støyprisen 2018. Aktivistene Paal Sjøvall og Linda Methi  mottok prisen påvegne av alle som har 
engasjert seg mot støyforurensingen de vil bli utsatt for ved etablering av polities beredskapssenter.

PROSJEKTER
    Veileder om nabostøy. Prosjektet er delvis finansiert av Helsedirektoratet. Støyforeningen 
utarbeider veilederen som et ledd i et eget prosjekt for å tilrettelegge en mer helhetlig 
informasjon om nabostøy. Oppgaven er mer omfattende enn forutsatt. Ved utgangen av 2018 
ble det videre arbeidet med veilederen avklart.

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Norsk forening mot støy pleier en omfattende kontakt med en rekke organisasjoner. I 2018 
har samarbeidet i hovedsak vært relatert til tre konkrete fellesinitiativ:
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1: Nei til 3. rullebane på Gardermoen. Avinor har fått departementets tillatelse til å 
planlegge og forberede bygging av 3. rullebane. Opptrapping av flytrafikk er i konflikt med 
klimaforliket. I tillegg fører til økt støy. Ca 500 mennesker er berørt. Den europeiske 
organisasjonen Transport & Environment har påpekt at flytrafikk står for en stadig større del 
av klimautslippene og at flytrafikken årlig subsidieres for ca 350 milliarder kroner. Høsten 
2018 var vi med på opprop i media om saken.
   8 miljøorganisasjoner og en del politiske partier har stilt seg bak oppropet mot en 3. 
rullebane.      

2: Stopp Støyen. Initiativet kommer fra foreldrene til barn i skoler og barnehager (ca 4000 
barn) i det som blir nære omgivelser til skyebanene og helikopter-flyplassen for det planlagte 
området for politiets beredskapsenter. Initiativet vil fortsatt følge tett prosessen med bygging 
av berdskapssenteret. Aksjonen har vist stor kraft og utholdenhet, og har klart å holde sine 
argumenterer fremme i diskusjonen i hele den politiske prosessen.

3. Skytebanenaboer. Støyforeningen har i 2018 hatt kontakt med flere nabogrupperinger og 
bidratt med stikkprøvemålinger av skytestøy og vurderinger av skytebaneeiernes egen 
støydokumentasjon. Utfordringene er ofte like for de forskjellige skyebanene. Et spørsmål er 
reist om skyebanenaboer kan oppnå større tyngde ved organisering og koordinering av 
krefter og andre ressurser. 

MEDIEKONTAKT OG ANNEN EKSTERN INFORMASJONSKONTAKT 

Foreningens generelle informasjonskontakt knytter seg blant annet  til Støyfri dag og prisene 
foreningen deler ut, og konferanser og høringsuttalelser. Støyforenngen holder fortsatt nær 
kontakt med Stopp Støyen-aksjonen og Bjørndal på nett. Filmopptak fra noen av våre 
høringsmøter i Stortinget er også lagt ut på YouTube.
   Foreningen medvirket i fire tv-program i 2018.    
   Foreningen opplever i økende grad henvendelser fra media om støyspørsmål. Foreningen 
har fått mange henvendelser om støy fra bitcoin-fabrikker, skytebaner, nye støygrenser fra 
WHO, 3. rullebane, og nasjonal handlingsplan mot støy. Noen medier er omtalt nedenfor.

   En del norske medier tar oppgaven med å orientere om støy, som er den miljøforurensing 
som berører flest mennesker.  Av medier som en eller flere ganger har vært i dialog med oss 
i forbindelse med støytema nevnes, (i tilfeldig orden):
NRK, radio og TV,  nyhets- og magasinprogram, Vårt Land, Dagbladet, Asker og Bærum 
Bustikke, VGTV, TV2, TV Norge, lokaltv Bærum, VG, NTB,  Dagsavisen, Aftenposten, 
Eidsvoll og Ullensaker Blad, Varingen, Hus & Bolig.
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NRK Forbrukerinspektørene hadde sensommeren 2018 et lengre programinnslag om hørselsrisiko 
ved for høylytt underholdning. A-magasinet produserte i 2018 og publiserte i januar en omfattende 

støy-reportasje med utgangspunkt i WHO´s skjerpede støygrenser. 

PROFILERING OG ANNONSERING
Foreningen har flere eksponeringsmuligheter for annonser. Blant annet representerer 
foreningens godt besøkte nettsider et potensial for annonseinntekter.  Staben arbeider for en 
mer omfattende presentasjon av disse mulighetene.
     I løpet av 2018 har foreningen mottatt støtte i form av disponering av ressurser fra  
Multiconsult, advokat Jan Arhaug, Norsonic, Stopp Støyen, og Lesanco. Det har bidratt til 
foreningens muligheter til å gjennomføre aktiviteter såvel som servicetilbudet overfor 
medlemmer. 

VERN MOT STØY INN I GRUNNLOVEN? FORSLAGET BEHANDLES NÅ
Høsten 2016 bisto styret i Norsk forening mot støy, etter oppfordring, med vurderinger da 
stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe utarbeidet forslag til ny 
paragraf i Norges grunnlov: Grunnlovforslag 42 (2015-2016), som foreslår et nytt 2. ledd i 
grunnlovens § 111, med  formål å grunnlovfeste vern mot helseskadelig støy. Vi har fått 
opplyst at forslaget er under behandling i Stortinget vinteren 2018-2019. Etter følgende 
regelverk: 
   « Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i 
Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av 
representantene må være til stede når vedtaket fattes.» 
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Stillhet og gode lydmiljøer er en minskende kvalitetsressurs, omtrent som isbreer. Om ressursene blir 
borte, vil de bli veldig vanskelig å gjenskape. Vi må unngå å tape mer av disse viktge ressurserne.
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