
Til HOD-komiteen

• STØY ER ET TVERRFAGLIG OMRÅDE
• De fleste støyplagene hører under SD – MD har det overordnede støyansvaret – HOD får 

støyregningen i fanget
• FORSKNING PÅ STØY OG HELSE: 0.2% av HODs  budsjett
• HOD -> FOLKEHELSA -> NATTESTØY; reduksjon på 5,6%
• MILJØRETTET HELSEVERN: ROLLE, ANSVAR KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER
• ET MILJØREGNSKAP FOR SAMFERDSEL OG BY-/STEDSUTVIKLING DER HELSE- OG 

MILJØKOSTNADER

MILJØRETTET HELSEVERN: ROLLE, ANSVAR KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER
Støyforebyggende tiltak et viktig bidrag til forebygging av folkehelsen
Programkategori 10.10 Folkehelse
Regjeringen fastslår at forebygging er meget viktig på s. 9: «1.1 Regjeringens mål: Det er et offentlig 
ansvar å fremme helse og forebygge sykdom og sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til hele 
befolkningen…». Dette støtter Norsk forening mot støy fullt ut. Derfor burde folkehelse (10.10) utgjøre 
mer enn 1790,7 mill. – ca. 1,2 % av HODs budsjett, og samme andel som i Saldert budsjett 2012.

HOD -> FOLKEHELSA -> NATTESTØY
Programkategori 10.10, side 60: Om støy, Anslagsvis 5 % av befolkningen har søvnproblemer pga. støy, 
og veitrafikkstøy er den viktigste kilden. Samtidig fastslår en FHI-rapport 
(http://www.fhi.no/dokumenter/9e0c464e02.pdf) at «2-3 % av  befolkningen opplever sterk grad av 
søvnforstyrrelser som følge av veitrafikkstøy. En større andel vil ha moderate plager, men disse er ikke 
inkludert i beregningene av helsebelastning.» Norsk forening mot støy understreker at også andre former 
for støy (fly, jernbaner, industri, nabostøy) gir søvnforstyrrelser, og at disse støyplagene med unntak av 
togstøy neppe er redusert de siste årene.

 Kap. 710, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI): FHIs formål «er å forebygge sykdom» 
(http://www.fhi.no/eway/default.aspx?
pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5640:0:15,1368:1:0:0:::0:0). Siden Regjeringen 
vektlegger forebygging, er det også her logisk å forvente større prosentvis økning i bevilgninger til FHI 
enn til Sum HOD, 5,4 % (3 Oversiktstabeller, s. 9). Forslag 2013 er lavere enn regnskap 2011, dog 7,2 % 
over saldert 2012. «Ut over pris- og lønnsjustering foreslås budsjettet videreført på samme reelle nivå 
som saldert budsjett 2012. » (s. 40).
VIDEREFØRES FORSKNINGEN PÅ STØY OG NATTESØVN?

Kap. 719 Annet folkehelsearbeid
«Annet folkehelsearbeid» (s. 19) reduseres med 0,2 % i løpende kroner. Med en prisstigning på 3,5 % 
tilsvarer det ca. 3,7 % mindre realverdi; sammenlignet med HODs totaløkning på 5,4 % blir den relative 
reduksjon –5,6 %.
    Miljørettet lokalt folkehelsearbeid (s. 59) påpeker at «Særlig mangler de små kommunene personell og 
kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte.» Norsk forening mot støy 
merker ofte at dette i høy grad gjelder støykompetanse, men finner ikke noe om hvordan denne 
kompetansen kan bedres.
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Barns miljø og helse (s. 59): Rapporten Barnas framtid 
(http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Dokumenter%20FHA/barnas%20framtid.pdf) understreker at 
støy plager barn like mye som voksne, og at kronisk støy «påvirker barn negativt i undervisnings-

situasjoner ved å føre til lavere motivasjon og konsentrasjon til å løse oppgaver, dårligere hukommelse 
og reduserte leseferdigheter» Barn risikerer også hørselsskader pga. støy i barnehager og øredøvende 
MP3-bruk. Dette er ikke omtalt i budsjettet eller i rapporten Barnas framtid.

 FORSKNING PÅ STØY OG HELSE 
Programkategori 10.80 Kunnskap og kompetanse, 
Det er bra at kunnskap og kompetanse øker mye (12,5 %). Men vi mener hele 10.80 burde utgjøre mer 
enn 0,5 % av HODs budsjett, og forskning mer enn 0,2 %. Det fremgår heller ikke hvorvidt noen, eller 
hvor mange, av de 32 prosjektene (s. 218) i Program for miljøpåvirkning og helse (programperiode 2011-
2015) som angår støy.

STØY ER ET TVERRFAGLIG OMRÅDE Del III Særlege tema
Norges nasjonale støy mål og EUs Environmental Noise Directive (END). Norges nasjonal støymål, plan 1, 
2007 – 2011 utløp i i år. Ut fra hva vi har fått opplyst har ikke revisjonen medført store endringer.  END er 
under revisjon og høringsfristen utløper 26. oktober. Oslos handlingsplan mot støy 2008 –2013, erunder 
revisjon i år.6.1 Sektorovergripende miljøvernpolitikk, s. 273: Det er bra at 6.1 understreker 
sammenhengen mellom helse og miljø. Norsk forening mot støy understreker at denne sammenhengen 
også gjelder støy og andre miljøproblemer: De menneskene som er mest utsatte for veitrafikkstøy, må 
ofte også puste i den dårligste luften. Elektrifisering av transport gir både renere luft, mindre CO2-utslipp, 
mindre støy og mindre energiforbruk – og energieffektivisering kan også bedre isolasjonen mot støy.  

VI ØNSKER EN NY STORTINGSMELDING OM STØY i 2013 der alle ansvarlige departement, dvs. MD, 
HOD og SD deltar

• Opsummere støysituasjonen i Norge pr. i dag ut fra de ambisjoner som ligger inne, dvs 
helsemessige, miljømessige og energimessige  ambisjoner

• Anbefalinger fra etat og departement for det videre arbeidet
• Konkludere med klare føringer på hva som må gjøres.

Hørselsskader
Hørselsskader, hørselstap og tinnitus er ikke nevnt i budsjett  – selv om det   er et betydelig 
helseproblem. Heller ikke SD, MD og OED har funnet plass til å ta opp hørsel (inkl. hørselsskader, -tap), 
tinnitus i sine budsjettdokumenter
    Vi savner støtte til tiltak som kan forebygge hørselsskader utover Arbeidsdepartementets 
satsningsområde, og HLFs hørselhjelperordning.
- Barnehager og SFO er svært utsatte hva gjelder hørselssvekkelse, tinnitus hos barn og voksne

Oslo, 2012-10-10
For Norsk forening mot støy,
Hanne Herrman
Daglig leder
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