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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 er 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 2012

Tone Tellevik Dahl – styreleder

Ole- Erik Yrvin - styremedlem

Harald Siem - styremedlem

Walid al-Kubaisi - styremedlem

Trond Iver Pedersen - styremedlem

VARAMEDLEMMER 2012

Didrik Hvoslef- Eide

Mari Øvrebø

Styret er opptatt av at foreningens arbeid gjennomføres i henhold til

handlingsplaner, merkedager og økonomi. Styret mottar kvartalsvis informasjon i form av 

regnskapstall, status på prosjekter og sekretariatets øvrige arbeid fra daglig leder. 

Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid. Det er avholdt fire styremøter samt årsmøte styreåret. 

Styreleder og daglig leder har løpende kontakt året igjennom.
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VALGKOMITEEN 2012

Odd Einar Dørum  

Elin Tyse

Torhild Wessel Holst

Valgkomiteen hadde samtaler med daglig leder og styreleder for å få inn deres perspektiver tidlig i 

prosessen. Komiteen hadde kontakt pr. e-post og telefon.

SAKKYNDIG RÅD 2012

Ørn Terje Foss, samfunnsmedisiner

Nils Faarlund, friluftsliv

Jan Arhaug, jurist

Iiris Turunen-Rindel, akustikk

Dag Elgvin, motorferdsel, natur

Egil Mossige, kommunal saksbehandling

Ratab Malik, Statens vegvesen

Arbeidet og samarbeidet gjennomføres hovedsaklig 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.

SEKRETARIATET 2012

Sekretariatet har bestått av daglig leder Hanne Herrman, rådgiver Pål Jensen og prosjektansvarlig Ulf 

Winther. Til sammen står sekretariatet for mellom 2 og 2,5 årsverk. I tillegg prøver vi ut ordningen 

med å tilby arbeidstrening.  Det er en ordning som krever betydelig struktur og forberedelse fra vår 

side for at begge parter skal nyte godt av det. Kari Næss var hos oss i tre måneder.

 Fra 1. desember ble Pål Jensens stilling endret  til 40%.

    

Fra januar forlenget foreningen Ulf Winthers engajsement for ett år til som prosjektansvarlig 

støysvak trafikk. Stillingen er et engasjement. Stillingen ble opprettet i forbindelse med innføringen 

av EUs direktiv om merking av bildekk og innføring av støysvake bildekk, men ble fra 2012 utvidet til  

å gjelde støysvak trafikk i sin alminnelighet. Se vår hjemmeside: http://www.stoysvakedekk.no/
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ARBEIDSÅRET 2012

GENERELT
Kontakt med departement og etater

Det ble avholdt ett møte med Miljøverndepartementet ved statssekretæren og ved leder for 

forurensningsavdelingen i oktober. Vi presenterte vårt arbeid og behovet for sammenheng mellom 

ulike satsningsområder. 17.desember møtte styreleder og daglig leder statssekretæren i Helse- og 

omsorgsdepartementet og la frem vårt arbeide.

      I november deltok foreningen på Miljøverndepartementets toppmøte om Framtidens byer. Støy 

har ikke vært og er  ikke planlagt som tema under denne miljøvignetten; det til tross for at flere av 

byene som er med her, også omfattes av av EUs støydirektiv.  Samme måned deltok foreningen på et 

møte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Rådgiver holdt innlegg om sammenhengen mellom 

støyreduksjon, klimakutt, bedre luft og miljø og helse. 

     Oslo kommune har avholdt flere møter sammen med andre organisasjoner i forbindelse med 

Oslopakke 3. Vi har møtt  komitérepresentanter fra SV, V, AP og Høyre sammen med andre 

miljøorganisasjoner; videre har vi i fellesskap frontet saken i pressen.

    Foreningen har ved styreleder og daglig leder forsøkte å få på plass et møte med Marit Arnstad, ny 

statsråd etter Magnhild Kleppa i Samferdselsdepartementet. 

I forbindelse med Støyfri dag i april, sendte foreningen et åpent brev til følgende tre 

stortingskomiteer, Energi- og mijøkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Helse- og 

omsorgskomiteen der vi vektla WHO-rapporten og nasjonalt støymål. 

     Støyforeningen ved Pål Jensen og Ulf Winther var innledere under Oslo kommunes 

oppstartsseminar i april om det nye arealplanarbeidet. 

  

KONFERANSER

Støyfri dag: konferanse om  arbeidslivsstøy

Mobilitetsuken: konferanse om kost-/nytteberegninger ved miljøtiltak. Norsk Elbilforening støttet 

konferansen økonomisk. Foreningen er invitert til å delta når Statens vegvesen reviderer sin håndbok 

om kost-/nytteberegninger.
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HØRINGER 2012

Under høstens høringer i Stortinget om neste års statsbudsjett, oppfordret  vi Transport- og 

kommunikasjons-, Helse- og omsorgs-, og Energi- og miljøkomiteene til å fremsette bemerkninger 

om følgende saker:

• Etterspørre Klima- og forurensningsdirektoratets forslag fra 2010 hos 

Miljøverndepartementet

• Fremheve nødvendigheten av å gjøre T-1442 om støy i arealplanlegging obligatorisk i 

kommuneplanarbeidet 

• Be Miljøverndepartementet om en handlingsplan for hvordan det nasjonale støymålet skal 

nås innen 2020

Statsbudsjettet 2013

Foreningen ved sekretariatet deltok på høringer i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Energi- og 

miljøkomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. 

Andre høringer  
Februar 

Follobanen ”Konsekvensutredning for Follobanen”.

Mai   

 Rudskogen Motorsenter Om Rudskogen motorsenters søknad i 2009 om utvidelse av driften til 

helårsdrift og utvidelse av antall driftsdøgn, dvs helårsdrift (også om vinteren) kl. 08-21 på hverdager, 

kl. 08-20 på lørdager, og kl. 09-20 på søndager. En søknad som ble innvilget av Fylkesmannen til tross 

for betydelige protester fra lokalsamfunnet. 

Konows gate 67 B, Lodalen Uttalelse i forbindelse med forslag om omregulering fra offentlig bygning 

til bebyggelse og anlegg 

Løvenskiold skytebane Om planprogrammet til Løvenskiold skytebane

September  

Parkeringsloven  Om behovet for en lokalt forankret og helhetlig trafikk- og miljøpolitikk. 

EUs  støydirektiv, END,  Offentlig høring om støydirektiv til EU-kommisjonen

Oktober   

Dekkmerkeforskriften   Om  forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende støy, 

drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 
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November   

OSL Gardermoen Masterplan 2012-2050 Om behovet for å båndlegge arealer ved OSL Gardermoen 

for å sikre  at  Oslo Lufthavn har «arealer for nødvendig ekspansjon slik at trafikken til enhver tid kan 

avvikles tilfredsstillende i takt med trafikkutviklingen og befolkningsveksten.» 

MEDIEKONTAKT knytter seg særlig til Støyfri dag og prisene foreningen deler ut, til Mobilitetsuken og 

vår årlige konferanse. I tillegg kommer ad hoc-saker, forespørsler om å bidra med artikler i ulike fora, 

samt egne bidrag; dette er viktige måter å nå ut på. Se eksempler på dette bakerst i årsberetningen. 

Se for øvrig eksempler på medieoppslag i vedleggene på de to siste sidene.

Januar 

Foreningen bidro i en nabostøysak på NRK, FBI – Forbrukerinspektørene.

Februar

Aften-Aften om lydforhold på utesteder 

Daglig leder intervjuet av NRK 

Dokumentar og Samfunn, av Dagsavisen

Debattinnleggved daglig leder om vindkraft i Klassekampen og på nettstedet www.kulturverk.com. 

Innlegget ble kommentert. Og vårt svar stod på trykk i mars.

Mars

Intervju med NRK Trøndelag om Støyforeningens ”Ønskedrøm”

Intervju med Østlandssendingen, NRK

Omtale av foreningen på www.innodesign.no

April

Gjentrykk av Hans Kolstads artikkel Støy og bevissthet  fra 2007 på www.salongen.no i forbindelse 

med markeringen av Støyfri dag

Klassekampen, debattinnlegg ved daglig leder i forbindelse med Støyfri dag 

Intervju med daglig leder i Finnmark Dagblad om motorferdsel i utmark 

Vårt Land, oppslag sammen med HLF om ungdomm og hørselskade

Mai

Intervju med daglig leder i EKKO, NRK P1 om Hørselskader

August
Helsemagansinet VOF, artikkel "Mine hjertesaker" ved daglig leder
September
Norsk Eiendomsmeglerforbund. Artikkel ved daglig leder i deres fagblad
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 INTERNASJONALT

Ved årsmøtet i European Environmental Bureau, EEB i september meldte foreningen seg ut. 

Bakgrunnen er langvarig misnøye med EEBs manglende støypolitikk, og en svært tungrodd 

organisasjonsmodell som gjør det vanskelig å vinne frem. EEB arbeider ikke med transportspørsmål; 

ei heller EUs transportpolitikk. Styret har vurdert det som mer relevant å søke medlemskap i 

Transport & Environment fra og med 2013. Søknad ble sendt i desember. I sin søknad har foreningen 

vektlagt muligheten til å se ulike transportrelaterte temaer i sammenheng med hverandre, med by- 

og stedsutvikling og med ikke-kvantifiserbare verdier som livskvalitet,  samt at vi ønsker å målbære 

støyproblematikken i transportsammenheng også etter at EU i overskuelig fremtid har lagt 

støytematikken bort, dvs. etter revisjonen av EUs støydirektiv og innføringen av dekkdirektivet.

STØYFRI DAG 2012

Mottagelse og prisoverrekkelse fant sted i foreningens lokaler i Oslo hospital i Ekevergveien 1A i 

Gamlebyen. Støyfri dag hadde over hundre omtaler i mediene. Bare hedersprisen ble utdelt i år

Støydemperprisen 2012  ble i år delt mellom to kvinner. Ingunn Milford fra Statens Vegvesen og Nina 

Renshaw fra Transport & Environment ble hedret med foreningens utmerkelse. Nina Renshaw  og 

Ingunn Milford mottok prisen in extenso ved Jannicke Sjøvold.  

     I sin begrunnelse for tildelingen påpekte juryen at Ingunn Milford og Nina Renshaw har vært og er 

viktige bidragsytere og pådrivere i prosessen for å fremme et best mulig, fremtidsrettet støyregelverk 

for nye dekk og biler.  Spesielt nevnes Ingunn Milfords innsats som leder av CEDRs støygruppe, der 

hun, i samarbeid med Sigve Aasebø, Ernst & Young, har vist på en overbevisende måte at skjerpede 

støykrav til kjøretøyer er svært svært kostnadseffektivt. Dette er viktig fordi dette imøtegår 

bilindustriens omfattende innvendinger.  Hun har lagt frem CEDR-rapporten i flere europeiske 

fagmiljøer der den har vakt stor interesse. Den var også viktig på workshopen om nye støykrav i EU-

parlamentet midt i april, der Nina Renshaw i sin presentasjon stor vekt på disse resultatene.

Ingen Sneglepris i 2012 For første gang ble det ikke utdelt en sneglepris, en vennlig påminnelse om at 

mottaker ikke yter det som er mulig for å forbedre støysituasjonen. Flere kandidater var lansert, men 

ingen skilte seg vesentlig ut. Juryen påpeker at dette ikke er en friskmelding av støyutfordringene i  

Norge. I Oslo for eksempel øker biltrafikken igjen og har gått forbi andelen som  reiser kollektivt.
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Juryen bestod av Torhild Wessel Holst, tidl. miljørettet helsevern, Moss kommune, Jan Boe Kielland, 

tidl. seniorrådgiver Klima- og Forurensningsdirektoratet, Ulf Winther, kampanjeansvarlig støysvak 

trafikk

ÅRETS STØYDEMPERE 2012

VINNERE AV STØYFORENINGENS ÆRESPRIS  INGUNN MILFORD OG NINA RENSHAW

          
I sin begrunnelse for tildelingen påpekte juryen at Ingunn Milford og Nina Renshaw har vært og er viktige bidragsytere og pådrivere i  

prosessen for å fremme et best mulig, fremtidsrettet støyregelverk for nye dekk og biler.  Ingunn Milford, Statens Vegvesen t.v. og Nina 

Renshaw, Transport & Environment t.h.
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MOBILITETSUKEN & BILFRI DAG 2012

Puente Don Luis, Portugal, Wkimedia Commons 2012

MOBILITETSUKEN & BILFRI DAG 16. TIL 22. SEPTEMBER

Støyforeningen arrangerte for tredje gang konferanse i forbindelse med Mobilitetsuken og Bilfri dag 

16.-22. september. Med  tittelen Kost-/nytteberegninger ved miljøtiltak og med oppsummering i en 

konkret sak: Vedtaket i Oslo bystyre om utfasing av Huken pukkverk, var målet for konferansen å 

peke på sammenhenger mellom samfunnsbeslutninger og miljøkonsekvenser, og spørre hva et 

miljøregnskap bør inneholde?  Temaet er aktuelt og omdiskutert fordi man i departement og ulike 

etater medregner ikke-kvantifiserbare størrelser i kost-/nytteberegninger ved infrastrukturanlegg. 

Ikke-kvantifiserbare verdier kan være livskvalitet, depresjoner, vakre omgivelser, gode lydmiljøer 

m.m. Å kvantifisere denne typen faktorer har både fordeler og ulemper.

     Vi var femti stykker fra miljøorganisasjoner, bilorganisasjoner, Statens vegvesen. Velforeninger, 

Oslo Vei as, og fra aksjonen Steng Huken – Vern marka. 

    Programmet var inndelt i tre I Gode mobilitetstiltak gir færre helseutfordringer, bedre miljø og  

grobunn for lokalt næringsliv

II Mer miljøvennlig mobilitet – færre helsekostnader. III Hva er miljøregnskapet for  for Huken? Det 

ble servert lunsj mellom del en og to, og kaffe mellom to og tre.
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Foreningen har etter konferansen tatt initiativ til en videreføring av tematikken i mer strukturerte 

former i samarbeid med andre organisasjoner, og som høringsinstans for etater.

KOMMUNIKASJONSKANALER OG MEDLEMSSERVICE

Å hjelpe støyplagede er en av våre kjerneoppgaver. Metodene er flerfoldige. Vi informerer, gir råd, 

deltar på møter og i debatter, videreformidler kontakter m.m.   Medlemstallet er for lavt – ikke minst 

tatt i betraktning det høye antallet støyplagede. Ved årsskiftet 2010 til 2011 ble det ryddet kraftig 

opp i  medlemsregisteret. Da ryddesjauen var gjennomført, stod det ca 600 medlemmer igjen. 

Samtidig har vi aktivt arbeidet for at medlemmer skal betale. Spriket mellom fakturerte og innbetalte 

kontingenter er redusert med ca25000 kroner. 

    Oppmerksomheten rundt støy er økende, og vår søkestatistikk viser 12000 > personer er inne på 

våre sider hver måned. Disse igjen fører til kontakt med foreningens ansatte, gjerne pr. e-post eller 

pr. telefon.

     I tillegg til bladet ”Støydemper’n – tidsskrift for gode lydmiljøer”, nyhetsbrev og hjemmesider, har 

foreningen i år debutert som bruker av sosiale medier. Det legges jevnlig ut nyheter på faceboksiden. 

I tilknytning til prosjektstillingen med ansvar for støysvak trafikk har vi opprettet hjemmesiden: 

www.støysvakedekk.no  Til sist skal nevnes at foreningen har lagt om sin hjemmeside; etter en 

innledende anbudsrunde ble samarbeid inngått med Byte, Holmens gate 3 Aker Brygge, 0250 Oslo. 

HENVENDELSER Sekretariatet fører oversikt med antall besvarte og behandlede henvendelser.  Totalt 

har sekretariatet behandlet ca 1000 saker i år. Det er lagt  nyhetssaker på våre to hjemmesider 

siden den nye for www.stoyforeningen.no startet opp medio mars i år. Fra www.støysvakedekk.no 

er det sendt ut elleve elektroniske nyhetsbrev - på en distribusjonsliste med 1800 navn. Åtte 

elektroniske temabrev om Støyfri dag, Mobilitetsuken, nominasjon av kandidater til foreningens 

støypriser, og endelig oppfordring til å støtte opp om det europeiske initiativet Felleserklæringen-  

om strengere støykrav for bil
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FORENINGENS MEDLEMSTALL PR. 21. DESEMBER

Medlemstallet er fordelt på fire grupper

Gruppe                                                    Kontingent            Antall  

Pensjonister kr 150  126

Ordinære kr 250  558

Off. etater, borettslag m.m. kr 500  123

Bedrifter kr 1000    17

Totalt antall medlemmer 838

Abonnenter                                                                  18

ØKONOMI 

NØKKELTALL 2012

Driftsinntekter 2011 2012

Medlemskontingent          186 376                 212 986

Offentlig støtte       1 094 830             1 072 000

 Annonser           26 000                  46 350

Abonnenter            21 500                  23 000

Lotteritilsynet          43 811                  54 759
Prosjekt

Annen inntekt, 

gave/erstatning            3 000                    3 000

Sum inntekter  1 375 517             1 412 095

Driftskostnader

Støydemper’n        90 711                   66 619

Årsmelding/Kontingenter        13 877                 15 863

Støyfri Dag/Bilfri Dag        26 979                 15 595

Mediepresentasjon          4 875        

HLF-prosjektutgifter                       -                         -   

Lønnskostnader  1 138 774            1 181 367

Andre driftsutgifter, leie      325 034               440 760

Sum driftsutgifter  1 600 250           1 720  204
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Finansinntekter        15 153                  6 355

Finanskostnader              125                     699

Årets resultat    - 209 705           - 302 453

BALANSE 2012        2011       2012

EIENDELER                                          

Depositum                                                                                  69 000

Fordringer                                                                                   12 500                                   

Kundefordringer                                      0

Sum fordringer                                        0                                 81 500

Bankinnskudd, kontanter             629 846                            201 676,08

Sum bankinnskudd, kontanter    629 846

Sum omløpsmidler                        629 846

SUM EIENDELER                            629 846                             283 676,08

 

EGENKAPITAL OG GJELD                                                          

Egenkapital                                     -379 147                                -379 147

Årets resultat                                                                                 302  452,86

Sum egenkapital                          -379 147                                  -76 694,48

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld                            -39 875         -                              -4 160, 60

Skyldige offentlige avgifter         -70 342                                      - 58 562

Påløpne feriepenger                                                                       -107 518

Annen kortsiktig gjeld                -140 482

Sum gjeld                                    -250 699                                      -206 481,60    

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  -629 846                            -283 176,08

Styrets signatur Balanse 2012

Tone Tellevik Dahl                         Ole Erik Yrvin                     Harald Siem     

Styreleder                                      Styremedlem                       Styremedlem

Trond Iver Pedersen       Walid al-Kubaisi

Styremedlem                  Styremedlem
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NOTER TIL REGNSKAPET  

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).
Tilskudd fra Klima- og forurensningsdepartementet føres til inntekt i tilskuddsåret.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap.

Kostnader i forbindelse med utgivelse av Støydemper’n, årsmelding og andre prosjekter
Støydemper’n – produksjon Kr 66 618,-
Mediekostnader Kr 0,-
Kontingentkostnader (postsending)+Støyfri dag+Konferanse Kr 31 458,-

Lønnskostnad
Årets lønnskostnad for de tre ansatte i foreningen beløper seg til kr 870 685,-
Arbeidsgiveravgift kr 145 979,-
Pliktig pensjonsordning kr 156 703,-
Andre personalkostnader (dekning av privat telefon, forsikring og annet) kr 8 000,-
Annen driftskostnad fordelt i hovedgrupper                                                    

Avskrivninger og nedskrivning av varige driftsmidler
Det har ikke vært foretatt avskrivninger eller nedskrivninger av foreningens utstyr og inventar, dette  
har ikke hatt en slik verdi at det er aktivert som varige eiendeler.

Annen driftskostnad
Andre driftskostnader fordelt i hovedgrupper;

Leie lokaler, inkl vask Kr 141 870,-
Regnskap/revisjon Kr 99 612,-
Kontorkostnad 
Programvare/datakostnader

Kr 64 847,-
Kr 81 907,-

Reisekostnad Kr 13 888,-
Kontingenter, andre organisasjoner Kr 11 300,-
Forsikring Kr 3 058,-
Møter/gaver Kr 15 096,-
Andre kostnader Kr 9 182,-
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REVISJONSBERETNING 2012
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ÅRSBERETNINGEN FOR 2012 ER GODKJENT 

Oslo, 2013-02-12

Tone Tellevik Dahl                                                 Ole-Erik Yrvin     

Walid al-Kubaisi

Styrets leder                                                                   Styremedlem

Styremedlem

 

Harald Siem                                                         Walid al-Kubaisi

Torhild Wessel Holst

Styremedlem                                                              Styremedlem

Trond Iver Pedersen

Styremedlem
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Vedlegg

Eksempel på debattinnlegg

19

Norsk forening mot støy

Ekebergveien 1A Organisasjonsnr.: 985 698 783 www.stoyforeningen.no Tlf: 22 87 04 20 

0192 Oslo Bankkonto: 0537 06 45150 www.stoysvakedekk.no 
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