
Uttalelse fra Norsk forening mot støy til Stortingets energi- 
og miljøkomité

Norsk forening mot støy mener at politikerne må oppfylle det nasjonale støymål, som 
de selv har vedtatt. Energi- og miljøpolitikken har meget stor betydning også for 
støyen: Støy er energi på avveie. De fleste støyplagene skyldes motorer som 
forbrenner oljeprodukter – biler, fly, motorredskap. Noen støyplager skyldes 
energiproduksjon, f.eks. fra vindturbiner. Norsk forening mot støy understreker at 
støyproblemene må løses på en helhetlig måte, og at de fleste tiltak for å 
redusere støyen også er gunstige for å oppnå andre klima- og miljømål.

Energi- og miljøpolitikk vs det nasjonale støymål
I 2005 vedtok regjeringen et nasjonalt støymål. Målet var todelt:

1. Antall plagede av utendørs støy skulle ned 10 % innen 2020 i forhold til 1999.
2. Antall boliger med innendørs støy over 38 dBA (desibel-A) skulle ned 30 % fra 

2005 til 2020.

Siden 2005 har støyplagene økt, stikk i strid med det nasjonale støymål. Det skyldes 
særlig økningen i biltrafikk, samtidig som bilene ikke er blitt mindre støyende. Men 
perioden er også preget av en voldsomt økende bruk av varmepumper og 
ventilasjonsanlegg – og også dette har bidratt til flere støyplager, selv om støy fra 
tekniske installasjoner ikke er medregnet i støyplagestatistikken fra Statistisk 
sentralbyrå.

Energi- og miljøpolitikken kan og må bidra til å snu denne utviklingen. 

Miljøverndepartemenets (MDs) budsjettforslag
MD har det overordnede ansvar for støy og støypolitikk, selv om støyen hovedsakelig 
kommer fra kilder som hører under andre departementer.

Bærekraftig by- og tettstedutvikling (boks 8.1, s. 275)
Norsk forening mot støy støtter de syv punktene for bærekraftig by- og 
tettstedutvikling. De er antagelig nødvendige for å oppfylle det nasjonale støymål. De 
bør bidra til å redusere trafikken med de mest støyende transportmidlene – helst 
også redusere transportbehovet. Men konsentrert utbygging nær 
kollektivknutepunkter – samtidig som folketallet i de største byområdene antas å øke 
kraftig – vil føre til at folk flest får flere naboer. Derfor må støyisolasjonen bedres i 
forhold til dagens krav, varmepumper og ventilasjonsanlegg må gjøres mer 
støysvake osv. – hvis ikke nabostøyen skal øke.

Motorferdsel i utmark (s. 25, 62 m.fl.)
Norsk forening mot støy er enig i at naturen og naturen i nærmiljøet er «særs viktig» 
– og at «Utviklinga i talet på dispensasjonar og i talet på køyretøy gir god grunn til å 
gi barmarkskøyringa større merksemd framover» (s. 243). En stor andel av turistene 
kommer også til Norge for å oppsøke stillheten. Men større merksemd er ikke nok. 
Regjeringen vi da også øke bevilgningene til kontroll med slik motorferdsel med 8 
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mill. (s. 25). Vi frykter likevel mer snøscooterkjøring og –støy når myndighetene i 
større grad overføres fra Fylkesmannen til kommunene – og mer støy fra 
vannscootere i og med EU-direktivet som krever at Norge åpner for slik kjøring.1

Olje- og energidepartementets (OEDs) budsjettforslag
Støy er overhodet ikke nevnt i OEDs budsjettforslag – heller ikke i avsnittet om miljø- 
og klimahensyn i energipolitikken (2.5, s. 16).

Energieffektivisering: Støtten bør ikke være støynøytral!
Stortinget har bedt regjeringen å «legge frem forslag for Stortinget med virkemidler 
som bidrar til å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til 
miljøvennlige kilder i private husholdninger» (4., s. 22). Regjeringen bør satse kraftig 
på energieffektivisering, og slik at den kan bidra til å oppfylle de nasjonale støymål, 
f.eks.:

• Samkjøre energiisolering med støyisolering for å oppnå målet om 30 % færre 
med innendørs støy >38 dBA fra 2005 til 2020. Bedre støyisolering gjør også 
at folk vil godta å bo i byer med flere naboer, dvs. at en kan bygge tettere, 
utnytte arealene bedre og redusere transportbehovet.

• Frigjøre elektrisitet fra oppvarming for å elektrifisere transport uten å øke 
elforbruket

• Unngå tiltak som gir mer støy
Dette kan gjøres bl.a. ved å tilpasse Enovas støttepolitikk, hvor støy i dag er et ikke-
tema2. Energieffektiviseringen har skapt nye støyproblemer. Støtten til tiltak i boliger 
er teknologinøytral, dvs. at f.eks. pelletskaminer støttes på linje med luft/vann-
varmepumper eller passivhus (11.4, s. 144). Men støtten bør ikke være 
støynøytral. Støyende varmepumper og ventilasjonsanlegg bør ikke støttes på linje 
med tiltak som gir mindre støy (eller som iallfall ikke gir mer støy). Heller ikke må 
kravene om passivhusstandard innen 2015 og nesten-nullenergihus innen 2020 
gjøre at en løser ett miljøproblem, energisløsing – ved å skape et nytt, støy (11.5, s. 
145). Husbanken kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggkvalitet (11.4, s. 
145) bør også brukes til å spre støykompetanse.

Energikrav i produkter er fastsatt i henhold til EU-direktiv 2009/125/EF, og 
Økodesignforskriften3 viser til 24 EU-forordninger – men hverken EU-direktivet eller 
forskriften tar opp støy.

1 Jf. uttalelse på http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Mer-snoescooterkjoer-med-de-blaablaa/(language)/nor-NO.
2 http://www.enova.no/finansiering/privat/stotte-til-borettslag-og-sameier/92/0/
3 http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-20110223-0190.html
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