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Stortingets energi- og miljøkomité
Innspill til statsbudsjettet 2019 , Klima- og miljødepartementet  Prop. 1 S (2018-2019)

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å 
redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre bedre 
livskvalitet, folkehelse, bomiljø og kvaliteter i naturen. Som en del av sin virksomhet 
behandler foreningen et stadig økende antall henvendelser fra norske borgere som er plaget 
av støy fra ulike støykilder. Dette er henvendelser som for det meste burde ha vært rettet til 
kommunene, til miljørettet helsevern i medhold av folkehelseloven. Men vi mottar årlig 2000-
2500 slike henvendelser med bønn om hjelp. Folk er bekymret for helsekonsekvenser av 
støyforurensing og at man ikke ser noen offentlig innsats for å forebygge slike konsekvenser. 
Siden Stortinget vedtok sin nasjonale handlingsplan mot støy med et mål om betydelig 
støyreduksjon innen 2020, har antall nordmenn som bor i støyområder som medfører 
helserisiko, økt med over 60 % i forhold til referanseåret. (SSB, des 2016) Luft- og 
støyforurensing fra veitrafikk kan anses som Norges største permanente folkehelserisiko. 
Etter veitrafikk seiler dårlig bokvalitet, nabostøy/støy i nærmiljøet opp som årsak nr 2. 

Dokumentasjon av støyen er avgjørende for å nå frem overfor støyeier, eller å få hjelp fra 
offentlige instanser som kan utløse tiltak. Kostnadene ved å etablere slik dokumentasjon 
gjennom støymåling er i praksis en hindring for svært mange nordmenn når de ønsker å 
finne en løsning på sitt støyforurensingsproblem. Støyforeningen erfarer at kommunene i 
meget liten utstrekning til å løse dette. Vi ber om at komiteen sikrer at staten legger til rette 
for en tilgjengelig ordning som sikrer at folk kan løse sitt dokumentasjonsproblem mht. 
støyforurensing. F.eks. på samme måte som Støyforeningens lavterskeltilbud for 
støydokumentasjon, som vi drifter innenfor vår kapasitet. 

Komiteen bør merke seg at WHO 10.oktober offentliggjorde anbefalinger om skjerpede 
støygrenser for Europa, etter at organisasjonen siden 2010 her gjennomført en omfattende 
evaluering av helseeffekten av gjeldende regelverk. Den umiddelbare beskjeden til Norge av 
denne helseevalueringen er at flere enn vi trodde bor i støyomgivelser med helserisiko, 
kanskje halve befolkningen! 

«Investering i tiltak for å redusere støy gir god samfunnsgevinst. 1 euro brukt gir 20 euro 
tilbake. EU-kommisjonens direktør for miljø, Daniel Calleja, konferansen Noise in Europe. 

Personlige lidelser, helsekonsekvenser og samfunnskostnader av støy er omfattende. 
Det finnes ingen ny, offentlig norsk beregning av samfunnskostnadene av støy. Det engelske 
miljødepartementet har sammenlignet samfunnskostnadene av støy med andre store 
forurensingsproblem (Noise pollution - economic analysis, 9.4.2013). Kostnadsfaktorene var 
effekt på helse, livskvalitet, produktivitet og naturmiljø, og man kom til følgende nasjonale tall 
for årlige samfunnskostnader: støy: 7-10 milliarder pund, trafikkulykker 9 milliarder pund, og 
klimaendringer 1-4 milliarder pund. (!) 
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Budsjettets avsnitt om støy, side 111,112:  Når Klima- og miljødepartementet skriver at det 
har bedt departementene som har støy innenfor sitt ansvarsområde, om å  utrede 
kostnadseffektive tiltak mot støy, vil vi understreke at det må legges til grunn et bredt 
samfunnsperspektiv på hva som utgjør støyens samfunnskostnad, ved vurdering av 
støytiltak som lønner seg, ikke sektorvise vurderinger. Vi ber om at komiteen sikrer at dette 
skjer.    

     Det aller meste av støyen er forårsaket av offentlige tiltak og tilrettelegging. Det er viktig at 
vurderingen også behandler fortettingspolitikken og de negativer konsekvenser denne kan 
ha. Det er viktig å belyse støyskadenes omfang og hvordan de kan forebygges gjennom 
statens politikk, forvaltning, samarbeid og bistand til kommunene. 

Kap 2. Resultatområde og nasjonale mål i klima- og miljøpolitikken (s.21)
2.4. Om Forureining. Det er dokumentert at støy påfører nordmenn omfattende helseskader. 
Tallet på støyplagete er økende. I Oslo og de nærmeste omgivelseskommunene økte antall 
personer med støyutsatte områder som innebærer helserisiko med 17 000 personer i siste 
støyplanperiode. 72 000 barn i Oslo vokser opp i gul støysone eller verre - rød 
oppvekstsone»!  Man ser en kapitulasjon i myndighetenes praksis mht. å redusere utendørs 
støyplage. Fortettingspolitikken med omfattende bruk av avvikssoner (fra støykravene i 
-1442) gjør bolig - og arealpolitikk til en hovedforklaring på den sterke veksten i støyplagete.         
          WHO´s nye anbefaling om støygrenser - baser på helserisiko -  gjør det aktuelt å 
gjennomgå T-1442 på nytt, for å vurdere skjerping av støygrenser og strammere grenser for 
avvik. 
         Re. Boks 2.2 Nærmere om «forureining skal ikkje skade helse og miljø». Støy skader 
helsen. Det er upassende at departementet holder skjult for komiteen at støy er 
helseskadelig. Støy må regnes med i boks 2.2, side 21.    

Programkategori 12.10, Kap. 1400 Post 51 (s.74))
Den naturlige skolesekken er et god program for å lære om viktige naturtema 

gjennom samarbeid med miljøorganisasjoner og lokalt miljø som læringsområde. Norsk 
forening mot støy får jevnlig henvendelser fra skoler i flere fylker rundt Oslofjorden om å 
samarbeide om støy og lydforståelse. Dette er et tema som er svært viktig for dagens unge 
av to hovedgrunner- det gir viktig læring for å utvikle forståelse av støy, hvordan den virker, 
og hvordan tilrette for gode lydmljøer lokalt. Vi ber om at  arbeidet med  den naturlige 
skolesekken stimuleres til bedre å omfatte støy.   

Programkategori 12.10 Kap. 1410 Post 21 (s 84)
  Det bør settes av ca. kr 1 mill. til utvikling av en smartfonsapplikasjon for kartlegging og 
innsamling av miljødata fra befolkningen (bl.a. måle og kartlegge støy), 
informasjonsfordeling, brukermedvirkning og andre tjenester. 

Programkategori 12.10 Kap. 1410 Post 51 (s 86)
Det bør disponeres midler under denne posten rettet mot forskning på bærekraftig utvikling. 
Med fokus på bymiljø, livskvalitet og helse. Det bør utvikles system for rapportering og 
kartlegging av nabostøy/støy i nærmiljøet. Forskningens resultater må brukes til 
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kompetanseheving og vurdering av effektiviteten av miljøtiltak. 

Programkategori 12.20 Kap. 1400 (s.95, 111,112)
Norge når ikke sine mål om støyreduksjon, helseskadelig støyplage øker kraftig. Klima- og 
miljødepartementet må ha midler og politisk støtte til en ambisiøs revidering av Nasjonal 
handlingsplan mot støy med konkrete tiltak, resultatmålinger, og til å inkludere nattestøy og 
nabostøy i handlingsplanen. Den gamle måten å rapportere støyreduksjon på (referanseår 
1999) bør kasseres fordi den gir et mer og mer feilaktig bilde av støysituasjonen for hvert år 
som går. Det bør også bestilles en helhetlig utredning om konsekvensene støy- og 
luftforurensing - ikke minst fra veitrafikken. Utviklingen i europeiske storbyer understreker 
dette behovet. 

Heving av lokal plan- og miljøkompetanse på et strategisk nivå må prioriteres, 
spesielt med de omfattende kravene i den nye plan- og bygningsloven og folkehelseloven. 
Organisasjoner utenfor forvaltningen, som Norsk forening mot støy, kan bidra til å heve 
kompetansen, bl.a. ved å kunne samle informasjon, nytenkning og forskning, samordne et 
nettverk av private og offentlige aktører, og dessuten levere tjenester og veiledning. 

Departementet har hovedansvar for tverrsektorielt miljøsamarbeid. Dette må 
prioriteres iht. flere statlige oppgaver, f.eks. samferdsels- og infrastrukturplaner, 
vindmølleparkplaner, utmarksbruk og gjennomføring av statens mål i kommunene. 
(side 111/112 er kommentert foran)

Programkategori 12.20  Kap. 1420 (s. 115)
Fylkesmennenes rolle er avgjørende for å oppnå bærekraftig regional utvikling, og 

direktoratet bør få økte midler for å legge til rette for regionale kompetansesentre for miljø- 
og helsekompetanse, også med egen regional folkehelsekoordinator.

Direktoratet kan ta ansvar for samordning og utarbeidelse av en veileder for 
strategisk nærmiljøutvikling, en veileder for byfortetting med fokus på miljøfaktorer, 
samordning og formidling av internasjonale erfaringer og forskning om reduksjon av 
helseskadelig støy, og videreutvikling av kommunikasjonskanaler for formidling av dette.

Kap 1420, post 77 Ymse organisasjoner ( s. 134/135)
Norsk forening mot støy er en av organisasjonene som mottar grunnstøtte til sin virksomhet. 
Vi er takknemlig for støtten som er viktig for vår virksomhet med å yte rådgiving og praktisk 
lavkostnads støydokumentasjon. Dokumentasjon av støyforurensing er en viktig 
grunnforutsetning for pubiku til å tilrettelegge og avklare gode lydmiljøer i lokalområder. 
Støyforeningen erfarer at det er stort behov for slik dokumentasjon, og kan - om det stilles 
midler til disposisjon -  utvikle et lavterskeltilbud i flere regioner.

Del III Omtale av viktige oppfølgingsområde
Kap 8.2.13 Samferdselsdepatementet
Nasjonal transportplan 2014-2023 s.262, kap Miljø og støy
Ett av hovedmålene i Nasjonal transportplan er at transportpolitikken skal medvirke til å 
avgrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, og til å oppfylle 
nasjonale mål og de internasjonale forpliktelsene Norge har på miljøområdet. Departementet 
melder at arbeidet har tatt en pause mens man samler kompetanse. (!)
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   NTP-perioden som nå utløper fremviser underprestasjon på vedtatte støytiltak. For 
perioden 2018 - 2029 med sine berømmelige 1000 milliarders innsats opplyse 
referansegruppen at folkehelsehensyn ble valgt vekk! 
    I omtalen viser departementet for øvrig til tiltak som det ikke gis midler til å gjennomføre, 
og som i praksis er inaktive, tatt i betraktning den store støyutfordringen de er ment å løse.    
     Dagens fremdrift på støyutbedringstiltak i forhold til behovet, tilsier 140-150 år for å dekke 
dagens behov. Det er å holde den norske befolkning for narr. 

Generalsekretær Seniorrådgiver                 
Ulf Winther Steven Gersh
sign sign
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