
Norsk forening mot støy er en nasjonal forening som arbeider for å redusere støyplager og forebygge 
støybelastning i Norge, og fremme gode lydmiljøer som sikrer helse og en bedre livskvalitet. Foreningen 
ble etablert i 1963. Hver måned registreres nærmere 12 000 søk på våre nettsider om støy, og vi mottar 
årlig rundt 6000 henvendelser på epost om støy. Det gir oss  et omfattende bilde av nordmenns 
opplevde støyplager, i alle samfunnsegmenter.  
    Foreningens daglige leder fullfører i år et mangeårig styreverv i den europeiske paraplyorganisasjonen 
for miljøorganisasjoner, European Environmental Bureau.

Vi ønsker å kommenter følgende punkter i statsbudsjettet:
Miljøverndepartementet Prop. 1 S (2012-2013)  

Post 81 
Framtidas byer, s 43
Støyforeningen har i 2012 hatt kontakt med flere av Framtidas byer i anledning av at disse byene i år er 
omfattet av EU`s END-direktiv fase 2.  Det fremkommer at støyutfordringen ikke eksplisitt er nevnt som 
en del av satsingen Framtidas byer. Støyforeningen ber om at støy blir tatt inn som kriterium for 
måloppnåelse, og at det i bevilgningen øremerkes midler til støytiltak i Framtidas byer.

Lokal plan- og miljøkompetanse, side 44
Støyforeningen mottar årlig mange henvendelser fra folk som opplever at de ikke når fram i 
kommuneadministrasjonen med sine bekymringer om støy. Manglende respons tilskrives blant annet 
manglende kompetanse hos kommunens personale. Vi har også henvendelser fra kommunetilsette  som 
ønsker faglig påfyll. Det er positivt at 429 kommuner, som alle er produsent av tenester, utøvar av 
myndigheit og samfunnsutvikling skal settes i stand til å nytta handlingsrommet fullt ut. Trolig er det 
potensial for stor forbedring. Vi foreslår at den foreslåtte bevilgningen, 3 mill kr,  økes betydelig. 

Kap 1410 Miljøvernforskning og miljøovervaking
Post 51.  (s.47) Støyforeningen ser gjentatte ganger at miljøverdier/ikke-materielle verdier, vanskelig lar 
seg definere og innpasse i de kost-nytte vurderinger og modeller som benyttes i samfunnsbeslutninger. 
Vi vil foreslå et tverrdepartementalt forskingsopplegg (Miljø, helse, samferdsel, kommunal) som tar sikte 
på å utvikle kunnskap og fakta som gjør at miljøverdier blir tydeligere, veier tyngre og kan innpasses 
bedre i dagens modeller for kost-nytte analyser. 
 
Programkategori 12.40 Klima og forureining
Side 101: Postene Lokal luftforureining og Støy: Til sammen 5 linjer og 19 ord på hver kategori inklusiv 
tittel.  Ordknappheten illustrerer departementets mangel på virkemidler i forhold til de miljøplager som 
berører flest nordmenn. Vi ønsker at departementet skal flekse de muskler man har, f.eks.:

− Teknisk forskrift 1442 om støy, til plan og bygningsloven. Det er i dag opp til kommunen om de 
vil benytte forskriften i arbeidet med nye planer. Forskriften bør gjøres obligatorisk.

− Revidere nasjonal handlingsplan mot støy. Transportetatene uttaler i sitt rulleringsforslag til NTP 
at «for å nå målet for innendørs støy, er en skjerpning av eksisterende støykrav i 
forurensningsforskriften et virkemiddel. Det kan utløse tiltak som transportetatene vil være 
ansvarlig for å gjennomføre.» Vi ber myndighetene i forskrift og budsjett legge til rette for en 
skjerping av kravene, bl.a.  ved å skjerpe kriteriene for hvordan støy skal måles.
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Del III, kap 9 Regelverk og samfunnsplanlegging, s 149.
T-1442 og T-1520, samt Vindkraftverk side 149 ff.
Side 156 henviser departementet til retningslinjer for behandling av både støy (T-1442) og luft (T-1520) i  
arealplanlegging på kommunalt nivå. T-1442 er blant de viktigste regelverk som finner pr. i dag. Både 
retningslinjene for luft og støy må  gjøres  til obligatoriske deler av kommuneplanene - i motsetning til i  
dag da kommunene selv kan velge. 

Vindkraftverk (bl.a. kap. 9, s. 164): i sin omtale av regionale planer for vindkraftutbygging nevner ikke 
departementet at vindkraft er svært omstridt pga støy, ødelagte naturområder, og manglende 
lønnsomhet. Moderne vindkraftverk inneholder mange giftige stoffer. Anleggene har en levetid på ca. 20 
år, men planen har ingen løsning på hva man skal gjøre med avfallet når vindkraftverkene pensjoneres. 
Vingene er av glassfiber og kan ikke resirkuleres, bare brennes. I Danmark er vinger fra pensjonerte 
vindturbiner nå et stort problem (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/06/10/073620.htm). Og hva 
koster vindkraft pr. kWh i forhold til kostnader ved f.eks. å spare kWh ved ENØK-tiltak, hvorav bedre 
isolasjon også hjelper mot støy? På http://havgul.no/generelt_vind_faq.htm oppgis kostnadene til 4,4 
eurocent, ca. 33 øre. Men når nå Kina bygger verdens største vindpark (utenfor Hubei), blir kostnadene 
anslagsvis 36 øre/kWh, og det forutsetter at alle vindturbinene fungerer perfekt med null 
vedlikeholdskostnader i 20 år. Klarer Norge å lage billigere vindparker enn Kina?

Kap. 14 Resultatområde 14 Mangfaldige skogar, side 210
Motorferdsel i utmark, i fjell , side 214, 224. Det er foreningens erfaring at ”løyvepraksisen” for 
dispensasjon fra motorferdsleforskrifta fra 2009 for kjøring på barmark, er såvidt omfattende og særlig 
nordpå, at det lokale Naturvernforbundet og foreningen har påklaget dispensasjonsvedtak inn til 
Fylkesmannen. Det er riktig med mulighet for dispensasjon, men en praksis der det  blir veien om en 
bestemmelse er svært uheldig.
     1. juli i år trådte ”Forskrift om bruk av vasskuter og liknande” i kraft. I analogi med den mener 
foreningen at det må gjelde dispensasjonsfrie soner for motorferdsel utmark også.
MD skal ha ros for å fastholde restriksjonene på vasskuterkjøring til tross for EU-krav om å lempe på 
disse.

17 Resultatområde 7 Godt bymiljø, side 249
Vi støtter sterkt opp om departementets henvisning til virkemidler ifm. fremskrivningen i 
befolkningsvekst på Østlandet de nærmeste tiårene.
- Transport- og arealpolitikk må sees i sammenheng. Retningslinjene for luft- og støyforurening må bli  
obligatoriske og være bærende for all by- og stedsutvikling.
- Byer og steder er menneskelige livsområder, og  alle grupper skal høres
- Med MDs særskilte ansvar for å samordne miljø- og arealpolitikken, samt at by- og tettstedsutvikling er 
et eget tema i Nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging, vedtatt i juni 2011, er 
foreningen overbevist om at retningslinjer må resultere i bedre forskrifter.
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20 Resultatområde 10 Rein luft, støy side 279 
«Vegtrafikk er den største kjelda til støy – som i følge Verdas helseorganisasjon stel mange friske år av 
liva til menneske” side 279.
Mot dette bakgrunnsteppet ramser departementet opp velkjent kunnskap: 1,7 millioner mennesker er 
støyplaget i Norge. Støy kan kobles til for tidlig død, nedsatt læringsevne, hørselskade, redusert 
livskvalitet, dårlig nattesøvn m.m.
Med slike tall og slik kunnskap, i tillegg til et nasjonalt støymål og et EU-direktiv om støy  er 
departementets løsning altfor uforpliktende. Departementet nevner flere tiltak, men har ingen mål, 
ingen metodikk, ikke tall på begrensninger eller hva lavere fartsgrenser innebærer i tall, ei heller tall for 
målet om å selge flere støysvake dekk og biler, eller støysvake veidekker.
De fleste av tiltakene hører inn under Samferdselsdepartementet. Men MD har et overgripende ansvar – 
det forplikter. Støyforeningen etterlyser en ny samlet handlingsplan om støy, eventuelt etter at saken er 
behandlet i en egen stortingsmelding.

10.11 om antall personer som skal leve med støy under 38 dB innendørs innen 2020 sammenlignet med 
2005, side 287
Høsten 2009 sendte Klima- og forurensningsdirektoratet en henvendelse til Miljøverndepartementet der 
man sa at MD må gå tilbake til ordningen med å måle innendørsstøy med åpne ventiler og lukkede 
vinduer som før 2005. Etter at T-1442 ble innført i 2005, måles Innendørsstøy både med lukkede ventiler 
og vinduer. Departementet har fortsatt ikke svart Klif, men har iflg. siste epostutveksling med forenignen 
i april måned i år ”Saken fortsatt til utgreiing i departementet”. Foreningen støtter Klif i deres syn på 
hvordan støymåling skal beregnes. Det gir det riktigste uttrykket for de faktiske lyd- og støyforhold i en 
bolig. Man skal huske på at når støy i bolig regnes ut, skjer det på grunnlag av databeregninger, og 
avgjørelsen om hvorvidt den støyplagede har krav på avbøtende tiltak eller ei, fattes på grunnlag av et 
døgngjennomsnitt – ikke på de faktiske topper eller bunner, eller sagt på en annen måte det reelle 
støymiljøet. 
      Hvis Klifs anbefaling imøtekommes, vil antall boliger med for høy innestøy øke sterkt. Disse boligene 
huser mange sosialt svake borgere. Innsatsen for bedre  støysituasjon for disse husene må styrkes, og da 
må forskriftverket på plass først.

Olje og energidepartementet 
St.prop. 1 (2012-2013)

Programkategori 18.20 Energi og vannressurser  (s. 46)
I omtale av NVE sies det i  Hovedmål 3: 
Fremme verdiskaping gjennom effektiv og miljømessig akseptabel energiproduksjon
«NVE skal ha oversikt over status, muligheter og miljøeffekter knyttet til alle energikilder, energibærere
og transportsystemer som kan være aktuelle i Norge. NVE skal gjennom konsesjonsbehandlingen
bidra til en best mulig ressursutnyttelse med færrest mulig ulempe for miljøet, og
minst mulig konflikt med andre brukerinteresser. NVE skal kontrollere at miljø- og sikkerhetskrav
følges opp. Videreutvikling og gjennomføring av tilsyn med vindkraftanlegg skal prioriteres også i 2012.
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 andre brukerinteresser. NVE skal kontrollere at miljø- og sikkerhetskrav følges opp. Videreutvikling og 
gjennomføring av tilsyn med vindkraftanlegg skal prioriteres også i 2012.»

Foreningen har mottatt en rekke bekymringsmeldinger, og understreker behovet for en bedre 
miljømessig avklaring av premissene for vindkraftutbygging. Foreningen har fattet følgende vedtak om 
vindkraft:

1) Det er behov for å erstatte dagens klattvise utbygging med en nasjonal samlet plan som kan legges til  
grunn for videre utbygging av vindkraft
2) Støyhensyn må tillegges stor vekt i vurderingen av lokaliseringsalternativer.
3) En nasjonal plan bør følges opp av langsiktige regionale planer der det tas nærmere stilling til områder 
egnet for utbygging.
4) Brede forsknings- og utredningsprosjekter bør settes i gang som kan møte behovet for større praktisk 
kunnskap om vindkraftutbyggingens følger for folk som bor i nærheten.
5) Vurdering av problemer knyttet til lavfrekvent støy må være en viktig del av slik forskning og 
utredning.
6) Planlegging av nye vindturbinanlegg skal skje på en måte som stimulerer lokalbefolkningen til å 
engasjere seg.
7) Lokal motstand mot vindkraftutbygging må tas på alvor, og motstanderne gis gode muligheter til å 
innvirke på beslutningsprosessen.

Oslo,k 2012-10-18
For Norsk forening mot støy,
Hanne Herrman
Daglig leder
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