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SAMMENDRAG

Nabostøy er helt klart en plage for mange nordmenn! Hvis dagens undersøkelser legges til 
grunn, er det omtrent 10% av befolkningen, det vil si ca. 500 000 personer (!), som er plaget 
av nabostøy, det er svært mange. Samtidig er nabostøy et fenomen som overses både i 
lovverk, nasjonalt støymål, og til en stor grad også av forskningen. 

Definisjon - Nabostøy: Støy som oppleves hjemme/på egen eiendom, men skyldes 
andre. Kildene er mange, og de har forskjellige lydegenskaper. Tidspunktet er ofte 
avgjørende, da støy om natten og i helgene kan oppleves som betydelig mer plagsomt. 
Nabostøy er ikke dekket av andre lovverk enn naboloven, lov om helligdager, 
straffeloven og/eller folkehelseloven.

Nabostøyens egentlige omfang er ikke kjent da tallene som finnes er basert på noen få 
undersøkelser med fra ett til to spørsmål om nabostøy i undersøkelsen. Undersøkelsene fra 
Statistisk sentralbyrå og Nasjonalt folkehelseinstituttet viser at ca. 10% av befolkningen er 
plaget av nabostøy. Dessuten finnes det mørketall da innsamlingen av statistikk hos 
forvaltningsinstansene ikke har egen kategori for nabostøy, og at mange henvendelser om 
nabostøy ikke følges opp.

Kampen mot nabostøy bør absolutt prioriteres, ettersom nabostøy kan ha alvorlige 
konsekvenser, inkludert forringet livskvalitet, reduserte eiendomsverdier og voldsomme 
nabokonflikter. Det er mange tiltak som kan benyttes for å redusere konsekvensene av 
nabostøy, blant annet fysiske, avbøtende tiltak og informasjonstiltak, og flere tiltak for å 
forbedre håndhevingen av dagens lovverk.

Det er dessverre tilfellet at de ressurssvake som allerede er utsatt for mye trafikkstøy, også 
er de som gjerne er mest utsatt for nabostøy, men nabostøy er også en plage i mer landlige 
strøk hvor det forventes mer stillhet, så nabostøy er et samfunnsdekkende problem. 
Nabostøy representerer en forringelse av livskvaliteten for mange nordmenn, og bør komme 
inn i den nasjonale handlingsplanen mot støy ved revisjonen av denne.

Den nye nasjonale handlingsplanen mot støy bør innholde opplysninger om nabostøyens 
utbredelse og foreslå tiltak for å redusere nabostøyplagede. Det er behov for både 
kartlegging av og forskning på nabostøy, forbedret samarbeid mellom forvaltningsinstansene 
og håndheving av kravene til kvalitet i bomiljøer i plan- og bygningsloven, samt klarere 
rammer i lovverket.



NABOSTØY: DEN SKJULTE PLAGE

1. DEFINISJON 

1.1. Diskusjon  

Begrepet ”nabostøy” benyttes i mange situasjoner uten at noen tidligere har kommet 
med en konkret definisjon av hva det betyr. Det er viktig er å komme frem til en 
omforent definisjon for at fenomenet kan studeres, lovverket kan utvikles og loven 
håndheves.

 Nesten alle typer støy som oppleves hjemme er nabostøy

Nabostøy er pr. definisjon støy som oppleves i eget hjem eller på egen eiendom og 
som har sin kilde innenfor høreavstand. Den første typen støy som kan utelukkes fra 
begrepets definisjon er støy forårsaket av egen kilde, dvs. boligstøy som en selv er 
ansvarlig for. Det kan også utelukkes støy på arbeidsplassen da dette dekkes av 
Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

 Privat kilde versus offentlig 
kilde

Nabostøy vil av de fleste  sies å 
skyldes en privat aktør, enten 
aktøren bor i samme bygning, på 
tilgrensende eller nærliggende 
eiendom. Dette er ikke bestandig 
tilfellet siden mange offentlige 
tjenester og offentlige tomter 
kan være spredt over store 
områder og betjene mange 
nabolag.

 Ansvarlig forvaltningsinstans

Ansvar for håndhevingen av 
støyen er også med å definere 
nabostøy. Et stort utbyggingstiltak som hører inn under plan- og bygningsloven for 
eksempel, er vanligvis ikke en sak om nabostøy, til tross for tiltakets lokalisering i et 
nabolag. For slike tiltak finnes det klare krav til støy, og med mindre disse avvikes 
vesentlig, vil det være utbyggeren og de kommunale planmyndighetene som har 
ansvaret.

Det er lettest å definere nabostøy som kilder av mindre størrelse som oppstår i det 
daglige liv og der de kommunale helsemyndighetene og/eller politi er primære 
håndhevere. 

 Avstand

Avstanden til støykilden har egentlig liten betydning da det er støyopplevelsen og 
desibelnivået som avgjør om noe er nabostøy. Avstanden til støykilden har også 
liten betydning hvis bygningsstrukturen, terrenget eller topografien skaper en 
direkte siktlinje for støyen eller støyrefleksjonen, slik at støyen bæres over lange 
avstander.

Ca. 500 000 nordmenn er utsatt for nabostøy!
Foto: Belfast CC



 Type støykilde

I nabostøysaker vises det som oftest til enkeltstående støykilder eller virksomheter 
som eies av privatpersoner. Store og støyende 
tiltak har egne regelverk.

 Tidspunkt 

Opplevelsen av nabostøy er veldig ofte knyttet 
til tidspunktet støyen oppstår. En støykilde som 
er lite plagsom i arbeidstiden kan være meget 
plagsom i helgene eller om natten. 

 Ingen grunn til å skille mellom nabo- og 
nabolagstøy

Nabostøy og nabolagsstøy kan kun skilles hvis 
nabostøy utelukkende defineres som støy fra tilgrensende eiendom. Dette blir en 
altfor snever definisjon; definisjonen av nabostøy dreier seg mer om hvor støyen 
oppleves enn hvor kilden befinner seg. Derfor er det ingen grunn til å bruke 
begrepet nabolagsstøy.

Søvnforstyrrelser kan forårsake 
asosial atferd, redusert 
produktivitet og flere sykdommer
Foto: Belfast CC



1.2. Definisjon - Nabostøy:  

1. Støy som oppleves hjemme/på egen eiendom, men skyldes andre (ikke 
boligstøy fra egen kilde)

2. Støy i nabolaget:

 Kilder: Støykildene til nabostøy varierer fra kjæledyr til bedrifter i 
nabolaget, og en liste over de fleste vanlige kildene finnes i kapittel 2. 

 Lydegenskaper: Støykildene forbundet med nabostøy har meget 
forskjellige lydegenskaper, alt fra sterke impulslyder, rentonet lyd til ultra- 
og infralyder. En del av disse lydegenskapene faller ikke inn under dagens 
lovverk. 

 Avstand: ”Nabolag” er et relativt vagt begrep mht. avstand da det er mer 
en identitet og oppfatning av hva nabolaget omfatter enn en bestemt 
avstand. Støy som oppleves hjemme er nabostøy, egentlig uansett 
avstand. 

 Tidspunkt: Støy om natten, i helgene og på helligdager vil definitivt 
kategoriseres som nabostøy.

3. Gjeldende lovverk:

 Nabostøy vil vanligvis høre inn under naboloven §2 og §6, lov om 
helligdager og helligdagsfred eller straffeloven §35, og den vil nesten alltid 
høre inn under folkehelseloven §8 og §9 og forskrift om miljørettet 
helsevern §9 og §10.

 Nabostøykilder er vanligvis av mindre skala og vil sjeldent omfattes av 
plan- og bygningsloven, statens retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442, forurensningsloven, forurensningsforskriften §5, 
arbeidsmiljøloven eller egne regelverk/ forskrift for bruksformålet.

Definisjon av nabostøy må forankres i lovverket
Foto: Wikimedia Commons



2. KILDER TIL NABOSTØY

2.1. Tekniske installasjoner  

Installasjon av varmepumper, ventilasjonsanlegg, bil- 
og boligalarmer og aggregater blir stadig vanligere, og 
følgelig en utfordring for mange nabolag. Det er ofte 
uklart hvor mye støy slike installasjoner skaper da det 
ikke er påkrevd med støymerkering. Dessuten er 
støynivået avhengig av hvor og hvordan disse 
installeres og hvor mye hensyn det tas til naboene. 

2.2. Mindre byggeprosjekter  

Det er mange mindre byggeprosjekter som ikke faller inne under 
statens retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012). Ifølge veilederen til retningslinjene (T-2115/2005 4.3) 
kan ”mindre arbeider” som oppfyller kriteriene fravike kravene i T-
1442. Det tillates bl.a. oppføring av byggeprosjekt tilsvarende 2 
eneboliger.

2.3. Friluftsaktiviteter  

 Ballspill

Nærmiljøanlegg, fotballbaner og andre ballbaner er ofte kilder 
for nabostøy da både  skrikende barn og impulsstøy fra ballsprett 
kan være meget plagsomt. Helsedirektoratet har utarbeidet 
veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg (IS-
1693/2009) som angir bl.a. anbefalte støynivåer, men denne er 
ikke juridisk bindende. Dessuten gjelder det oppføring av nye 
anlegg, ikke bruk av eksisterende. Ballbinger kan også være 
samlingssteder for ungdom om kvelden og natten.

 Lek

Lekeplasser kan skape mye støy med skrikende barn og bråkete utstyr, spesielt når 
det er lek uten oppsyn. Lekeplasser kan også være samlingssteder for 
ungdom om kvelden og natten.

 Skyting

Nye skytebaner som skal bygges må følger kravene fra T-1442, men 
eksisterende  skytebaner og skyting på egen eiendom 
kan være en plage med høye antall urytmiske 
impulslyder.

 Hagearbeid

Gressklipper og annet motorisert hageutstyr kan forårsake nabostøy, 
og disse kan oppnå høye desibelnivåer, som regel over kortere 
perioder. 

 Foto: Gov. of the Hong Kong SAR

Foto: 
Wikimedia 
Commons

Foto: Hong 
Kong SAR

Foto: 
nettbutikk.fotball.no

Foto: Wikimedia 
Commons



2.4. Hobby  

 Bil-/MCmekking og kjøring

Både bil og motorsykkel (og snøscooter) kan være 
plagsomme, men den generelle veistøyen er ikke inkludert 
blant nabostøykildene. Derimot kan bruk av og mekking på 
bil og motorsykkel på private eiendommer betegnes som 
nabostøy. Spesielt må det nevnes kjøretøy som ikke er 
godkjent for gatebruk da disse ikke må innfri de vanlige 
kravene til støyutslipp.

 Motordrevne verktøy

Motorisert verktøy til privat bruk har økt betydelig og det kan 
nevnes alt fra båndsag til høytrykksspylere, driller og slagdriller som 
kan forårsake betydelig og langvarig støy. Disse kan være spesielt 
plagsomme da de ofte gir av høyfrekvent støy

2.5. Musikk/fest/underholdning  

Musikkanleggene som er tilgjengelige på 
markedet har blitt betydelig sterkere 
gjennom årene, og spesielt mange klager 
dreier seg om musikkplage sommerstid. 
Når det er fest i tillegg til høy musikk og 
spillingen varer til langt
ut på natten kan dette være meget 
forstyrrende. Det finnes mange eldre 
bygninger hvor lydisolasjonen mellom leilighetene og etasjene ikke møter dagens 
krav, og støyen oppfattes som mer sjenerende. Dessuten kan dagens musikkanlegg 
avspilles med mye bass, noe som kan være svært plagsomt uten å overstige 
desibelkravene, fordi den forplanter seg i byggets konstruksjoner som dirring, during 
m.m.; såkalt strukturbåren støy. Helsedirektoratet har utarbeidet Musikkanlegg og 
helse – veileder til arrangører og kommuner (IS-0327/2011), og denne veilederen 
angir akseptable lydnivåer når musikkhøytalere skal brukes.

2.6. Dyr  

Kjæledyr kan skape mye støy, spesielt impulsstøy, og 
støyen kan ofte skje om natten. Støy fra dyr kan ofte 
ansees som dyrevernsak da støyen pågår mens dyrene er 
uten oppsyn, men allikevel kan dette være en alvorlig kilde 

for nabostøy.

2.7. Krangling/høylydte stemmer  

Den type nabostøy som det kanskje klages mest over i tett 
bebyggede strøk  (subjektiv vurdering av bydelshelseansvarlige 
i Oslo) er menneskestemmer og da særlig krangling eller 

(Foto: Gov. of the Hong 
Kong SAR)

Foto: Belfast CC

Foto: Belfast CC

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia 
Commons



familiebråk. Mange eldre boliger med dårlig lydisolasjon kan også bli forstyrret av 
høye stemmer fra naboen.

2.8. Nabobedrift  

Det er et politisk mål i de fleste byene i Norge å fortette 
byområdene, spesielt omkring 
kommunikasjons-/transportknutepunkter, samtidig som 
beboerne må ha tilgang til tjenester, og her vil det oppstå 
konflikter. Disse tjenestene inkluderer blant annet 
utelivsbransjen, mat- og forbruksbutikker med behov for 
varelevering og nattåpne butikker. Det skjer stadig endringer i 
bruken av arealene i tettbygde strøk, både brukstypen og 
mengden av virksomheten. 

2.9. Dårlig lydisolering av boliger  

Mange eldre boliger overholder ikke kravene til lydisolering 
nedsatt i NS 8175. Dessuten tilsier minstekravet i NS 8175 (klasse C 
lydisolering) at minst 20% av beboerne uansett kommer til å bli 
plaget av støy. Dårlig lydisolering kan bety at naboens dagligliv kan 
høres godt og da skal det ikke mye til før det kan oppleves 
nabostøy.

2.10. Tunge servicekjøretøy   

Søppelhenting, fyroljelevering og snømåking før kl. 07.00 er 
en stor plage, da det er mange klager på dette.

Foto: Wikimedia 
Commons

Foto: Wikimedia 
Commons

Foto: Wikimedia Commons



3. OMFANG NABOSTØY

Statistikk rundt nabostøy er en stor utfordring for å frem sakens alvor og utbredelse. 
Det finnes svært lite direkte statistikk med definisjon ”nabostøy”. Definisjonen er ikke 
forankret i de gjeldende lovene, de tilhørende forskriftene eller videre i de eventuelle 
rundskrivene. Heller ikke foreligger det instruks til forvaltningsinstansene, og 
databasene er ikke tilrettelagt for det. Statistikken som eksisterer i dag baserer seg 
kun på undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Folkehelseinstituttet.

Etter en kort spørrerunde blant lokale helsemyndigheter, viser det seg at det er de 
som mottar de fleste nabostøysaker, likevel er alle støysakene registrert sammen. Det 
betyr at støykilder som vei og transport, støy fra større bedrifter og fra 
bygningsarbeider er inkludert i tallene.

Politiet er den andre store mottakeren av støyklager, og de fører heller ikke direkte 
statistikk over nabostøy. Samtlige støyklager er registrert sammen, samtidig er det 
slik at mange klager ikke registreres i det hele tatt da de ikke kan prioritere 
støyklagene fremfor mer alvorlig kriminalitet, men det bekreftes at politiet får flere 
støyklager om sommeren. Det føres heller ikke oversikt  over voldsanmeldelser som 
har sin opprinnelse i nabostøykrangler.

Det er veldig forståelig at det ikke finnes kartlegging av nabostøy med så lite statistisk 
grunnlag. Nabostøy er dårlig definert i dag, og den faller inn under flere diffuse 
lovverk, har flere forvaltningsansvarlige og forårsakes av mange kilder. Behovet for 
kartlegging er derimot stort, siden nabostøy er en alvorlig helsefare som plager ca. 
10% av befolkningen ifølge undersøkelsene utført av SSB og Fhi. 

Tall fra SSBs Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2012 ("Plaget av støy utenfor boligen" og "Har 
søvnproblemer p.g.a. støy" omfatter samtlige støykilder, ikke kun nabostøy) Foto: Statistisk sentralbyrå



Det eksisterer store mørketall i tillegg! Det finnes mange blogger på internett hvor 
hovedfokuset i mange innlegg er nabostøysaker, og usikkerheten rundt dem. 
Dessuten er det mange saker som ikke blir fulgt opp av politiet og helsemyndighetene 
på grunn av manglende ressurser, samarbeid og kunnskap. Leieboerforeningen og de 
store boligselskapene mottar mange klager om nabostøy, men fører ikke statistikk, og 
ca. en tredjedel av klagene Norsk forening mot støy mottar gjelder nabostøy. I New 
York, N.Y., U.S.A. og i Danmark har de utført undersøkelser som viser at forskjellige 
typer nabostøy rangerer veldig høyt med hensyn til både nabokrangler og støyplager, 
men mange klager om støy fra dyr for eksempel går til dyrevernsmyndighetene og blir 
aldri registrert som nabostøy.

DATASET: HUBRO (Oslo Health Study) fra 2000/2001 Folkehelseinstituttet

ER DU PLAGET AV NABOSTØY? / Are you troubled by noise from neighbours?
1 Ikke plaget / not troubled 13176 

 88.3%
2 En del plaget / Somewhat troubled 1618 

 10.8%
3 Sterkt plaget / Very troubled 134 

 0.9%
Summary Statistics
Valid cases 14928
Missing cases 3842
Minimum 1.0
Maximum 3.0
This variable is numeric

Tall fra SSBs Boforhold, levekårsundersøkelsen, 2012 ("Plaget av støy utenfor boligen" og "Har 
søvnproblemer p.g.a. støy" omfatter samtlige støykilder, ikke kun nabostøy) Foto: Statistisk sentralbyrå



RESULTATER FRA FOLKEHELSEINSTITUTTETS STØY- OG 
SØVNUNDERSØKELSE
Svarene er fra et utvalg på 4780 personer i Oslo og Omegn (Akershus). Studien er fra 2000.
Det var om lag like mange kvinner og menn som deltok og gjennomsnittsalderen var 49 år.

Selvrapporterte årsaker til søvnproblemer Totalt
(%)

Kvinner 
(%)

Menn (%)

Vekkes av trafikkstøy 7 8 7

Vekkes av nabostøy/bråk 3 3,5 2

Innsovningsproblemer på grunn av trafikkstøy 6 7 5

Innsovningsproblemer på grunn på grunn av 
nabostøy/bråk

3 3 2

Undersøkelse fra USA i 2006 viser at nabostøy er den absolutt største 
støyplage for folk flest Foto: CENYC



4. POLITISK PRIORITERING – NABOSTØY 

4.1. Nabostøy: Den skjulte   
plage

Støy har mange konsekvenser for 
helsen, og nabostøy likedan. Det 
er hjemme vi skal slappe av og 
hvile, her vi skal ha fred og ro. 
Nabostøy kan forårsake 
frustrasjon og sinne, og kan 
ødelegge livskvaliteten. 

Det er nok mange voldssaker 
mellom naboer som har sin 
opprinnelse i uenighet om 
støyende kilder, men det finnes 
ikke tall i dag til å bevise dette. 
Hvis dette stemmer, vil tidlig 
konflikthåndtering som 
forebyggende tiltak sannsynligvis 
være en mer effektiv bruk av 
politiressurser, og vil bidra til 
bedre sosiale forhold i 
nabolagene. I de verste tilfellene 
vil nabostøy kunne forringe 
eiendomsverdiene til de utsatte 
arealene. Det er klart at 
manglende hvile og 
søvnsfortsyrrelser kan utløse 
asosial atferd og kan redusere 
produktiviteten på arbeidsplassen. Samfunnskostnadene som skyldes nabostøy 
skjuler sannsynligvis store mørketall, men uten av statistikk og videre forskning er det 
umulig å spesifisere kostnadene nærmere.

4.2. Kartlegging & forskning - nabostøy  

Det er nødvendig å foreta en kartlegging av nabostøy slik at konsekvensene kommer 
tydeligere frem. Staten kan bidra til dette ved å etablere en klar definisjon av 
nabostøyen som ønskes kartlagt, og ved differensiering av forskjellige nivåer av 
plagsomheten da det i dag kun finnes statistikk om beboerne som er ”veldig”, "sterkt" 
eller "noe" plaget av nabostøy. Oversikt over nabostøyplagen bør inkluderes i 
samtlige fremtidige miljø- og støykartlegginger.

Undersøkelsen viser at nabostøy har både atferds- og 
følelsemessige konsekvenser Foto: CENYC



Samfunnsplanlegging og 
utbygging vil ha konsekvenser 
for oppvekst- og levekår. Særlig 
er det i denne sammenheng 
viktig at loven og planleggingen 
er sektorovergripende, slik at 
tiltak og virkninger på de 
forskjellige samfunns- og 
politikkområder kan ses i 
sammenheng. 

Gjennom god arealplanlegging 
kan ulempene ved forurensning 
og støy begrenses, og 
befolkningen kan sikres et godt 
bomiljø og lettere tilgang til 
friluftsområder og urørt natur. 
Dette er forhold som har stor 
helsemessig betydning. 
Lovkommentar til Pbl § 3 - 1

4.3. Planlegging for livskvalitet og miljø må prioriteres  

Mange kommuner i landet har prioritert utbygging av x 
antall boliger i kommuneplanene, til dels fordi 
fordelingsnøkkelen for statlige midler til kommunene 
er basert på antall beboere. Økningen av arealer avsatt 
til boligformål og fortettingen av eksisterende 
boligarealer har store konsekvenser for beboernes 
fremtidige livskvalitet, og det vil oppstå konflikter og 
problemstillinger som må avbøtes hvis vi ikke 
planlegger for god by- og stedsutvikling.

Ettersom det bestandig vil være konflikter ifm. 
utbygging av nye boliger, vil krav til kvalitativt gode 
bomiljøer som helhetlig mål begrense 
utbyggingspotensialet, og antall ønskede boligenheter 
blir kun et sekundært mål. 

En sterk nabolagsidentitet bør søkes utviklet som en 
del av planlegging, for eksempel ved å utelukke 
utbygging av områder med høy tetthet og overvekt av 
små utleieboliger. En god samarbeidsvilje blant naboer 
kan forebygge mange problemstillinger, inkludert 
nabostøy. Det bør unngås deling av nabolag med store infrastrukturtiltak og store 
endringer til nabolagets demografikk da dette kan ødelegge nabolagets helhet og 
identitet. 

5. Tiltak mot nabostøy

5.1. Nødvendige   
Planleggingstiltak

REGIONAL- OG KOMMUNEPLAN: 
Planlegging som forebyggende 
tiltak mot nabostøy kan være en 
av de mest effektive, langsiktige 
tiltakene for å oppnå 
kvalitetsbomiljøer ved fremtidig 
utbygging, rehabilitering og 
utskifting av bygningsmassen. 
Nabostøy blir én av mange 
miljøtemaer som må utredes på 
mange plannivåer, men som ofte 
overses da flere andre skadelige 
konsekvenser er bedre kartlagt 
og har tydeligere lovverk.

Identifisering og kartlegging av de ulike helse- og miljøkonsekvensene kreves av plan- 
og bygningsloven på plannivåene fra regionale og kommunale planer til enkelte 

Flytediagram for planprosessen Foto: Miljøverndept.



område- og reguleringsplaner. Det finnes by- og boligutviklingstemaer som 
automatisk bør utløse kritisk vurdering av nabostøypotensialet:

 Fortetting av eksisterende boligområder
 Utbygging av nye boligområder med høy tetthet
 Endringer i arealformål i og ved boligområder, spesielt flerbruksformål
 Høye konsentrasjoner av små utleieboliger eller overfylte boliger

Mange av disse temaene inngår i kommuneplaner og 
potensialet for støy kan identifiseres veldig tidlig i 
kommuneplanprosessen, og det må vurderes nøye om 
arealdelen av kommuneplanen utløses krav til 
utarbeidelse av en konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger. Dessuten krever 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012) kartlegging av støyproblematikken på 
kommuneplannivå.

Årsaken til mange nabostøyklager finnes i 
kommuneplaner med krav til fortetting og utbygging av 
områder ved eksisterende støyende kilder, uten å ta 
høyde for kvalitetsforringelsen og behovet for tiltak og 
krav forankret videre i juridisk bindende bestemmelser. 
Kommunen er forpliktet etter loven til å ta høyde for 
slike konsekvenser, særlig i samfunnsdelen av 
kommuneplanen, hvor det skal settes av midler i 
kommunens økonomiplan til blant annet nødvendige 
støyskjermingstiltak. Kommunens miljørettet 
helsevernsansvarlige skal delta aktivt i identifiseringen 
av konsekvensene og godkjenning av anbefalte 
avbøtende tiltak.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
sammen med veilederen (TA-2115/2005) gir konkrete 

anbefalinger for støy som tema i kommuneplanleggingen og hvordan disse kan 
forankres videre i planens bestemmelser. Hvis det identifiseres sannsynlige, 
fremtidige konsekvenser, bør helsemyndighetenes deltakelse i prosessen videre også 
forankres, enten ved bestemmelser eller ved kommunens interne forvaltningsrutiner.

Det er meget viktig at støyvurderingene og utredningene i både kommuneplanen og 
videre i område- og reguleringsplanene som legges ut til offentlig ettersyn er skrevet 
på en forståelig måte og ikke blir rene tekniske øvelser, slik at kommunens borgere, 
saksbehandlere og helsevernmyndigheter kan forstå konsekvensene. Det må huskes 
at nabostøy ikke bare er tall og soner, men en stor forstyrrelse og helseplage for 
fremtidige beboere.

OMRÅDE-, REGULERINGSPLAN OG BYGGESAK: Arealutnyttelsen og bestemmelsene i 
kommuneplaner forankres på område- og reguleringsplannivået. Det er enda 
viktigere at kommunens helsevernsansvarlige involveres i de aller fleste planer da det 
er på dette planet konkretiseringen av utbyggingen og tiltak foretas. Her bør det også 
kunne forventes større deltakelse fra beboerne siden de ser mer konkret på hva som 

Eksempel på varsling 
av planoppstart Foto: 
Miljøverndept



planlegges i nabolaget. Konsekvensene for nabolagene synliggjøres i område- og 
reguleringsplansammenhengen, og utbyggingsprosjektene kan styres i detalj av 
planmyndighetene.

Det er sjeldent et prosjektforslag forkastes på grunn av miljøkonsekvensene, og 
spesielt på grunn av potensiell nabostøy. Prosjektets/-enes størrelse, bruksformål og 
krav avgjøres i reguleringsplanen, og det er svært viktig at evt. avbøtende tiltak 
spesifiseres og konkretiseres i reguleringsbestemmelsene og i samarbeid med 
helsemyndighetene. Støyømfintelige prosjekter, spesielt når det er planlagt 
fortetting, eksisterende høy tetthet og/eller kombinerte arealformål, må overholde 
både anbefalingene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012), og en høyere byggteknisk isoleringsstandard enn minstekravet i NS 8175 
både på fasadene og mellom boliger, siden dette allerede forutsetter at 20% av 
beboerne vil sannsynligvis bli plaget av støy (isoleringsklasse C er minstekrav, så det 
må kreves klasse B eller bedre).

Hvis avbøtende tiltak mot støy forutsettes 
planlagt og gjennomført i forbindelse med 
byggesaken, må reguleringsbestemmelsen 
kreve en godkjenning av kommunens 
helseansvarlige. Det må også kreves at alle 
tiltak står ferdige før brukstillatelse gis. 
Spesielle hensyn må tas til topografien da 
et støyende tiltak eller formål nede i et 
dalsøkk kan forårsake nabostøy for 
boligene på lang avstand. Dessuten er det 
kommunens ansvar å sikre at planenes 
bestemmelseskrav overholdes ifølge plan- 
og bygningsloven.  

5.2. Informasjonstiltak  

Nabostøy er et begrep som brukes hyppig, 
men står ofte udefinert, og det er et kritisk 
behov for informasjonstiltak tilrettelagt 

Flest støyklager i Hong Kong gjelder 
nabostøy  (Foto: Gov. of the Hong Kong SAR)
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for flere forvaltningsnivåer i offentlig sektor, for politidistriktene og for publikum. 
Veiledning behøves da det finnes mye forvirring rundt hva nabostøy egentlig er, 
hvordan det kartlegges, hvem som har forvaltningsansvaret, hvor man skal henvende 
seg og mange andre spørsmål.  

Det bør utarbeides veiledere om nabostøy til forskjellige målgrupper:

 Til den statlige forvaltning, spesielt miljøverndepartementet, helse- og 
omsorgsdepartementet og justisdepartementet, samt tilhørende relevante 
direktorater, slik at nabostøyveilederen evt. kan inkorporeres i eksisterende 
veiledere i forbindelse med plan- og bygningsloven, folkehelseloven, 
naboloven og straffeloven.

 Til politi for å avklare prioriteringen, samarbeidet med kommunene 
(spesielt kommunenes helseansvarlige), gjeldende lovverk, kartlegging og 
håndhevingsveiledning

 Til den kommunale forvaltning, og da spesielt myndigheten i kommunen 
med ansvar for miljørettet helsevern. Det kan gis veiledning om 
framgangsmåten for forskjellige henvendelser fra beboerne og 
velforeningene, samt prosessen i kommunen for plansaker, bruksendringer 
og klagesaker, med anbefalte frister, tiltak og samarbeidskrav. Det kan også 
oppgis de statlige, ansvarlige forvaltningsenhetene som bør kontaktes for 
flere opplysninger, og krav til kartlegging. Målet bør være en gjennomsiktig 
klageprosess bundet av oppfølgingsfrister med kartlegging av klager og 
resultater.

 Til publikum for å gi en enkel og direkte 
veiledning i hvordan de skal gå frem i en 
nabostøysak. Det bør anbefales en prioritert 
rekkefølge av handlinger fra forsøk på privat 
løsning frem til politianmeldelse. Dagens 
teknologi gir mulighet for synlige veiledere på 
internett med klageskjema for eksempel, og 
veilederen kan distribueres med posten til alle beboere i nabolag med stort 
nabostøypotensiell. Det kan oppgis anbefalte husordensregler og opplyse 
om forskjellige måter plagede kan organisere seg gjennom for eksempel 
velforeninger. 

Statlige myndighetene bør kreve varemarkering om støyutslipp for alle tekniske 
installasjoner (varmepumper, ventilasjonsanlegg og boblebad), hagearbeidsutstyr, 
hobbyverktøy, - maskineri og –kjøretøy. Denne informasjonen er avgjørende hvis den 
enkelte skal kunne foreta en vurdering av innkjøpets konsekvenser på naboene og 

nabolaget, og behov for støydempende 
tiltak. Varemerkeringen må være godt 
synlig og vise både gjennomsnitts 
desibelnivå, impulsstøytoppene og 
anbefalt plassering og montering.

Et meget effektivt informasjonstiltak er 
demonstrasjoner for nabolagene hvor det 

Foto: Belfast Daily

Veiledning om fremgang 
er kritisk Foto: svada.no



vises forskjellige desibelnivåer fra forskjellige redskap, hvordan små, avbøtende tiltak 
kan ha store positive påvirkning og aktiviteter som absolutt ikke er tillatt. 
Arrangementer som ”Støyfri-uken” kan også benyttes ifm. utdelingen av skriftlig 
informasjon og veiledning.

5.3. Håndheving – lover, forskrifter og politivedtekter  

Pålagt samarbeid mellom forvaltningsinstansene er ett av de viktigste tiltakene som 
staten kan foreta seg. Lovverket omkring nabostøy er lite definert og veldig diffust, og 
derfor blir håndhevingen usikker, og med mange anledninger for sakene til å 
forsvinne i byråkratiet. Det må angis både prosessuelle retningslinjer og klare 
ansvarsforhold mellom kommunene og politi. 

Selvsagt bør involvering av politiet være det absolutt siste trinn for å løse en 
nabostøysak, men det er ikke til å unngå i mange tilfeller. I saker hvor 
politiinvolveringen kan anses som sannsynlig, bør samarbeidet mellom kommunen og 
politiet starte tidlig i prosessen, slik at sakens alvor  og muligheten for anmeldelse kan 
vurderes, og videre at etterforskningen kan gjøres sammen med helsemyndighetene. 
Størrelsen på bøtene når lovene ikke følges må gjenspeile verdien av menneskers 
behov for fred og hvile, og bør være ugunstig nok til påvirke fremtidige handlinger.

Et annet meget viktig håndhevingstiltak er styrkingen av kommunenes miljørettet 
helsevern, de eneste som har klar oversikt over og ansvar for skadeforebyggende 
arbeid i kommunene. I tillegg til flere ressurser bør helsemyndighetene delta i 
samtlige plansaker hvor det er fare for helsetrussel, og få konkret veiledning og 
opplæring i håndtering og kartlegging av nabostøysaker. Det kan opprettes en 
nabomeglingfsunksjon der konflikten mellom naboer først forsøkes løst ved nøytral 
megling før konflikten eskalerer, og 
behov for politi utløses.

Det finnes byer i andre land hvor 
nabostøyproblematikken tas 
meget alvorlig, og disse 
kommunene har strenge 
støyforskrifter. Los Angeles, 
California, U.S.A. og Belfast, Nord Irland, Hove & Brighton, Westminster (alle U.K.) og 
Auckland, New Zealand er blant byene som har etablert sine egne ”støyhåndhevings-

enheter”. Ressursene 
er satt av til en enhet 
som har kun én 
oppgave, håndheving 
av støyforskriftene! 
Enhetene er trent i 
både den tekniske og 
praktiske siden rundt 
støymåling, lovverket 
og konflikthåndtering. 
Enhetene patruljerer 
aktivt i kommunen, 
spesielt om natten, og 

Los Angeles Police Dept. har egen støypatrulje 
Foto: LAPD

Mange advarsler fra myndighetene reduserer behov for bøter 
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består av enten politi eller plan-, miljø, og helsemyndighetene ved behov. Enhetene 
har ofte mulighet til å gi advarsel, konfiskere utstyr og bøtelegge partene på stedet.

Opprettelsen av en støypatruljefunksjon hos samtlige politidistrikter eller kommuner 
vil vise en klar politisk prioritering av behov for innsatsen mot nabostøy, og vil være 
av stor praktisk og samfunnsmessig betydning. 

5.4. Avbøtende tiltak  

PRIVAT: Tilrettelegging for mindre nabostøyplager omfatter veldig mange tiltak da 
det finnes mange forskjellige støykilder. Det er bestandig lettest å pålegge 
eiendomsbesitterens krav til støytiltak og de tilhørende kostnadene under 
planleggingen og utbyggingen. Det er også i utbyggingsfasen at plasseringen og 
utformingen av bygningsmassen og skjermingstiltakene kan oppnå størst effekt. 
Dessuten finnes det grenser for hvor mye støydemping som er mulig ved avbøtende 
tiltak, og hvor mye nytte som kan oppnås i forhold til kostnaden.

Støyskjerming er det vanligste avbøtende tiltak, 
og det finnes mange varianter og kostnadsnivåer 
for støyskjermingstiltakene. Tiltaket kan 
tilrettelegge for skjermingen rundt kilden, ved 
kilden, nær kilden og dessuten hos mottakeren. 
Tiltakene kan være frittstående, på 
bygningsmassen og i bygningsmassen (for 
eksempel isoleringsmaterialer). 

Andre avbøtende tiltak inkluderer blant annet 
fjerning av støykilden, og det kan kreves utskiftning av tekniske installasjoner. Alle 
omfattende avbøtende tiltak bør planlegges ved hjelp av ekspertise i støyskjerming og 
akustikk.

KOMMUNE: Det viktigste avbøtende tiltak som kommunen kan bidra med er 
informasjon, i alle tilfeller hvor det planlegges ny utbygging eller endringer i 
arealbruken som kan øke desibelnivået med 3dBa (veilederen til T-1442, TA-
2115/2005) slik at beboerne kan delta i prosessen. Informasjonen om planenes 
miljøkonsekvenser med helsemyndighetenes anbefalinger for avbøtende tiltak bør 
distribueres og da på folkelig språk. 

Kommunene kan også vurdere avbøtende tiltak i andre situasjoner, som for eksempel 
når de gir støydispensasjoner. Krav til kartleggingen av støykilden fra søkeren må 
innarbeides i dispensasjoner og avtaler i forbindelse med arrangementer. Kommunen 
kan kreve en lydlogg som dokumenterer støyen underveis, og som kan benyttes i 
fremtidige forhandlinger og krav, og i verste fall som grunnlag for bøtelegging.

5.5. Kartlegging og andre forvaltningstiltak  

STATLIGE TILTAK: Det finnes et klart behov for kartlegging av nabostøy, da det finnes 
svært lite statistikk i dag. Med så stor sannsynlighet for mørketall, og så mange 
borgere som er berørt av støy allerede med dagens kartlegging av tradisjonelle 
infrastruktur-og transportstøykilder, kan tallet over støyplagede i Norge øke 
dramatisk hvis nabostøy oppleves av flere som ikke tidligere er kommet med i 
statistikken. Klar instruks kan gis til SSB, kommunenes helseansvarlige og politi både 
om behov og metodikk for registrering av nabostøysaker. I tillegg kan forskning 

Støyskjermer må ikke være stygge og 
sjenerende Foto: tiltakskatalog.no



bestilles for bedre å dokumentere helsekonsekvensene av nabostøy, ved bruk av 
blant annet spørreundersøkelser.

Lovverket rundt nabostøy bør endres slik at det blir enkleremindre subjektivt, og 
strengere. Pan- og bygningsloven og forurensingsforskriften har klare retningslinjer og 
krav til nye planer, utbygginger og bruksendringer, og selv om disse lovene brukes 
som maksimumskrav, og de egentlige kun er minstekrav, bidrar de til å begrense 
skaden fra de store og tydelige støykildene. Derimot finnes det ingen lov som direkte 
henvender seg til nabostøy.

Nabostøy hører inn under naboloven §2 og §6, lov om helligdager og helligdagsfred 
eller straffeloven §35, og den vil nesten alltid høre inn under folkehelseloven §8 og 
§9. I tillegg er vurderingen om hva som er lovbrudd meget uklart og subjektivt i disse 
lovene. Subjektiviteten er ikke nødvendigvis en ugunstig formulering, ettersom 
nabostøy og dens helsekonsekvenser ikke bare kan måles i desibel, og fordi 
livskvaliitetsforringelse også er en subjektiv vurdering. Hvis lovverket skal være åpent 
for tolkning bør det i så fall utarbeides et rundskriv for å avklare anbefalt anvendelse. 

For å hindre nabostøy er det viktig å definere den tydeligere i lovverket. Det kan 
vedtas en egen paragraf i naboloven, folkehelseloven, eller forskrift om forurensning 
med utdypning av definisjonen, kvalitetskravene til bomiljøet og tekniske krav. I 
områder som i dag allerede er støyutsatt, og hvor det finnes stort potensial for 
nabostøy ved eksisterende boligområder og ved nye utbygginger, bør veiledninger og 
krav og anbefalinger i byggeforskriften og T-1442 gjøres enda strengere, spesielt 
gjelder det lydisolerings- og vibrasjonskravene. I tillegg til strengere krav til dBa 
(frekvensene som høres best), bør en endring i lovverket omfatte strengere krav til 

Tall fra Nasjonal handlingsplan mot støy 2007 - 2011 inkluderer ikke nabostøy, med unntak 
skytebanestøy. Hvor mange flere er plaget av støy hvis nabostøy inkluderes?
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dBc (alle frekvensene), vibrasjoner og ultra- og infralyd, siden disse også kan bidra til 
livskvalitetsforringelse.

Krav til lydklassemarkering av produkter som er hovedkildene til nabostøy kan bidra 
til bedre kvalitet i bomiljøene. Det kan også kreves at ved eiendomssalg må støykilder 
inkluderes i opplysningsplikten, og en form for politiattest kan ordnes for leietakerne 
til utleieren. Det finnes også mulighet til å kreve en kartlegging av lydisolering i den 
eldre boligmassen, og sammen med en energieffektivitetskartlegging, kan dette bli 
brukt til en boligsertifiseringsordning for fremtidige kjøpere. Støy og nabokrangler 
kan ha en betydelig konsekvens for eiendomsverdier.

Politisk krav til politiets, fylkesmennenes og helsemyndighetenes prioritering av 
støysaker kan ha stor positiv innvirkning for 
håndtering og løsning av disse sakene, og kan 
være et fint eksempel på det offentlige 
tjenestetilbudet i beboernes daglige liv. 

KOMMUNALE TILTAK: Hos kommuner hvor 
det er behov bør det vedtas egne 
støyforskrifter, gjerne med egen paragraf om 
nabostøy. Egen støyforskrift som også brukes 
som grunnlag for egne politivedtekter kan 
forenkle den offentlige forståelse for 
lovverket rundt nabostøy, og gi stor 
symbolsk effekt.

Det finnes mange kostnadseffektive tiltak 
for å forebygge nabostøy Foto: 
storyofapeacefulhousewife.com



6. KONKLUSJON OG OPPSUMMERING

OPPFORDRING OM AT NABOSTØY SKAL MED I DET NASJONALE STØYMÅLET…

Nabostøy er helt klart en plage for mange nordmenn! Hvis dagens undersøkelser legges til 
grunn, er det omtrent 10% av befolkningen, det vil si ca. 500 000 personer(!), som er plaget 
av nabostøy, et meget høyt tall. Samtidig er nabostøy et fenomen som overses med hensyn 
til både lovverk, nasjonalt støymål, og til en stor grad også av forskning. Dessuten finnes det 
mørketall da innsamlingen av statistikk hos forvaltningsinstansene ikke har egen kategori for 
nabostøy, og mange henvendelser om nabostøy blir ikke følgt opp. Den reviderte nasjonale 
handlingsplanen mot støy bør innholde opplysninger om nabostøyens utbredelse og 
foreslåtte tiltak for å redusere nabostøyplagede.

Kartlegging og forskning behøves når det gjelder nabostøy. Peter Drucker, en kjent 
ledelsesguru, påstår at, “What does not get measured, does not get done.” Muligens kunne 
han ha sagt at det som blir målt dårlig, blir gjenomført dårlig! EUs rammedirektiv for støy 
(direktiv 2002/49/EF), som ble vedtatt i Norge som forurensningsforskriften §5, krever 
kartlegging av støy i byene, men nabostøy er ikke nevnt i forskriften.  Forvaltningsinstansene 
har i dag ingen klar definisjon for nabostøy, og heller ingen instruks til å samle inn tall om 
nabostøy. SSB kan spille en viktig rolle både i koordineringen, innsamlingen og 
tilretteleggingen av databasen. Etablering av lydmålerstasjoner i alle byene sammen med 
påkrevd kartlegging kan også bidra til innsamlingen og kartleggingen av nabostøy. Forskning 
bør bestilles for å utrede de samfunnsmessige konsekvensene av nabostøy, spesielt 
konsekvensene til barn og unger, og hvordan kommunene kan forebygge og avbøte 
nabostøyproblematikken. Disse målene bør legges i nasjonal handlingsplan mot støy 1.4 
Kartlegging av støy og 9. Oppfølging og rapportering, sammen med en klar definisjon i 6.  
Andre kilder – tiltak og virkemidler, og som en del av oppfølgingen i perioden, anbefale og 
gjennomføre flere prøveprosjekter for å forebygge nabostøy. 

Planlegging for gode bomiljøer som forutsettes i plan- og bygningsloven bør overholdes som 
hovedmålsetting, med klare retningslinjer, og mål om gode bomiljøer må legges til grunn av 
planmyndighetene, fylkesmennene og miljøverndepartementet, selv om det blir 
konsekvenser for tillatt antall nye boliger med dertilhørende kostnader. T-1442 bør gjøres 
forpliktende, ikke bare anbefalt, i byene og tettbebygde strøk hvor det er stor sannsynlighet 
for nabostøy. Til tross for vedtatt EU rammedirektiv, ny plan- og bygningsloven, 
forurensningsforskriften §5 og nasjonal handlingsplan mot støy har antall utsatte for 
helsefarlig støy bare økt. Det er samme er tilfellet med alle planleggingskonsekvenser: hvis 
potensialet for nabostøy kan identifiseres, kan den enten unngås eller iallfall kartlegges tidlig 
i planprosessen, slik at planløsningene overholder høyere kvalitet. Nasjonal handlingsplan 
mot støy 1.3 Støyhensyn i arealplanlegging må vurdere styrking av kravene til 
kvalitetsbomiljøer, sammen med en påminnelse om at det er plan- og helsemyndighetenes 
oppgave å beskytte helsen til de fremtidige beboerne. 

Det er rimelig klart at en lovendring er nødvendig for å sikre prioritering av kampen mot 
nabostøy og denne vurdering bør legges også inn under nasjonal handlingsplan mot støy 6.  
Andre kilder – tiltak og virkemidler. Det finnes dog flere lover som kan omfatte nabostøy, 
men den som er mest hensiktsmessig etter vår vurdering er at nabostøy inkluderes i forskrift 
eller retningslinjer til Folkehelseloven sammen med andre krav til "Bomiljøer for en sunnere 



befolkning". En forskrift som omfatter helsemessige krav til kvalitetsbomiljøer kan forankre 
både nabostøy i lovverket, men kan også gi helseforvaltningsmyndighetene et effektivt og 
mer nøyaktig verktøy for å delta i planleggingsprosessene.

Tiltak og virekmidler for å redusere nabostøy er mange, og disse kan utredes i nasjonal 
handlingsplan mot støy 6.  Andre kilder – tiltak og virkemidler. Pålagt samarbeid mellom 
staten ved politi, miljøvern-, justis- og helse- og omsorgsdepartementene, de tilhørende  
direktoratene og fylkesmennene, og kommunenes helse- og planmyndigheter er kanskje det 
aller viktigste tiltak for å motvirke nabostøy. Synliggjøring av problemet rundt nabostøy er 
meget viktig, og dette kan oppnås ved å utarbeide forskrift til folkehelseloven som definerer 
kriteria for gode bomiljøer. Pålagte frister for saksbehandling av klager og styrking av 
kommunenes miljørettet helsevern, med deltakelse i samtlige planprosesser, bør også 
inkluderes.

Nødvendigheten av transportmidler og den tilhørende produktiviteten innebærer at 
samfunnet nok finner det lettere å tolerere miljøkonsekvensene, men det er mye 
vanskeligere å anse nabostøy som annet enn en plage. "Opplevelse av å bli forstyrret under 
hvile og avkobling, i samtale, eller i en arbeidssituasjon bidrar til mistrivsel og redusert 
velvære og påvirker derfor folks atferd og helsetilstand. Langvarig irritasjon over støy kan 
påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos de som ellers er disponert for sykdom" (Nasjonal 
handlingsplan mot støy 2007-2011). Det er dessverre tilfellet at de ressurssvake som 
allerede er utsatt for mye trafikkstøy er også de som kan være mest utsatte for nabostøy, 
men nabostøy er også en plage i mer landlige strøk hvor det forventes mer stillhet, så 
nabostøy er et samfunnsdekkende problem. Nabostøy representerer helt klart en forringelse 
av livskvalieteten for mange nordmenn, og bør absolutt omfattes i den neste nasjonal 
handlingsplan mot støy. 

Folkehelsemeldingen, Meld. St. 34 (2012–2013), H.O.D.



GENERELLE LINKER – NABOSTØY

Boforhold, Levekårsundersøkelsen 2012, SSB

Støy og helseeffekter, Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Nattstøy og søvnforstyrrelser, Folkehelseinstituttet

Mange plages av nabostøy, Rikke Åserud, Hus og Bolig

GENERELLE INTERNASJONALE LINKER - NABOSTØY 

Where are We on Neighborhood Noise Pollution, by Dom Nozzi

How to Fight Noise (New York, USA)

Neighborhood Noise and Its Consequences, A. Bronzaft & G. Van Ryzin, CENYC

Noise Complaints Statistic for Northern Ireland, D.O.E., U.K.

Noise Pollution, by Isabella Lane MPHP 439

KOST – NYTTE

Verdsetting av luftforurensning og støy, Kristin Magnussen, TØI/SWECO

STØYPATRULJE

Los Angeles Police Department - Noise Enforcement Guidelines

BBC rapportasje - "Belfast Noise Squad"

Belfast City Council - Noise Control Unit

Brighton & Hove City Council - Environmental Protection Unit, Noise Patrol

City of Westminster - Noise Patrol

VEILEDERE

Støyskjermer og støyvoller, Tiltakskatalog

Veilederfor støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Bothered by Noise? D.O.E., U.K.

Neighborhood Noise - Christchurch, New Zealand

City of Sydney, Australia - Neighborhood Noise Fact Sheet (download nederst på siden)

Musikkanlegg og helse – veileder til arrangører og kommuner

https://www.ssb.no/bo
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/musikkanlegg-og-helse-veileder-til-arrangorer-og-kommuner/Sider/default.aspx
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/anti-social-behaviour/noise
http://resources.ccc.govt.nz/files/ESEH450-Neighbourhood-Noise.pdf
http://www.doeni.gov.uk/noise_leaflet_updated_2012.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-stoyvurdering-ved-etablering-av-nermiljoanlegg/Sider/default.aspx
http://www.tiltakskatalog.no/e-1-1.htm
http://www.westminster.gov.uk/services/environment/pollution/noisepollution/
http://www.brighton-hove.gov.uk/content/community-and-life-events/noise-and-pollution
http://www.belfastcity.gov.uk/buildingcontrol-environment/noisecontrol/neighboursnoise.aspx
http://www.bbc.co.uk/news/uk-northern-ireland-15909310
http://www.lapdonline.org/special_operations_support_division/content_basic_view/1031
https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/Forskningsprogram/Samfunns%C3%B8konomiske%20analyser/Kristin%20Magnussen%20-%20luft%20og%20st%C3%B8y.pdf
http://www.cwru.edu/med/epidbio/mphp439/noise_pollution.pdf
http://www.doeni.gov.uk/noise_complaints_statistics_report_2011_2012.pdf
http://www.civicpanel.org/documents/Special%20Report_9_%20January2006.pdf
http://www.noisefree.org/howtofightnoisemanual.pdf
http://nozziwalkablestreets.com/2011/05/10/where-are-we-on-neighborhood-noise-pollution-2/
http://www.huseierne.no/Global/Hus%20og%20Bolig%20tidligere%20utgaver/Tidligere%20utgaver/2008/2008%20nr.%203/Mange%20plages%20av%20nabost%C3%B8y.pdf
http://www.fhi.no/dokumenter/a554fe2d6a.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5497&MainContent_6287=6493:0:25,5531&Content_6493=6441:69802::0:6446:5:::0:0
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