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Fylkesmannens vedtak

• Inntil det foreligger godkjent dokumentasjon, 
som viser at 

    bruk av varmepumpen 

    ikke overstiger tillatte grenseverdier 

    i støyregelverket, jfr. krav i NS-8175, 

    kan ikke varmepumpen benyttes 

    i nattperioden mellom kl. 23 og 07.  (10.12.12)



Bakgrunn for saken

• En huseier klaget til kommunen over støy fra 
naboens varmepumpe.

• Varmepumpe 8m fra soveromsvindu uten 
skjerm. 

• Berørt nabo skriver:
• Vi kan ikke sove med vindu åpent eller på 

gløtt. Selv med lukket vindu kan støyen være 
plagsom. Støyen påfører oss unødige plager 
med manglende nattesøvn og generell 
redusert trivsel.





Kommunens vedtak

• Det må gjennomføres lydmålinger for å 
dokumentere lydnivå etter at tiltak er 
gjennomført.(08.02.12)(fhl. § 12)

• Målingene skal gjennomføres iht gjeldende 
målemetoder og av kompetent personell.(08.02.12)

• Inntil det foreligger dokumentasjon som viser 
at støydempende tiltak har hatt effekt, kan 
ikke varmepumpa benyttes. (12.04.12)(fhl. §14)



Regelverket 

• Folkehelseloven § 12:  «Opplysningsplikt»

Kommunen kan pålegge en virksomhet å gi 
opplysninger…  og § 14: «Retting»

• Forskrift om miljøretta helsevern § 6: 
«Tilsyn..»

Kommunen skal føre tilsyn med at denne 
forskriften overholdes og treffe de nødvendige 
enkeltvedtak hjemlet i folkehelseloven kap 3..



Grenseverdier i NS 8175

• Norsk Standard for lydforhold i bygninger
• Tabell 6 – lydklasser for boliger:
- lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra 

tekniske installasjoner i samme bygning eller i 
annen bygning:

Klasse C:  max 35dB på natt kl. 23-07



Varmepumpens eier

• Fikk råd fra leverandør
• Målte selv lyd etter service på anlegget
• Kontaktet firma som kunne utføre lydmåling
• Ville ikke bruke ca 6500kr på dokumentasjon
• Usikker på resultat hvis klage til fylkesmannen
• Ba om pålegg hvis han skulle stenge pumpen
• Han hadde et lovlig produkt, og leverandøren 

sa at monteringssted var uproblematisk
• Derfor merkelig at han sjøl måtte betale 

måling 



Fylkesmannens konklusjon

• Ikke omtvistet at støy overstiger nattkrav
• Nabo oppfatter plagegraden vesentlig
• Forstyrret søvn kan medføre helsemessig 

ulempe
• Den berørte har krav på beskyttelse
• Ergo: -Nattdrift av varmepumpa ikke tillatt.
• Henv.: Folkehelseloven § 19 (fylkesmannen avgjør 

klager); forskrift mhv. § 9 (støy lavest mulig) og 
forvaltningsloven § 34 (fylkesmannens prøvelsesadgang) 
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