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Stortingets energi- og miljøkomité
Innspill til statsbudsjettet 2017 , Klima- og miljødepartementet  Prop. 1 S (2016-2017)

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 medlemsorganisasjon med 
prosjektdeltakelse på både lokalt og nasjonalt nivå, mottar foreningen driftstilskudd over Kap. 
1410, Post 77. Det er av stor betydning for foreningens virksomhet, blant annet arbeidet med 
å gi råd og veiledningt il de 11-1200 som hvert år henvender seg til foreningen. De er plaget 
av støy fra ulike kilder, ikke minst fra veitrafikk, som er kilde for 88,4 % av all utendørsstøy i 
Norge. Mens den er kilde til 19,1% av norske CO2 -utslipp. (SSB 2015)

Personlige lidelser, helsekonsekvenser og dermed samfunnskostnader av støy er 
omfattende. Det engelske miljødepartementet 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. (!) 
Overfører man den engelske beregningen til Norge, vil den årlige støyregningen bare for 
Oslo langt overstige 10 milliarder kroner. 
Ledende skandinaviske eksperter bekrefter at den årlige regningen for trafikkstøy i form av 
for tidlig død eller helseskade er like stor eller større enn for trafikkkulykker. Denne 
tilleggsinformasjonen bør være med i et helhetlig ansvarsbilde.  
       På statsbudsjettet er den økonomiske innsatsen til tiltak for å redusere støy, svært liten, 
og ikke proporsjonal med den miljøbelasningen støy påfører befolknngen. Den totale 
støyplagen øker og øker.  
       Dette er ikke informasjon som skal si at klima ikke er viktig. Den skal si at støy er viktig.

Norge oppfyller ikke sine nasjonale mål om 10 % reduksjon av støy innen 2020. Spesielt 
vegsektoren henger etter. Veg står for ca. 80 -90 % av utendørs støy. Trafikken vil øke. En 
ekspertgruppe for NTP 2018-2027 anslår trafikkveksten til 20-24 % i de største byregionene 
frem til 2030. Selv nullvekst vil ikke være merkvat mht. støy. Havner, bane og  fly er 
fremdeles store  støykilder. De store konsekvensene av støy er bredt fordelt.
     Støy er farlig for helsen. WHO´s rapport Burden of environmental disease (2011) slår fast 
at støy – etter luftforurensning – er den miljøforurensning som har høyest helserisiko. Hvert 
50. fatale hjerteattakk i vest- og sentral Europa tilskrives støy. I tillegg til forkortet levetid, 
fører støy til risiko for  hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes,  angst og depresjon, 
søvnforstyrrelser, svekkete  kognitive egenskaper hos barn,  tinnitus og nedsatt hørsel.  
WHO-rapporten relaterer 50 000 dødsfall årlig i Europa til støy. Samfunnskostnaden av 
helsekonsekvenser av støy er i Norge 14 milliarder/år. 
     Forskningsrapprtene som dokumenterer ulike heseskader som følge av støy, hoper seg 
opp. Blant annet  knytter EU-finansiert forskning eksponering av støy sammen med økt risiko 
for 2 ulike kreftdiagnoser.    
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Kap 2. Resultatområde og nasjonale mål i klima- og miljøpolitikken (s.19)
2.4. Om Forureining. Det er dokumentert at støy påfører nordmenn omfattende helseskader. 
Tallet på støyplagete er økende. Bare i Oslo økte antall personer med innendørs støy over 
38 db med 12 % fra 2013 til 2014. 70 - 80 prosent av Oslos vefolkning bor i gul eller rød 
støysone, områder der WHO utrykker betenkeligheter. 72 000 barn i Oslo vokser opp i gul 
støysone eller verre. Man fornemmer en kapitulasjon i myndighetenes praksis mht. å 
redusere utensdørs støyplage. Fortettingspolitikken praktiseres på en måte som gjør den til 
en hovedårsak for støyplage. 

Programkategori 12.20 Kap. 1400 (s.64)
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. 

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. 

Kap. 1400 Post 62/76 (s.65/68))
Den naturlige skolesekken er et god program for å lære om viktige naturtema 

gjennom samarbeid med miljøorganisasjoner og lokalt miljø som læringsmråde. Norsk 
forening mot støy har mottatt henvendelser fra skoler i flere fylker rundt Oslofjorden om å 
samabeide 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. Og i tillegg vil prosjekten kunne virke 
forebyggende for en helsefare for unge. Både WHO og forskningsinstitusjoner som John 
Hopkins institute, USA, advarer mot stor risiko for at de unge pådrar seg varige 
hørselsskader før fylte 20 år som følge av uvitende bruk av høretelefoner og høyt lydvolum 
tett til øret. Prognosen i USA er at hver 6. ungdom har hørselsskade før de er voksne. I den 
naturlige skolesekken er støy foreløpig ikke innbefattet. Vi ber om at dette endres, og at 500 
000 kr av bevigningen disponeres for støyformål i 2017.   

Programkategori 12.10 Kap. 1410 Post 21 (s 73)
  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. 

Kap. 1410 Post 51 og Post 70 (s.74/76)
Støtter økning i posten, spesielt forskning på bærekraftig byutvikling. Fokus må rettes 

mot bymiljøet, livskvalitet og helse. Det bør utvikles et system for rapportering og kartlegging 
av nabostøy/støy i nærmiljøet. Forskningens resultater må benyttes til kompetanseheving og 
vurdering av effektiviteten av miljøtiltak.

Programkategori 12.20  Kap. 1420 (s. 81)
Fylkesmennenes rolle er avgjørende for å oppnå bærekraftig regional utvikling, og 
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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 www.miljokommune.no og www.miljostatus.no. 

Del III Omtale av viktige oppfølgingsområde
Kap 8.1.13 Samferdselsdepatementet
Nasjonal transportplan 2014-2023 s.233, kap 6.2.3 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. Samtidig 
melder vegvesenet at målet for utendørsstøy  ikke kan nås med egne virkemidler. Det sies 
«det er krevjande å nå dei nasjonale måla for støy». 
    Det er det selvfølgelig når det er umulig å spore noen som helst anstrengelser i de senere 
års budsjetter, for å nå dette målet. Vi mener at Stortinget ikke kan la dette passere upåtalt.
    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 støyutfordrngen de er ment å løse.    
    Samferdselsetatene må tilføres målrettede midler for å oppfylle de nasjonale målene.  
Dette er også viktig  i sammenheng med den fortetting som vil prege bymiljøene i årene som 
kommer. 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. Bare den årlige 
tilveksten av alvorlige støyplagete med krav til utbedring etter støyforskriften, er 
mangedobbelt mer enn de magre utbedringstiltakene.  

Det er på høy tid å reise spørsmålet om Norge ved Samferdselsdepartementet  bryter 
forutsetningene i EUs støydirektiv. Det bør også være tid for å styrke norske borgeres helse 
gjennom å opprette en sterkere lovbeskyttelse mot støy.

Generalsekretær Seniorrådgiver                 
Ulf Winther Steven Gersh
sign sign
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