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Energi- og miljøkomitéen
Innspill til Prop. 1 S (2022-2023) Klima- og miljødepartementet

Norsk forening mot støy arbeider for å redusere støyplager i Norge, sikre bedre livskvalitet for 
menneske og natur, bomiljø og folkehelse. Foreningen mottar årlig et par tusen henvendelser fra 
støyplagete nordmenn som vil vite om rettigheter og tiltak mot støy. Mange frykter for helsen. SSB 
rapporterte i 2021 at 2,1 millioner nordmenn er støyplaget av sykdomsfremkallende støy fra 
omgivelsene, en økning på 100 000 siden forrige opptelling.  Det er synd at klima- og miljøbudsjettet 1

har blikket så høyt hevet at det ikke ser de nære ting, nærmiljøet og ikke minst barns oppvekstmiljø. 

Prinsippene for miljøforvaltning (s.18) 
Fra et perspektiv som tar med  støyforurensing, er det nødvendig å kommentere prinsippene:
- Klima-og miljøpolitikken skal være kunnskapsbasert. «Å hente inn kunnskap frå kjelder som 

forsking, overvaking, kartlegging og kunnskapssamanstillingar står sentralt.» Vi savner at 
departementet aktiv bruker WHO´s forskningsbaserte anbefalinger om støygrenser. Departementets 
kildebruk virker selektiv og unnvikende mht. støy. 

- Allmenheten har rett til kunnskap, tilgang til miljøinformasjon og deltaking i prosesser for å avgjøre 
saker om miljø. Vi minner om at Århuskonvensjonen sier at staten skal spre infomasjonen, ikke bare 
åpne for tilgang, og dessuten forenkle henvisning for rettslig prøving. Svært mange av dem som 
kontakter oss i støyspørsmål opplever at tilgang på informasjon i det offentlige er tungt tilgjengelig.

- FN´s bærekraftsmål er i støyhenseende ingen gullstandard. Ukritisk bruk av bærekraftsmålene  
inviterer til neglisjering av støy. F.eks burde bærekraftsmål 3 og 11 inneholdt støymål. Vi har sondert 
for å finne hvorfor denne mangelen og har et bilde av støy er utelatt fordi mange mindre utviklede 
land har mangelfulle verktøy for å håndtere støy og definere helsekonsekvenser. Ved ukritisk bruk 
av bærekraftsmålene legger vi u-lands forutsetninger til grunn for vårt støyarbeid.

- Føre-var prinsippet ligger til grunn bl.a for forurensingsloven. Det må bemerkes at støygrensene 
som praktiseres i forskriften ligger skyhøyt over det som anbefales av WHO som helsemessig 
forsvarlig. Det forklarer bl.a hvorfor Norge har ca 10 000 tapte friske leveår hvert år, med alvorlig 
sykdom og også for tidlig død. Føre-var? Vi trenger ikke mer kunnskap for å agere. Hvor er den 
kunnskapsbaserte politikken?    

 
Forurensing 2.4 (s. 22)
Norge har ambisiøse mål om å redusere forurensing. (!) Det er vanskelig å se at dette gjelder støy, 
med et budsjett som glimrer med sitt fravær av økonomiske insitamenter mht. støy.  Vi har fulgt den 
opprinnelige nasjonale handlingsplan mot støy, med sine etter hvert moderate målsettinger, og som 
selvdøde to år før målstreken pga mangel på oksygen og mangel på konkret handling, enda konkret 
handling er en viktig del av å skaffe den ambisiøse måloppnåelsen.   
 
Norsk støyklasseskille
Støyklassekille i Norge. Komiteen bør notere seg at i Norge har borgere to hovedregelsett som 
beskytter oss mot støy: (1) forurensingsforskriften og (2) T-1442 støyretningslinje til Plan- og 
bygningsloven. Forurensingsforskriften setter grense for innendørs støy og T-1442 setter grenser for 
utendørs støy.   Støygrensene i T-1442 samsvarer med WHO´grenser for støy og helserisiko. Men 
man bor dypt inne i rød helsefarlig støysone før forurensingsforskriftens støygrense kommer til 
unnsetning. Forskjellen på de to standardene er 12-15 dB. Støyvernet for nordmenn er i en av de to 
kategoriene. Reglene vi praktiserer i dag må beskrives som klasseskille. Nye infrastrukturprosjekter 
skal oppfylle T-1442. Forurensingsforskriften representerer ingen bærekraftig støystandard. Norge må 
skjerpe rettighetene for de mest utsatte. Vern mot helseskadelig støy er en menneskerett.                 
Dokumentasjon av støy er avgjørende for å nå frem overfor støyeier, eller å få hjelp fra det offentlige. 

 https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/flere-utsatt-for-stoy-ved-boligen 1
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Kostnadene ved å etablere dokumentasjon ved støymåling er i praksis en hindring for mange. 
Støyforeningen erfarer at kommunenes bidrag er utilstrekkelig. Vi ber komiteen sikrer tilrettelegging av 
en tilgjengelig ordning for at folk dokumentere sitt støyproblem. Det siste året har Støyforeningen 
utplassert kvalitetsstøymålere i tre av landets fylker. 

Kraftig økning av  støykostnader
Norske utbyggingsplaner hittil bygger på beregninger som viser at trafikkstøyens eksternkostnader 
utgjør 1,3 % av trafikkens totale eksternkostnader. Når utgjør støy 25 %! Støykostnader kan ikke 
lenger neglisjeres.  Vinteren 2019/20 leverte TØI en rapport om transportens eksternkostnader som 
økte beregningen av støyens samfunnspris til 16,5 milliarder kroner/år! 25 % av totale eksterne 
samfunnskostnader. Det at helsekostnadene er tatt med i regningen for byrden av støy økte 
anslagene. https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=52408  

P-kategori 12.20 Resultatområde. Tabell 7.2  (s. 90)
Se punkt om støyplager. Målet er under revisjon. Støyforeningen foreslår at støykravet i 
forurensingsforskriften skjerpes med 3 dB som et skritt mot T-1442 nivå. Skjerpningen gjennomføres 
ved å endre målekriteriene så støy inne i bolig måles med åpne lufteventiler, ikke lukket som i dag. 

Motorferdsel i  utmark (s. 97) 
Støyforeningen støtter arbeide med revisjon av loven, med sikte på klarere regler for å praktisere 
loven slik at den verner om naturmiljøet og fremmer trivselen for dyr og mennesker. 
           
P-kategori 12.20  Støy (s. 106)
Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har fått i oppdrag å sørge for kunnskapsiinnhenting og  
utforme nye indikatorer og nasjonale støymål. Institusjonene er svært sentrale i norsk støybekjemplse 
og må sikres midler til oppgavene.  Ny måleindikator er positivt. Men mangel på prioriteringer, 
bevilgninger og ambisjoner må også repareres.  Skrivebordsplaner er ikke tilstrekkkelig. Landskapet 
er fylt av skinnmanøvre, symbolhandlinger og handlingsplaner mot støy som er uten midler til 
handling. Konkrete tiltak er mangelvare. Den fortsatte innsatsen mot støy bør ha en skjerping av 
støygrensene i forurensingsforskriften, forskriftfeste T-1442, og innarbeide krav om at alle 
infrastrukturtiltak innen samferdsel skal oppfylle T-1442. 

Kap 1420, post 77 Ymse organisasjoner ( s. 133)
Norsk forening mot støy er en av organisasjonene som mottar grunnstøtte til sin virksomhet. Vi er 
takknemlig for støtten. Den er viktig for vår virksomhet med å fremme informasjon om gode lydmiljøer, 
forebygge støy, yte rådgiving og praktisk lavkostnads støydokumentasjon. Vi takker for påplussing på 
ca 34 000 kr som nåværende budsjett signaliserer. 
    Fylkeslokale støymiljø. Støyforeningen har kjøpt inn gode støymålere som er utplassert i Rogaland, 
Vestland og Troms. De benyttes av lokale miljøer som er under utvikling. Dokumentasjon av støy og 
informasjonsvirksomhet vil utgjøre en viktig del av deres arbeid.      

Del III   Kap 8.1.13 Samferdselsdepartementet  (s 260)
Ett hovedmål i Nasjonal transportplan er at transportpolitikken skal medvirke til…å redusere 
miljøskadelige virkninger av transport. 
Årlig mister også 10 000 mennesker sine friske leveår pga. støy.
    Departementet har tidligere meldt at støyarbeidet har tatt pause mens man samler kompetanse.(!) 
Budsjettet for 2023 vitner ikke om noe opphør av «pausen». Vekslende utredninger om støy i ny og ne 
har vært departementets innsats de siste ti årene. Uten at det har hjulpet på kompetansen. 
   NTP-perioden 2022 - 2033 med 1200 milliarder kr innsats for samferdsel, inneholder  uansvarlig 
budsjettlavmål for faktisk innsats for å redusere støyforurensing. I NTP-perioden vil 
samfunnskostnadene i Norge pga. støy beløpe seg til 198 milliarder kroner uten at dette adresseres.
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