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Støy i plansaker
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• Miljøavdelinga 

• Kommunalavdelinga - planseksjonen
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Seier meg lei for skiftande målføre i presentasjonen, grunna 
klypp og lim frå ulike kjelder.. (Og dårleg tid ☺)
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Seksjonsleiar - plan
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1) Støyplaga (SPI) skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i 

forhold til 1999. 

2) Talet på personar utsett for over 38 dB innandørs støynivå 

skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 

2005. (2014 – økt med 20 %, SSB)

Målet til miljøvernstyresmaktene er at støyproblem skal førebyggjast og reduserast slik at 

omsynet til menneska si helse og trivsel blir ivareteke

Miljødirektoratets hjemmeside

Nasjonale mål fra 2007

Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 2,1 millioner er utsatt for støy 
over 55 dBA utenfor huset sitt. Antallet har økt med ca. 700 000 siden 1999.

Environmental Noise Guidelines ny 2018 – erstatter 1999 anbefalingene som er i dagens T-

1442

"stronger evidence of cardiovascular and metabolic effects of environmental noise“ –WHO 

anbefaler 7 dB lavere for flystøy, 4 dB lavere for bane og 2 dB lavere for vei

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/383922/noise-guidelines-exec-sum-eng.pdf?ua=1


Støyplager i Norge

Folkehelseinstituttet om 

støy og helseplager

SSB om støyplage i Norge

Miljøstatus om støy

I Norge har 200 000 problemer med nattesøvnen på grunn 

av støy, ifølge Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/stoy/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/stoyplage-i-norge--344661
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/


5© Fylkesmannen i Vestland

Folkehelseinstituttet summerer opp:

• Det er viktig at retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til grunn i den 
enkelte kommune, og at reguleringsvedtak, byggesaksbehandling og kommunens oppfølging sikrer at 
hensyn til støy ivaretas. 

• Vesentlige avvik fra retningslinjen i kommunale planer kan være grunnlag for innsigelse fra 
Fylkesmannen.

• Når det gjelder innendørs støynivå viser T-1442:2016 til kravene i byggteknisk forskrift og til konkrete 
innendørs støykrav i Norsk Standard, NS 8175:2016, Lydforhold i bygninger.



6© Fylkesmannen i Vestland

Hvorfor øker støyplagen?

• Befolkningsvekst skjer i byer/tettsteder (+ 700 000 på 20 år)

• Nye boligområder etableres nær støykilder (de beste boligområdene 

er tatt) - fortetting

• Økt trafikk på veiene

• Mer støyende bilbruk (dekk og motorer?)

• Nye boliger bygges ikke i henhold til T-1442 ?

• Selv ved overholdelse av grenseverdiene i T 1442 vil 25 % kunne 

oppleve støyplage, herav ca. 10 % sterk støyplage.

Elbilenes inntog bidrar kun til merkbart redusert støy ved hastigheter 

lavere enn 40 - 50 km/t. Dekkstøyen er dominerende for personbiler ved 

ca. 30 km/t mens for tyngre biler fra 55 km/t. (Vestlandet spesial: Våt 

asfalt gir høyere dekkstøy enn tørr asfalt) 

For å kunne redusere støyplagen er det nødvendig at nye

boligområder har tilfredsstillende støyforhold.
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Litt om roller..
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Fylkesmannen sin rolle

Plansaker – T-1442 – Fylkesmannen skal medvirke og kan stanse planer med innsigelse - Samordning

Forebygge støy

Industri, skytebaner, motorsportbaner, vindmøller, asfaltverk, 

pukkverk, skipsverft mm – Fylkesmannen er myndighet etter 

forurensningsloven bl.a. for: «støy fra øvrige virksomheter, som 

ikke må ha tillatelse av andre grunner enn støy, og som ikke er 

støyregulert gjennom forskrift”

Redusere ny/eksisterende støy gjennom forurensningsloven

Vedtak etter folkehelseloven – Fylkesmannen er klageinstans

Saker etter energiloven og statlige planer etter pbl – Fylkesmannen kan gi uttale

Avgjøre påklagede støyvedtak i kommunene

Forurensningsforskriften kapittel 5 – Fylkesmannen er "en slags" myndighet –

forskriften omfatter bare de aller aller aller …mest støyutsatte boligene



• Anlegg tillatt konsesjon energiloven - NVE

• Offentlige havner Kommunen (pbl eller folkehelseloven (fhl))

• Veger – forurensningsforskriften kapittel 5

• Jernbane - forurensningsforskriften kapittel 5

• Flyplasser - forurensningsforskriften kapittel 5

• Bygg og anleggsstøy* – kommunen pbl 

• Skytebaner, motorsportbaner, vindmøller – kommunen fra 1.1.2020

• Serveringssteder: kommunen (pbl eller fhl)

• Ballbinger – kommunen (fhl)

• Nabobråk/helligdagsfred: politiet (politivedtekter)

• Støy på arbeidsplassen: Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven)
OBS. FM som forurensningsmyndighet kan i 
teorien gjøre noe med < 7 % av 
"støyplagen"  i Norge

Hvor er Fylkesmannen ikke myndighet for støy etter forurensningsloven



Dvs.: 

• Det meste som ikke går etter særlovverk (unntatt fra pbl./ plankrav) må håndteres i plan, 

dersom støyplager og påfølgende skade på folks helse og livskvalitet skal unngås.

• OBS: Retningslinjene for hvordan dette skal skje, er under revisjon:
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Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål: 

Bolig, sykehus, pleieinstitusjon, fritidsbolig, skole og barnehage. Også type rom i bolig; 

soverom og stue. 

Grenseverdier: (Tabell 3 i retningslinjen) 

F.eks. utenfor soverom, på uteoppholdsareal, langs veg: Lden 55 dB.

Støysoner: (Tabell 1 i retningslinjen) 

F.eks. utendørs støynivå langs veg, gul støysone: Lden 55 dB - Lden 65 dB rød støysone: > 

Lden 65 dB

Statens vegvesen kartverktøy

Avinor kartverktøy

Uansett: Støyretningslinje T-1442/2016 er «verktøyet»

Veileder M-128/2014 (346 sider) gir utdypende veiledning, «bruksanvisning»

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec
https://avinor.no/konsern/kart/stoysonekart/
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T-1442 «slår inn» dersom 

grensene i tabell 3 

overskrides ved 

a) Etablering av ny eller 

utvidelse av støyende 

virksomhet 

b) Ny bebyggelse med 

støyfølsomt bruksformål 

nær eksisterende 

støykilde 

c) DVS: Må også ha 

oppdaterte planer!
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Avvik i gul sone (dB verdier for vegstøy)

En stille side < Lden 55 og støyutsatte fasader > Lden 55

Den : Alle soverom, stuer, balkonger, verandaer, 

uteoppholdsarealer, lekeplasser < Lden 55

Bergen KPA 2030

«Alle boenheter skal ha minst en fasade som vender mot 

stille side der støynivået ikke overstiger nedre grenseverdi 

for gul sone. Minimum halvparten av oppholdsrom og 

minst 1 soverom skal ha minst 1 vindu som kan åpnes 

mot stille side. Barnehager og grunnskoler skal ha alle 

oppholdsrom på stille side»
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T-1442 åpner for avvikssoner i sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt

Grunnlaget for avvikssoner er målsettingen om å legge til rette for økt bosetting i

sentrumsområder, særlig nær kollektivknutepunkt.

Avvikssonene må defineres i kommune(del)plan.

Avvik i rød støysone

Hva er sentrumsområder? SSB har et kart som definerer 

sentrumssoner

https://kart.ssb.no/
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Kommuneplanens arealdel – kommunedelplaner

Er foreslåtte nye bolig- og hytteområder egnet mht støyforhold? For å vite det må det gjøres 

en støyfaglig utredning.

• Kommunen kan (må?) legge inn støysoner fra veg, flyplass, jernbane og andre støyende 

virksomheter som har levert støysonekart – jf. andre fareområder – ROS..

• Kommunen kan gi planbestemmelser som gir føringer for mye «avvik» kommunen 

aksepterer ved bygging i gul sone.

• Kommunen kan legge inn «avvikssoner» og bestemmelser for ev. bygging i rød sone

• Kommunen kan beskytte stille områder med bestemmelser – Skjer (for) sjelden?
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Reguleringsplaner

Varsel om oppstart: 

-Trengs det støyfaglig utredning i denne saken?

Plan på høring: 

• Hva slags «avvik» fra T-1442 legger de opp til

• Er det i samsvar med ev bestemmelser i KPA

• Hva står i støyrapporten må gjøres for å oppnå dette (må 

det skjermes noe mm)

• Er det som evt. må gjøres ekstra, godt nok beskrevet i 

reguleringsbestemmelsene?



18© Fylkesmannen i Vestland

• Støyskjerm ved veg?

• Støyskjermer inne på boligområdet for delareal (uteplasser, enkelte balkonger, 
takleiligheter mv)

• Plassering/utforming av bygninger for å bruke bygningskroppen som skjerm

• Føringer for romplassering i boenheter for å få (flest mulig) stue/soverom på stille side

• Balansert ventilasjon- de rom hvor vindu blir liggende mot støyutsatt fasade må 
kunne tilføres frisk luft

• Balkonger/veranda på stille side, evt. skjermes særskilt hvis på støyutsatt side

• De boenheter som må utføres med lydvindu og/eller tung veggkonstruksjon for å 
overholde krav til innendørs lydnivå må identifiseres – og detalj dimensjoneres ifb 
byggesaken

Nye boliger ved vei – eksempel på “grep”
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Vi ser ofte forhold som kan gi grunnlag for innsigelse er (T-1442 pkt. 5.2), 

f.eks:

• at støyvurderinger i plansak mangler eller er svært mangelfulle (se kapittel 3 og 5)

• at planlagt arealbruk avviker fra anbefalingene i retningslinjen uten at årsakene til avviket 

er grunngitt og tilstrekkelig dokumentert (se kapittel 3.2.3 og 3.3)

• at planlagt arealbruk er i strid med retningslinjene og Fylkesmannen ikke finner at 

begrunnelsen for avviket kan forsvare avvikets omfang (se kapittel 3.2.3 og 3.3).
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• Planlegging handler om å se ulike interesser i sammenheng. 

• Planlegging skal samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 

vedtak om bruk og vern av ressurser. 

• En reguleringsplan skal ta sikte på å få den best mulige arealbruk totalt sett etter en helhetlig 

avveining av de ulike interesser. 

• Grunnleggende prinsipper i arealplanlegging er krav til medvirkning (en demokratisk 

planprosess) og krav om beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn.

Noen grunnleggende forutsetninger – repetisjon ..
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Viser bla. til denne
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Hvordan sikre at befolkningen ikke utsettes for helseskadelig støy?

Utredningskravet er helt sentralt i arealplanlegging. 

Kravet om å utrede konsekvenser for støy i arealplaner er uomtvistelig. 

Utredningskravet gjelder ikke bare for planer for støyende virksomhet, men også 

for planer for ny arealbruk (ny støyfølsom bebyggelse) som utsettes for støy. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) innebærer 

en forventning fra statlige myndigheter om at kommunenes arealplanlegging 

skal legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyplager.
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T-1442 er en retningslinje og grenseverdier og tiltak blir juridisk bindende kun gjennom 

planvedtak, hvor særlig planbestemmelsene er viktige.

God støyforvaltning i planer handler om utforming av arealplaner hvor støyhensyn er 

bygget inn i selve plangrepet og planløsningene, og hvor disse hensynene er nedfelt i 

planbestemmelser. 

Da må støy være et tidlig plantema. Støy må utredes tidlig i planprosessen for å få 

oversikt over støyutfordringene, og planene må tilpasses støyutfordringene. 

Det bør gjøres en egnethetsvurdering for å avgjøre om tomten er egnet for 

arealbruksformålet. 

Støy må være premissgivende for arealplanene. Planløsningene må være et svar på den 

støysituasjonen man har i planområdet. 
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”Dette planområdet er avsatt som avviksområde i kommuneplanen. Det innebærer at 

støygrensene kan avvikes for en eller flere fasader for boligene. 

Forutsetningen er at følgende målsettinger legges til grunn: 

Alle boenheter skal ha en stille side. 

En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av oppholdsrommene inkludert minst ett soverom 

skal vende mot stille side. 

Alle boenheter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som tilfredsstiller 

grenseverdiene i retningslinjen T-1442. 

Kommunen krever at utbygger optimaliserer prosjektet slik at målsettingen om støy nås i størst 

mulig grad. Kommunen vil ha fremlagt dokumentasjon på slik optimalisering av planløsningene, 

herunder en støyfaglig utredning. Kommunen ber også om et forslag til planbestemmelse hvor 

ovennevnte målsettinger er detaljert beskrevet.”

Den viktige «hoppkanten»…
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”Dette planområdet er ikke avsatt som avviksområde. Kommunen forventer derfor at 

grenseverdiene gitt i T-1442 for støy oppfylles utenfor alle oppholdsrom med vinduer og på hele 

uteoppholdsarealet.” 
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Formuleringen ”Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 legges til grunn 

for planen” anbefales ikke, da den ikke er konkret og viser til en hel retningslinje som kan 

tolkes. 

Som et minimum må det omformuleres til: 

”Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 

gjøres gjeldende for planen”.

Litt om bestemmelser
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Eksempel på planbestemmelse i avviksområde:

”§ 8 Tiltak mot støy Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-

1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Unntak gis for fasader som vender mot Storgata, hvor det tillates 

overskridelse av grenseverdiene for veitrafikkstøy. 

Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen: 

- Alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side, hvor støygrensene i tabell 3 

tilfredsstilles 

- - For hver boenhet skal minimum 50 % av oppholdsrom inkludert minimum ett soverom ha 

vindusfasade mot stille side, hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles 

- - Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Unntak 

for kravet om private utearealer gis for endeleilighetene mot Nygata, for til sammen 4 boenheter. 

- -75 % av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3. Det skal settes opp 

støyskjerm mot Nygata som vist på illustrasjonsplan IP-01. Det skal ved rammesøknad fremlegges 

støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på at kravene til støytiltak i denne bestemmelsen er 

oppfylt. 

- Alle støyskjermingstiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis.” 
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Oppsummert har vi følgende viktige prinsipper for støy i planleggingen:

1. Overordnet føringer om støy i kommuneplanen er viktig, særlig for evt. avviksområder. Dette må 

videreføres og detaljeres i reguleringsplaner. Støyhensyn må være en integrert del av selve plangrepet og 

planløsningene som fastsettes i reguleringsplanene. 

2. Støy må være tidlig plantema. Planområdets egnethet til arealformålet må vurderes. Kommunene må 

kommunisere klare krav/målsettinger om støy til utbygger/planlegger ved oppstarten av planarbeidet.

3. Støyfaglig utredning må være et redskap for utbygger/planlegger for å optimalisere planene for å oppfylle 

kommunens krav/målsettinger om støy i størst mulig grad. Veileder til retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging (T-1442) 37 

4. Når planforslaget oppfyller kommunens krav/målsettinger for støy, konkretiseres kravene som juridisk 

bindende planbestemmelser.


