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Dette informasjonsskrivet inneholder utdrag fra støyretningslinjen (T-1442/2012) med 
veileder (M- 128/2014), og angir Folkehelsekontorets praksis i Bærum kommune. 
Folkehelsekontoret skal gjennom folkehelseloven bidra til å sikre tilfredsstillende lydforhold 
for kommunens innbyggere.  
 
Hjemmel og lovgrunnlag 
I forbindelse med bygge- og anleggsaktivitet, må utbygger og entreprenør sørge for lavest 
mulig støynivå og mest mulig skånsom gjennomføring for omgivelsene, jfr. forskrift om 
miljørettet helsevern. Annet lovverk vil også regulere aktiviteten,  f.eks. politivedtekter, lov 
om helligdagsfred m.v. Kommuneplanen har bestemmelser om støy og anleggsstøy kan også 
være beskrevet i reguleringsbestemmelser.  
 
Informasjon til naboer i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid 
Naboer som blir utsatt for støyende arbeider, bør varsles, for å få muligheter til å innrette 
seg. Klager og misfornøyde naboer skyldes nesten alltid for lite informasjon fra 
utbygger/entreprenør. For større annleggsarbeider, skal naboene varsles  og det skal lages 
en plan for varsling og kommunikasjon med naboer. Her står det mer om nabovarsling; 
kapittel 4.4  i T-1442. Forslag til nabovarsel finner du på miljokommune.no. 
 
Støyretningslinjen T-1442 
Støygrensene i T-1442 legges til grunn for vurdering av helsemessig ulempe og helsemessig 
forsvarlige støynivåer. Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442, kapittel 4 med 
veileder (M- 128/2014) beskriver bygge- og anleggssaktivitet. Tabell 4 angir basis støygrenser 
utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.  
 
Tabell 4 

Bygningstype  Støykrav på dag 
- gj.snitt kl. 7-19  

Støykrav på kveld 
- gj.snitt kl. 19-23 

Søn-/helligdag  
- gj.snitt kl. 07-23  

Støykrav på natt  
- gj.snitt kl. 23-07  

Boliger, 
fritidsboliger, 
sykehus, pleieinst. 

65 dB 60 dB 45 dB 

Skole, barnehage  60 dB i brukstiden 

Støygrensene skjerpes når anleggsarbeidet varer lenger enn 6 uker. Dersom lyden er impuls-
preget eller inneholder tydelige innslag av rentoner, skjerpes grenseverdiene med 5dB. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Veileder-til-retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging-T-14422012/
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486
https://lovdata.no/forskrift/2003-04-25-486
https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/2000-03-22-392
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12
https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-1442_2012.pdf
http://www.miljokommune.no/maler/?topic=127&sub=135
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Når må det søkes om tillatelse til å overskride grenseverdiene i T-1442? 
Når det ikke er praktisk mulig å overholde grenseverdiene, må utbygger/entreprenør søke 
Folkehelsekontoret om tillatelse. Dette vil som regel gjelde for svært støyende arbeider på 
dagtid i tettbebygde strøk og ved nattarbeid i boligområder.  
 
Søknad om tillatelse 
Søknad om tillatelse sendes i god tid og skal bl.a. inneholde en begrunnelse for søknaden, 
varighet for omsøkte arbeider, type arbeider, antatt støynivå/støyprognoser, oversikt over 
berørte naboer, avbøtende tiltak og plan for kommunikasjon med og varsling til naboer. 
 
Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på www.baerum.kommune.no/stoy  
 
Tillatelser 
Dersom byggeprosessen innebærer sterkt støyende arbeid, må utbygger, så tidelig som 
mulig, få oversikt over omgivelsene som kan bli berørt av støyen.  Utbygger må vurdere 
avbøtende tiltak som kan være; tidsbegrensning av arbeidet, støyskjerming eller tilbud om 
erstatingslokaler.  Avbøtende tiltak bør med  i anbudsdokumenter ved valg av entreprenør.  
 
Tidsbegrensning 
Av hensyn til berørte naboer kan Folkehelsekontoret finne det nødvendig å begrense 
arbeidstiden for svært støyende arbeider. Tidsbegrensningen vil variere med omfang, 
støyens karakter, mulige skjermingstiltak og omgivelsene 
  
Erstatningslokaler 
Ved svært støyende arbeid,  kan det kan bli nødvendig for utbygger å tilby erstatningsboliger 
til personer som er i en sårbar situasjon og har lav tålegrense for støy. 
 
Kveld 1900 – 2300 og nattarbeid 2300 - 0700 
Det skal tungtveiende grunner til før Folkehelsekontoret gir tillatelse til å overskride 
grenseverdiene i T-1442 kveld og natt. Tillatelser gis i forbindelse med veiarbeider, arbeider 
på jernbanen eller trikkeskinner, der det kan føre til store samfunnsmessige konsekvenser å 
gjennomføre tiltaket på dagtid. Konsekvensene kan for eksempel være dårligere 
fremkommelighet eller sikkerhetsvurderinger for de som skal utføre arbeidet. 
 
Andre hensyn 
Arbeidene skal gjennomføres, og det er som regel av felles interesse for byggherre, 
entreprenør, naboskap og samfunnet at arbeidet utføres så raskt som mulig.  
 
Klager og henvendelser om bygge- og anleggsstøy 
Alle henvendelser/klager rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre og 
entreprenør. Dersom klager/henvendelser  ikke fører frem, kan berørte naboer ta direkte 
kontakt med Folkehelsekontoret på E-postadresse: post@baerum.kommune.no 

Telefon: 67 50 32 00 
 

http://www.baerum.kommune.no/stoy

