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           Oslo, 13.08.201 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Uttalelse fra Norsk forening mot støy om forslag til endringer i byggteknisk 
forskrift (TEK 10) 
Alle sitater nedenfor er fra regjeringens høringsnotat av 10. juni 2014, samt TEK 
10. 

 
Regjeringen «ønsker en mest mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser. Lover og regler skal 
forenkles for å skape en enklere hverdag for folk flest». Endringsforslagene er ment å gjøre 
boligbyggingen billigere og enklere. Det er positivt at en ikke har «forenklet» ved å redusere 
kravene til lydisolasjon og støynivåer for nye boliger. Det ville ha skapt en vanskeligere hverdag 
for folk flest, for selv med dagens minstekrav plages inntil 20 % av støy. Det fastslår bl.a. Norsk 
Standard NS 8175 – Lydforhold i bygninger. Den spesifiserer kravene til lydisolasjon og 
støynivåer for lydklassene A–D, hvor C er å oppfatte som minstekrav for nye bygninger. 
Lydklassene A og B er frivillige og har strengere krav enn minstekravene. Foreløpig brukes de 
sjelden. Ikke minst fordi de er dyrere å iverksette. 
 
Norsk forening mot støy foreslår følgende endringer: 
§8-3: Passusen «…slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og vibrasjonsforhold.» til: 
«…slik at det tas hensyn til lys- og solforhold, og slik at støy (inkl. lavfrekvent støy og infralyd) og 
vibrasjoner reduseres mest mulig.» 
§8-4, uteoppholdsareal: 
«(3) Uteoppholdsareal skal utformes slik at fare for personer unngås. Lekearealer skal 
avskjermes mot trafikk.» 
endres til: 
«(3) Uteoppholdsareal skal utformes slik at fare for personer unngås. Lekearealer skal 
avskjermes mot motorisert trafikk.» 
§ 8-9. Parkerings- og annen oppstillingsplass; 3a endres til: 
«Parkeringsplasser for forflytningshemmede skal være nær hovedinngang. Parkeringsplasser 
skal ikke plasseres slik at beboere plages av støy og eksos, eller legges i tilknytning til/sammen 
med lekeområder for barn.» 
§9-1, endres til: 
«§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø 
       Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som 
medfører minst mulig belastning på naturressurser, helse og miljø inkl. støy.» 
 
For Norsk forening mot støy, 
daglig leder 
Hanne Herrman 
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