
 

Støy fra større bygge- og anleggsarbeider i Gran kommune 
 
All støyende byggeaktivitet (BA-støy) er i utgangspunktet lov så lenge man overholder støygrensene i 
Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442/2012, kapittel 4. Annet lovverk vil også kunne 
være regulerende for aktiviteten, f.eks. politivedtekter, lov om helligdagsfred etc. 
 
Hjemmel og lovgrunnlag 
Gran kommune skal gjennom Folkehelseloven bidra til å sikre tilfredsstillende lydforhold for 
kommunens innbyggere. Utbyggere og entreprenører skal iht. Forskrift om miljørettet helsevern § 9a 
bidra til et lavest mulig støynivå ved etablering og bruk av støykilder. Støyretningslinjen T-1442 angir 
støygrenser som legges til grunn for vurdering av helsemessig ulempe og helsemessig forsvarlige 
støynivåer. 
Gjennom Folkehelseloven benytter kommuneoverlegen 1) også deler av støyforskriften for Oslo by 
som retningsgivende i Gran kommune. Dette gjelder særlig bestemmelsene om forhåndsgodkjenning 
og dispensasjon. 
 
Utendørs støygrenser ved større arbeider 
Støygrensene gjengitt i tabell 4 i T-1442/2012 er gjennomsnittsverdier og gjelder utenfor rom til 
støyfølsom bruk (soverom, stue, undervisning, pasientrom mv). Verdiene gjelder for anlegg med total 
driftstid under 6 uker. For lengre driftstid skjerpes grenseverdiene for dag og kveld med 3-5 dB (se 
tabell 5 i T-1442). Flere prosjekter som berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i 
tid, skal behandles som én sammenhengende anleggsperiode. Ved lyd med tydelig innslag av 
impulslyd 2) eller rentoner 3), bør støygrensene skjerpes med 5 dB. Maks. lydnivå natt bør ikke 
overskride 60 dB. 

 
Bygningstype Dagtid 

LpAeq12h (07-19) 

Kveld LpAeq4h (19-23) 

Søn-/helligdag LpAeq16h(07-23) 

                      Natt 

LpAeq8h(23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

 
65 

 
60 

 
45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 

Tabell 4. Utendørs støygrenser 

 
Innendørs støygrenser ved større arbeider 
I noen situasjoner kan det være aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå, f. eks. ved arbeider i samme 
bygningskropp eller der høyt utendørs støynivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak. Verdiene 
gjelder også i bebyggelse over tunneler. 
 

 
Bygningstype 

 
Dagtid 

LpAeq12h (07-19) 

 
Kveld LpAeq4h (19-23), 

søn-/helligdag LpAeq16h ( 07-23) 

 
Natt 

LpAeq8h ( 23-07) 

Boliger, fritidsboliger, 

overnattingsbedrifter, 

sykehus, 

pleieinstitusjoner 

 
 

40 

 
 

35 

 
 

30 

 Arbeidsplasser med krav    

 om lavt støynivå. 

 

                                    LpAeqT: 45 (i brukstid) 

Tabell 5. Innendørs støygrenser 
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Håndheving av retningslinjene 

Den praktiske håndhevingen av støyretningslinjen i dagperioden er begrenset så lenge 
reguleringsplan er godkjent og det er gitt nødvendige tillatelser til arbeidene. Det er av felles 
interesse for byggherre, naboskap og samfunnet at arbeidet utføres så raskt som mulig. 

 

For arbeider som overskrider støygrensene i T-1442, skal det i utgangspunktet søkes Gran kommune 
ved kommuneoverlegen om tillatelse. Uten tillatelse kan man risikere at politiet stanser arbeidene 
etter klager. 

I tilfeller hvor det må antas at støygrensene i T-1442 overskrides, vil det være aktuelt å stille krav om 
støyprognoser. Dette gjelder særlig for store, langvarige arbeider på dagtid, men kan også omfatte 
arbeider på kveld og natt. I tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde grenseverdiene, f.eks. på 

grunn av mye impulsiv støy, kan dette kompenseres med driftstidsbegrensninger og eventuelt tilbud 
om alternativt oppholdssted. Det skal alltid lages en plan for varsling og kommunikasjon med naboer. 

 

Tillatelse til avvik fra retningslinjene 

Søknader om tillatelse til overskridelser av støygrensene sendes kommuneoverlegen skriftlig i god tid 
før arbeidene igangsettes. Søknaden må minimum inneholde: 

 

• Sted og tidsrom (dato og klokkeslett), samt varighet for det omsøkte arbeidet 
• Varighet for den totale bygge- og anleggsperioden 
• Kart eller kartskisse som lokaliserer arbeidsområdet og de mest berørte naboer 
• Formål og karakter av arbeidene 
• Begrunnelse for behovet for å fravike grenseverdiene i T-1442 
• Hva slags maskiner skal benyttes og antatt angivelse av støynivå til omgivelsene 
• Evt. støydempende tiltak som iverksettes av tiltakshaver 
• Innhold i (kopi av) skriftlig informasjon til berørte naboer 
• Navn og telefonnummer til ansvarshavende for arbeidet 

 

Eksempler på vilkår i tillatelse 

Alle søknader om tillatelse til avvik fra retningslinjene vurderes av kommuneoverlegen evt. etter 
konsultasjon med Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS, som Gran kommune er medlem av. 

Det legges vekt på begrunnelse og avbøtende tiltak overfor naboer.  

 

Søknader innvilges alltid på vilkår. Eksempler på vilkår vil kunne være: 

 

• Utbygger skal benytte de mest støysvake arbeidsmetoder/-maskiner tilgjengelig og søke å 
unngå unødig støyutsondring. Maskiner og anleggsutstyr må settes opp slik at sjenansen 
for naboer blir minst mulig. 

• Utbygger plikter skriftlig å varsle naboer som beskrevet i søknaden og iht. T-1442. I 
varslings- og infoskrivet skal det opplyses om navn og telefonnummer til ansvarlig 
byggeleder, som skal kunne nås under arbeidets gang. Det skal videre opplyses om 
kontaktinformasjon til Gran kommune. 

• Kopi av alle varslingsskriv sendes kommuneoverlegen i epost til 
postmottak@gran.kommune.no  

• Utbygger skal tilby naboer alternativ overnatting ved støyende nattarbeid. Tilsvarende på 
dagtid kan det være aktuelt å tilby alternativt oppholdssted til naboer med særskilt behov 
for ro. 

• Sterkt støyende arbeider kan bli belagt med arbeidstidsbegrensning.  Eventuelle forslag 
til alternative arbeidstider forelegges Kommuneoverlegen. 

mailto:postmottak@gran.kommune.no


GRAN KOMMUNE   1  

• Dersom aktivitetene medfører større støyulemper enn forutsatt, forbeholder 
kommuneoverlegen seg retten til å trekke tillatelsen tilbake, om nødvendig med 
øyeblikkelig virkning 

• Utbyggers internkontroll må dokumentere hvordan vilkårene i tillatelsen overholdes. 
Utbygger har ansvaret for at underentreprenører også er kjent med og overholder de 
samme vilkårene. 

• I særlige tilfeller kan kommuneoverlegen kreve lydmålinger 

 

Vilkår i tillatelsen vil variere avhengig av omfang, varighet, støynivåer etc. Behandlingen av søknaden 
er enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen i Oppland etter reglene i Forvaltningsloven. 

 

Henvendelser om dette skrivet kan rettes til Kommuneoverlegen i Gran, tlf. 61 33 84 00. 

 
 

 
Publikasjoner 
 

 Bygge- og anleggsstøy: 
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Plan%20og%20bygg/Arealfo
rvaltning/KLIF-St%C3%B8y-bokmal-web.pdf  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (Kap. 4, ss.16-18) 
https://www.regjeringen.no/contentassets/c19e1ed84f1449aabfd8ba7829e009c9/t-
1442_2012.pdf  

 

 

Noter 

 
1) Ansvaret for støy er lagt til ulike kommunale myndigheter. For BA-støy, altså støy fra bygge- og 

anleggsaktivitet som pågår, er det kommuneoverlegen som er kontaktpunkt. Det er dette som 
omtales i dette veiledningsskrivet.   
Men støyproblematikk håndteres også på planleggingsnivå: Ansvaret for støyutredninger i 
arealplanlegging ligger til planavdelingen, mens det er byggesaksavdelingen som håndterer  
saksområdet i konkrete byggesaker. 

 
2) Impulslyd er svært korte lydimpulser med svært høye og raskt økende volum. Rifle- og 

pistolskudd, hammerslag, trykkluft og spikerpistol er alle eksempler på kilder til impulsstøy.  
 
3) Rentone, dvs. at lyden domineres av én frekvens eller noen få nærliggende frekvenser. Lyd fra 

togfløyter, trafostasjoner og enkelte elektriske apparater er typiske eksempler - likeså 
summingen fra en blomsterflue som står stille i luften. En erfaren akustiker vil høre at en lyd har 
rentonekarakter; ellers kan den også dokumenteres med en støymåler med frekvensanalyse. 
Rentonestøy oppleves ofte mer sjenerende enn mer blandet støy, og for enkelte typer støy er 
grenseverdiene lavere hvis støyen har rentonekarakter.(Kilde: 
http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Hva-betyr-dBA-SPI-GP-osv. ) 
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