
T-1442/2021: 
Tekniske presiseringer eller 

store konsekvenser?

Uendrede grenseverdier rel. T-1442/2016, men 

hvilke konsekvenser får de nye tekstlige endringene?



T-1442/2021 …Stikkord: Det kommer an på øynene som ser. 

• Kjernepunkt 1: Språklig tolkning, grammatikk og juridisk konsekvens av ordlyd.

• Kjernepunkt 2: Konsekvensene av ulikt kompetansenivå i det offentlige

• Kjernepunkt 3: Det som er borte, - eller nesten umulig å forstå eller finne ut av

.. fra en stakkars rådgivers ståsted som har vært med fra begynnelsen av T-1442 sin fødsel

Noen eksempler

• Hva betyr «1-2 dB»…nytt fra -2016…….og avrundingsregel på 0,5 dB?

• Hvor finner man en juridisk forankring for at en retningslinje går foran 
gjeldende bestemmelser i arealplanen?

• Statlige aktører har sine egne «tolkninger» og er «uenige» med T-1442/2021: 
Hvorfor det dersom alt er så klart?

• Stille side: Definisjon som er helt forskjellig i 2016 og 2021



Tabell 2 i T-1442/2021

Støykilde

Støynivå utenfor 
vinduer i rom 

med støyfølsomt 
bruksformål og 
på stille del av 

uteoppholdsareal

Støynivå utenfor 
soverom, natt kl. 23-

07.

Støynivå utenfor 
vinduer i rom 

med støyfølsomt 
bruksformål og 
på stille del av 

uteoppholdsareal dag 
og kveld, kl. 07-23

Støynivå utenfor 
vinduer i rom 

med støyfølsomt 
bruksformål og 
på stille del av 

uteoppholdsareal 
lørdager

Støynivå utenfor 
vinduer i rom 

med støyfølsomt 
bruksformål og 
på stille del av 

uteoppholdsareal søn-
/helligdag



Enklere fremtid …og mindre politikk? 
Den provoserende overskriften vil gjelde dersom kommunene gjør det de skal, dvs. får på plass ny arealplan, 
nye bestemmelser og kartlegger hvor det er egnet å bygge iht. den nye ordlyden i 1442/2021.

Deretter gjør den nye T-1442/2021 livet mye enklere: Kommunen har allerede grovt kartlagt hvor det er 
egnet å bygge, - og ikke minst inkluderer det at det er mulig å oppnå stille side……?...Ikke sant?

Kap. 3.2 «I arbeidet med reguleringsplaner må kommunen påse at kommuneplanbestemmelser 
overholdes og at denne retningslinje legges til grunn for planleggingen.

Mindre politikk?

• Når kommunen må kartlegge og vise hvor det er egnet å bygge eller ikke, 
hvor det er lov å bygge i rød støysone m.m. så impliserer det at det blir 
mindre politisk spillerom i arealplanarbeidet etter at arealplanen er fastsatt?  
Det kan bli en logisk følge av nye T-1442/2021.

• Vi rådgivere ønsker forutsigbare rammevilkår for reguleringsplanprosesser
• Viktig med tidlig prosess og godt gjennomarbeidede kommuneplaner.
• Behov for flere og tidligere støyutredninger i regi av kommunen? 



Noen «humper i veien» for prosjekter startet tidligere

• T-1442/2021: «En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som ikke overskrider 

grenseverdiene i tabell 2 uten at det er gjort tiltak på eller ved fasade»

• Veileder M-128/2014 til T-1442/2016: «Med stille side menes side av bygningen der alle anbefalte 

grenseverdier i tabell 3 i T-1442/2016 er tilfredsstilt»  

«Stille side» har forskjellige definisjoner og forskjellen kan ha store 
økonomiske og juridiske konsekvenser.

• T-1442/2016: Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se definisjon) 
Dvs. 55 dB gul sone vei 

• T-1442/2021: Ingen kriterier angitt for soneinndeling. Så hva er nå kriteriet for at noe ligger i gul eller rød 
støysone?



Trond Norén
Fagansvarlig Støy & Akustikk

Mobil: 45506918
Epost: trond.noren@asplanviak.no

Spørsmål….


