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VEDTAK: 

Formannskapet vedtar følgende retningslinje for regulering av støynivå fra høyttalere eller 
musikkanlegg i Trondheim kommune: 
 

1. Formål 
Retningslinjens formål er å bidra til å forebygge helseplager og sikre befolkningen mot 
helseskadelig støy fra utendørs høyttalere/musikkanlegg. Videre skal retningslinjen bidra til 
å gi forutsigbarhet for både naboer, arrangører og publikum.  
 
2. Lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg (konserter og andre arrangement 

med stor lydproduksjon) 
 

a) Utendørs konserter/høyttalerbruk skal som hovedregel avsluttes senest kl 23:00.  

b) Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene 
og må ikke overskride følgende lydnivåer ved omkringliggende boliger: 

- I tidsrommet kl. 07:00 – 23:00 skal lydkravet ved fasade på mest utsatte 
boliger LpA,eq 30min ≤ 75 dB og LpC,eq30min ≤ 90 dB oppfylles.  

 

- Maksimalt lydnivå (Lp,AF,99 / Lp,CF,99 *) skal ikke være mer enn 10 dB høyere enn 
ekvivalent lydnivå for samme tidsrom.  
*Maksimalt lydnivå kan overskrides 1 % av tiden.  

 
Lydnivået måles 0,5 m utenfor åpent vindu ved boligfasade (eller frittfelt i samme 

avstand ved siden av fasade). Målinger skal foregå etter metoder beskrevet i 

”Musikkanlegg og helse, Veileder til arrangører og kommuner”.  

Grunneiere og andre myndigheter kan stille strengere krav til lydnivå og tidsrom. 
 

c) Utendørs konserter/høyttalerbruk med varighet ut over kl. 21:00 bør i størst mulig 
grad foregå innenfor skoleferier for grunnskolen, og for resten av året på fredag, 
lørdag eller dag før helligdag/offentlig fridag.  
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d) Konsert- og musikkarrangører for utendørs virksomhet skal i god tid (minimum 2 
uker) før arrangement informere mulige berørte naboer om følgende: Dato for og 
type arrangement, start- og sluttidspunkt for konserten eller annen bruk av 
høyttalere (inkludert lydprøver). Melding sendes også Trondheim kommune, 
miljøenheten. Søknad kreves kun dersom det skal søkes om unntak fra 
retningslinjene, jfr. punkt 5. 
 

e) Arrangør kan pålegges å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt 
av 
arrangementet, for å sikre at man holder seg innenfor gitte verdier. Arrangør skal 
avklare med Trondheim kommune i forkant om det er nødvendig med lydmålinger. 

 
f) Arrangør kan i forbindelse med etablering av nye arrangementsteder pålegges å 

gjennomføre støyanalyse for å avdekke utsatte områder og iverksette 
støyreduserende tiltak. 

 
3. Akseptable forhold for publikum på arrangementer   

Følgende grenseverdier skal legges til grunn for publikumsområdet:  
 

 Lp,Aeq,30 min Lp,Cpeak 

Varslingsgrense 92 dB 130 dB 

Absolutt grense 102 dB 130 dB 

 
Grenseverdier for støy på arbeidsplassen bør overholdes for frivillige og deltakere ved 
arrangementet. 

 
4. Krav til lydnivå fra høyttalere ved permanente idrettsanlegg 

a) Høyttalerbruk skal avsluttes senest kl 23:00. 

b) I tidsrommet kl. 07:00 – 23:00 skal lydkravet ved fasade på mest utsatte boliger LpA, 
eq 30 min ≤ 65 dB og LpAmax ≤ 75 dB oppfylles. 

c) I tidsrommet kl. 23:00 – 07:00 skal lydkravet ved fasade på mest utsatte boliger 
LpAmax ≤ 55 dB oppfylles. 

 
5. Unntak fra retningslinjene 

Dersom arrangementet forholder seg til retningslinjene, kreves det ikke søknad etter 
Folkehelseloven. Det gis anledning til å søke kommunen om unntak fra bestemmelsene i 
punkt 2. Lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg. Søknaden må begrunnes. 
Avbøtende tiltak skal beskrives. 
  
Det kan ikke søkes om unntak fra grenseverdiene i punkt 3. Akseptable forhold for 
publikum. 
 
Søknad om unntak behandles administrativt, og sendes Trondheim kommune, 
Miljøenheten senest en måned før arrangementsdato. 
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Behandling: 
 
Votering. 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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