
RETNINGSLINJE FOR REGULERING AV LYDNIVÅER FRA UTENDØRS 
HØYTTALERE/MUSIKKANLEGG I LARVIK KOMMUNE 
 

Vedtatt av Larvik kommunestyre i saknr 080/16. 

Gjeldende fra 01.06.2016. 

 

Formål/hensikt 
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 
alle berørte parter, og likebehandling av virksomhetene i tråd med faglige anbefalinger. 

 

Definisjoner 
a. Med helseskadelig støy menes støy som kan føre til alvorlige og gjentatte 

søvnforstyrrelser, ødelagt konsentrasjon i arbeidssituasjon eller ødelagt trivsel i 
hvileperioder og hørselstap, førhøyet blodtrykk eller andre fysiske skader. 

b. Med bygning med støyfølsom bruk menes bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon, 
fritidsbolig, kirke og andre bygg med religiøs karakter, forsamlingslokale, kontorlokale 
eller annen bygning med tilsvarende bruksformål. 

 

1. Lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg (konserter og andre arrangementer med 
stor lydproduksjon) 
a. Utekonserter og andre utearrangementer med stor lydproduksjon må dempe lydnivået 

kl. 24.00 til 55 dBA max. Følgende grenseverdier (dB) skal gjelde utenfor omliggende 
boliger og andre bygninger med støyfølsom bruk: 

Dag kl. 07-19 Lp,Aeq,30min ≤ 75 dB 
Kveld kl. 19-24 Lp,Aeq,30min ≤ 70 dB 
Natt kl. 24-07 LpAmax ≤ 55 dB 

Lydnivå måles 0,5 m utenfor boligfasade. 

LpAeq er gjennomsnittlig lydnivå over en halv time. 

LpAmax er de høyeste vanlige støytoppene i måleperioden (ikke gjennomsnitt over tid). 
Grenseverdiene er like med de i Helsedirektoratets veileder «Musikk og helse», IS- 0327. 

Det tillates inntil 12 musikkarrangementer med disse lydgrenser pr. konsertsted/virksomhet; 
se KST-sak 080/16. Andre arrangementer skal ikke medføre helsemessig ulempe eller 
overskride helsemessig forsvarlig nivå, se forskrift om miljørettet helsevern § 9, litra a. 



Dersom en arrangør har flere musikkarrangementer enn 12 pr. år, gjelder grenseverdi Natt 
for disse arrangementene, uavhengig av når arrangementene avholdes. 

 

b)Konsert- og musikkarrangørene for utendørs virksomhet skal i god tid (minimum 2 uker) før 
arrangement informere mulig berørte naboer om følgende: 

 

Helse- og rehabilitering Besøksadresse: Kanalgata 9, Larvik Telefon: 33 14 04 40 

Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no 

Telefaks: 33 14 04 51 

Fakturaadresse: Postboks 2014, 3255 Larvik fakturamottak@larvik.kommune.no 

Org.nr.: 948 930 560 

  

Dato for arrangementet 

Start- og sluttidspunkt for musikken (inkludert lydprøver) 

Antall og type arrangement. Det tas høyde for programendringer underveis. Disse skal nabovarsles så 
snart som mulig. 

 

c)Virksomheter med lydnivåer som kan føre til helsemessig ulempe hos naboer, er omfattet av 
Forskrift om miljørettet helseverns krav om internkontroll; se §§ 7 og 12. 

 

d)Virksomheter med stor lydproduksjon skal dokumentere lydnivåene hos nærmeste naboer; se 
Folkehelselovens § 12 om opplysningsplikt, jfr. Forskrift om miljørettet helsevern §§ 7, 9 og 13. 
Virksomheter som kun har bakgrunnsmusikk er unntatt fra kravene i dette punkt. 

 

e)Der annen offentlig myndighet har satt helsebegrunnede regler eller grenseverdier for lydnivå fra 
musikk, gjelder disse, se forskrift om miljørettet helsevern § 3. 

 

f)Utover dette legges Helsedirektoratets nasjonale veileder IS-0327 «Musikk og helse» til grunn for 
vurdering av lydnivå, jfr. Kommunestyre(KST)-vedtak i sak 057/13. Virksomhetene skal gjøre 
støydempende tiltak som tilfredsstiller kravene i denne veilederen, se KST-vedtak i sak 057/13 pkt. 2. 

 



2.  Akseptable lydforhold for publikum 
a. Helsedirektoratet har i veileder IS-0327 kap. 4 beskrevet grenseverdier for faren for 

helseskadelig støy for publikum. Grenseverdiene gjelder for all forsterket lyd fra 
høyttalere/musikkanlegg. 

Verdier fra Veileder IS-0327 for underholdning/publikum: 

 

 Lp,Aeq, 30 min Lp,Cpeak 

Varslingsgrense 
Absolutt grense 

92 dB 
99 dB 

130 dB 
130 dB 

 

3. Sanksjoner/klage 
a. Dersom disse retningslinjene ikke overholdes, kan forholdet kreves rettet av kommunen 

med hjemmel i Folkehelselovens § 14. Ved overhengende helsefare kan virksomhet eller 
aktivitet stanses umiddelbart; se nevnte lovs § 16. 

b. Politiet kan med hjemmel i Politiloven eller lokal vedtekt stanse en eventuell forstyrrelse 
på stedet. 

Eventuelle rettevedtak etter pkt. a her kan påklages etter reglene i respektive lover/forskrifter. 

4. Dispensasjon. 
Det gis anledning til å søke dispensasjon fra kapittelet om: Lydnivåer fra utendørs 
høyttalere/musikkanlegg, bokstav a.  
Det må framgå av søknaden hva det søkes dispensasjon fra, og det må gis en begrunnelse for 
hvorfor dispensasjon søkes. Søknad om dispensasjon behandles administrativt, og sendes 
Larvik kommune, Helse- og rehabiliteringstjenesten, postboks 2020, 3255 Larvik senest en 
måned før arrangementsdato. 
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