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Aktuellt på bullerområdet
Ändringar i miljöbalken om buller för tillståndspliktiga
verksamheter
Den 1 januari 2016 trädde nya regler avseende omgivningsbuller i
kraft. Reglerna tillämpas på tillsynsärenden med koppling till
detaljplaner eller bygglov som påbörjats den 2 januari 2016 eller
senare. Lagändringarna innebär bl.a. striktare krav på
bullerregleringen och nya regler för samordning av
bullerhanteringen i miljöbalken (1998:808) och plan- och
bygglagen (2010:900). Myndigheter kan därmed inte ställa hårdare
bullerkrav än vad bullerberäkningarna visar i detaljplan eller
bygglovärenden.
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-ochskrivelser/Nya-steg-for-en-effektivare-pl_H203122/?text=true

Detta är Bullernätverket
Bullernätverket i Stockholms län är
ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket drivs gemensamt
av Länsstyrelsen i Stockholms län,
Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län och
Centrum för Arbets- och Miljömedicin vid Stockholms läns
landsting.
Målet med nätverket är att öka den
regionala kompetensen inom
bullerområdet och att skapa
förutsättningar för att miljömålen för
buller ska uppnås.
Nätverket ska stimulera
erfarenhetsutbyte och utveckling av
metoder för att åtgärda
bullerproblem samt bidra till
kunskapsspridning inom buller- och
ljudmiljöfrågor. Nätverket ska också
vara ett forum som bidrar till
samarbete över yrkesgränser.

Förtydligande i plan- och byggförordningen
Den 1 januari 2016 infördes en bestämmelse i plan- och
byggförordningen innebärande en hänvisning om att riktvärden för
buller finns i en förordning (PBF 1 kap 10 §).
https://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byggforordning2011_sfs-2011-338/
Beslut om att detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och
miljödomstolen
Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva
en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas
till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Syftet är
att få en effektivare plan- och byggprocess. Ändringarna börjar
gälla den 1 juni 2016. Om antagandebeslutet är meddelat före den 1
juni 2016 skickas handlingarna som vanligt till Länsstyrelsen. Är
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beslutet meddelat den 1 juni 2016 eller senare överklagas och
skickas handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Om beslutet
Översyn av EU-direktivet
I förra nyhetsbrevet fanns information om den pågående översynen
av EU-direktivet om omgivningsbuller. Kommissionen har bjudit in
allmänheten och alla som har intresse av frågan att komma med
synpunkter.
http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_2015_en.htm
Uppföljning av trafikbullerförordningen
Länsstyrelserna och Boverket har i sina regleringsbrev för 2016 i
uppdrag att följa upp effekterna av trafikbullerförordningen
(2015:216), som trädde i kraft den 1 juni 2015. Boverket ska
redovisa uppdraget senast 18 april 2017.
http://www.esv.se/Verktyg-stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17094
http://www.esv.se/Verktyg-stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17318
Den nationella bullersamordningen
Sedan några år bedrivs ett gemensamt arbete mellan Trafikverket,
Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Boverket och
Naturvårdsverket inom den sk nationella bullersamordningen.
Nyligen har ett underlag om riktvärden för stomljud från trafik
publicerats. Denna och övrigt material som publiceras samlas på
följande plats:
http://www.naturvardsverket.se/bullersamordning

Domar
Planbestämmelser om buller i detaljplan
Mark- och miljööverdomstolen, P 3843-15, har beslutat om bland
annat planbestämmelser i en dom rörande buller i Göteborg.

Mark- och miljööverdomstolen finner att det är lämpligt att
detaljplanen säkerställer att de planerade bostäderna utformas så att
bostäderna får en tillräckligt god miljö ur bullersynpunkt.
Detaljplanen ska tydliggöras med en planbestämmelse.
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmil
jooverdomstolen/P%203843-15.pdf
Återförvisat ärende
Mark- och miljödomstolen, M 5912-15, återförvisade ärendet till
nämnden, eftersom det inte var klarlagt om ljudnivåerna inom- och
utomhus utgjorde en olägenhet för människors hälsa eller inte,
baserat på utförda beräkningar och trafikbullrets karaktär.
Bullerreducerande åtgärder
Mark- och miljödomstolen, M 1177-13, beslutade att Trafikverket
ska vidta bullerreducerande åtgärder så att trafikbullret inte
överstiger en ekvivalent ljudnivå om 65 dB(A) vid fastighetens
fasad.

Projekt
Guide till tystnaden
Den 17 november arrangerade bullernätverket ett seminarium om
ljudkvalitet i rekreationsmiljöer. Två av presentationerna handlade
om projektet Guide till tystnaden, som genomförts i Sundbybergs
och Stockholms stad. Under våren 2016 kommer Stockholms stads
projekt att lanseras. Mer info finns i länk.
http://www.guidetilltystnaden.se/
Quiet areas in Europe
EEA har tagit fram ett förslag till rapport om tysta områden i
Europa. Förslaget har skickats för synpunkter till myndigheter m.fl.
Under våren kommer en mer genomarbetad version. Mer
information om tysta områden från EEA:
http://www.eea.europa.eu/highlights/finding-europe2019s-quietareas

Kommande konferenser
The 23rd International Congress on Sound and Vibration
En internationell kongress med temat ”From Ancient to Modern
Acoustics” hålls i Athen, Grekland 10-14 juli 2016.
http://icsv23.org/
INTER-NOISE 2016
En konferens med temat ”Towards a Quieter Future” hålls i
Hamburg, Tyskland 21-24 augusti.
http://www.internoise2016.org/

Övriga nyheter
Lathund för beräkning av vägtrafikbuller
Boverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting
tagit fram en folder som kan användas som underlag vid
översiktliga beräkningar av vägtrafikbuller.
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/publikationer/2016/hur-mycket-bullrar-vagtrafiken/
OBS!
Webbutbildning om buller
Boverket har ett regeringsuppdrag om kompetenshöjande insatser
kring tillämpningen av plan- och bygglagen. Inom uppdraget tas
flera webbutbildningar fram. De som hittills tagits fram finns i
länken nedan. Bl. a. finns en färdig grundutbildning om buller som
under året kommer kompletteras med en mer utvecklad webbkurs
om buller i planarbetet.
http://utbildning.boverket.se/
Idéskrift om förtätning
Boverket har tagit fram en idéskrift om förtätning av städer. I
skriften finns ett avsnitt om akustisk design.
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-avboverket/publikationer/2016/ratt-tatt/

Trafikförvaltningens riktlinjer
Trafikförvaltningens ”Riktlinjer Buller och vibrationer” har
uppdaterats och fastställdes 2015-12-21. De finns att läsa på
Bullernätverkets hemsida.
http://www.bullernatverket.se/atgarder/
Buller i Kungliga nationalstadsparken. Prioriterade områden
och förslag på bullerdämpande åtgärder.
En rapport har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen om buller i
nationalstadsparken. Länsstyrelsen har idag ett samordnande ansvar
för parken och dess rekreativa kvaliteter. Syftet med studien har
varit att identifiera värdefulla områden där det är särskilt önskvärt
att åstadkomma en kvalitetshöjning av den upplevda ljudmiljön. I
ett andra steg har även lämpliga alternativ för att dämpa bullret i de
utpekade områdena föreslagits.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/Publikationer/Pages/defa
ult.aspx?year=&catSub=&doctype=&freeText=Buller%20i%20Ku
ngliga&numItems=

Bullernätverkets kommande seminarier
3 juni
INDUSTRIBULLER
Den 3 juni arrangerar Bullernätverket ett seminarium om
industribuller som bl.a. kommer att handla om lågfrekvent ljud,
nya vägledningen m.m.
Program och anmälan kommer inom kort!
Tid: 3 juni, kl. 09.00 – 12.00
Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal
Grand

I höst
GODA EXEMPEL. BULLERNÄTVERKETS TIOÅRSJUBILEUM
Mer information och ett detaljerat program kommer under
våren.

