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FÖRKORTNINGAR  

dB       Decibel  

FBN       Flygbullernivå  

LAeq       Ekvivalent ljudnivå 

LAmax      Maximal ljudnivå 

MB       Miljöbalken 

PBL       Plan- och bygglagen 

SKL       Sveriges Kommuner och Landsting  
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1 INLEDNING  

1. 1 Bakgrund 
 

Sverige är det land som haft den kraftigaste urbaniseringen inom EU sedan 2005.  Cirka 85 

procent av Sveriges befolkning bor idag i städer eller tätorter och behovet av nya bostäder är 

stort.1 Det råder stor bostadsbrist i tillväxtregionerna och människor tvingas tacka nej till jobb 

på grund av bristen på boende. Bostadsbristen riskerar därmed att hämma den ekonomiska 

tillväxten i Sverige. Ett av hindren för bostadsbyggandet är att det råder en osäkerhet i fråga 

om hur buller från bland annat trafik ska hanteras kring planering och byggande av nya 

bostäder.2Utformningen av plan- och bygglagen (PBL) har stor betydelse för möjligheten att 

utöka bostadsbyggandet. När alla andra förutsättningar finns för byggande ska inte 

lagstiftningen försvåra, förhindra eller försena byggprojekten. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) menar i sin rapport “förtätning av städer” att staten måste se över bestämmelser 

i Miljöbalken (MB) och PBL som hindrar kommuner från bygga nya bostäder i städerna, alltså 

förtäta befintlig bebyggelse. Bland annat menar SKL att det är nödvändigt att göra det möjligt 

att bygga i bullriga, urbana miljöer.3 Buller är idag ett stort samhällsproblem, men det uppfattas 

inte, likt andra miljöproblem, som speciellt allvarligt eller livshotande. Faktum är att buller är 

den miljöstörning som stör flest människor i Sverige.4 De störningar i människors hälsa som 

skapas genom buller bör därför respekteras och hanteras som en viktig aspekt i planering av 

städer. Genom att förtäta städerna minskar man avstånden till platser runt omkring vilket bidrar 

till att behovet av transporter minskar, vilket är att betrakta som positivt ur miljösynpunkt och 

man bygger i och med detta på ett hållbarare sätt.5 

 

I syfte att förbättra samordningen av MB och PBL, gällande bullerregler för att underlätta 

planering och byggandet av bostäder i bullerutsatta miljöer, har det skett lagändringar som 

trädde i kraft 2 januari i år. Ett samordnat regelverk om hur buller ska hanteras enligt PBL och 

MB minskar osäkerheten hos kommuner, myndigheter, verksamhetsutövare och byggherrar 

och underlättar bostadsbyggandet. 

                                                 
1
 Boverket, Rapport 2015:22, s. 12-13. 

2
 Prop. 2013/14: 128, s. 30. 

3
 SKL, 2015, s. 22. 

4
 Riksrevisionen, 2009, s. 13.  

5
 Riksrevisionen, 2009, s. 13-14. 
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1.2 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att redogöra de följder av lagändringarna i MB och PBL och vad 

ändringarna innebär. Genom att belysa skillnaderna innan och efter ändringarna för 

samordnade bullerreglerna kommer jag sedan att analysera hur möjligheterna till förtätning av 

städerna påverkas genom lagändringarna.  

De frågeställningar som kommer att besvaras i uppsatsen är; 

 

 Kommer de nya samordnade bullerreglerna underlätta för bostadsbyggandet, och 

hur kommer de skilja sig från tidigare reglering av buller? 

 Kommer de nya bestämmelserna rörande buller förbättra förutsättningarna att 

förtäta och om så är fallet, på vilket sätt? 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

För att undvika missförstånd kommer jag i detta avsnitt förklara vissa centrala begrepp som 

lätt kan uppfattas förvirrande för en läsare. Ett begrepp som jag kommer nämna framåt i 

uppsatsen är bullerstörning. Termen bullerstörning innebär en sammantagen bedömning av hur 

besvärande eller hur störande olika ljudkällor är som upplevs under en längre tidsperiod. Denna 

term omfattar även störning av aktiviteter, vila och sömn på grund av olika ljudkällor.6 Framåt 

i uppsatsen kommer jag även komma in på olika typer av bullerkällor, det vill säga, trafikbuller, 

flygbuller och industribuller.  Det är lätt att blanda ihop dessa källor då de kan uppfattas störa 

på liknande sätt. Dem skiljer sig dock ganska mycket då faktum är att beroende på vilken typ 

av ljud avgör hur störda vi blir. Trafikbuller är buller från väg- och spårtrafik. Spårtrafik 

innebär spårburen trafik såsom järnväg, tunnelbana och spårväg.7 Flygbuller innebär buller från 

starter och landningar samt buller som uppstår relaterat till flyg till och från flygplatser.8 

Industribuller är betydligt mer varierande bullerstörningar än trafikbuller, både 

innehållsmässigt och tidsmässigt. Det kan bestå av bullerstörningar som kan jämföras med 

trafikbuller, som i trafik i anslutning till verksamheten men det kan också bestå av starka 

                                                 
6 Naturvårdsverket [Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-buller/] 2015-06-03 
7 Boverket, 2008, s. 7. 
8 Transportstyrelsen [Naturvårdsverket [Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-buller/] 2015-06-05 



5 

tillfälliga ljud som är av särskilt störande karaktär.9 Jag kommer också att prata om Riktvärden. 

Riktvärden är utgångspunkter för bedömning av omfattningen av de olika bullerstörningarna. 

10 

 

1. 4 Metod 
 

Denna uppsats är baserad på en rättsvetenskaplig metod. Traditionellt sett är det lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin som utgör denna metod. Utöver det har jag använt mig av 

myndighetspublikationer. Då syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa skillnaderna 

innan och efter lagändringarna har jag studerat lagstiftning som reglerar buller på något sätt, 

främst de bestämmelser som finns i PBL och MB. Då detta är relativt nya lagändring har inte 

prejudikatinstansers praxis, i form av domstolsprövningar hunnit ha något större inflytande på 

lagstiftningen än, men däremot har myndighetspublikationer haft det, framförallt i form av 

allmänna råd, handböcker och vägledningar. Myndigheternas publikationer har spelat en stor 

roll i arbetet kring lagändringarna. Utredningen som har haft i uppgift att se över hur 

samordningen av planläggning och lovgivning enligt PBL och tillsyn enligt MB gällande 

buller, även kallad Bullersamordningen, har samarbetat med bland annat Naturvårdsverket, 

Socialstyrelsen, Boverket och Trafikverket.11 Myndigheterna har även många anknytande 

utredningar som legat till grund för hur man tillämpar riktvärden för buller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-

industrier/] 2015-06-08 
10 Naturvårdsverket [Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-buller/] 2015-06-03 
11 SOU 2013:57, s. 42. 
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2 REGLERING AV BULLER 
 

Buller definieras som oönskat ljud. Människor störs olika mycket av olika ljud. Låga ljudnivåer 

på natten kan uppfattas som mer störande än starka ljud på dagen, på samma sätt som att ljud 

som upplevs som vacker musik av en person kan för en annan upplevas som oljud.12 Vi är 

också mer ljudkänsliga i vissa situationer, exempelvis när vi befinner oss i rekreationsområden 

där vi förväntar oss en tystare miljö är vi mer känsliga för ljudstörningar än exempelvis i 

staden.13  

 

Buller anges vanligtvis i decibel (dB). De vanligaste ljudmiljöerna där människor vistas ligger 

mellan 20 och 100 dB. Noll decibel motsvarar det lägsta hörbara ljudet för en person med god 

hörsel.14 Det kan vara svårt att sätta ljudnivåerna i ett sammanhang, för att förtydliga kommer 

här några exempel. En ökning av 8-10 dBA uppfattas som en fördubbling av ljudnivån. Ett 

svagt vindbrus ligger på ljudnivån 35 dBA medan ett vanligt samtal ligger på ljudnivån 65 

dBA. Smärtgränsen för en människa ligger på cirka 125 dBA. 15  

 

För att mäta, beskriva och bedöma ljud använder vi oss av begreppen ekvivalent och maximal 

ljudnivå. Den maximala ljudnivån är den högsta ljudnivå som inträffar under en kort period 

exempelvis vid tåg- eller flygplanpassage eller enstaka kraftiga ljud inom verksamheter som 

sprängning, lastning och lossning av gods. Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under en viss 

tid.16 

 

Det finns inga föreskrifter gällande buller. Det som finns är riktvärden som olika myndigheter 

tagit fram. Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, men är vägledande för 

bedömningar.17 Det råder stor förvirring gällande vad riktvärdena och reglerna egentligen 

innebär. Riktlinjerna som finns kring omgivningsbuller är framtagna av olika myndigheter och 

har en vägledande verkan, bland annat Boverkets allmänna råd, Buller i planeringen från 2008. 

Förutom riktvärden finns också miljökvalitetsmål gällande buller. Varken riktvärden eller 

                                                 
12 SOU 2013:57, 2. 71. 
13 Prop. 2013/14: 128, s. 19. 
14

 Prop. 2013/14: 128, s. 19. 
15

 Riksrevisionen 2009, s. 21.  
16 Prop. 2013/14: 128, s. 19. 
17 Boverket, 2008, s. 21. Se även Prop. 1996/97: 53, s. 49. 
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miljökvalitetsmål regleras i lag, de har samma formella status och har uttryckts för ambitionen 

att förbättra ljudmiljön för alla och delmålet för buller hänvisar direkt till riktvärdena.18  

 

2.1 Riktvärden för buller  
 

Förutom lagändringarna som trätt i kraft19 kommer förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader träda i kraft. Syftet med förordningen är att göra det tydligare för tillstånds- 

och tillsynsmyndigheter vilka ljudnivåer som är acceptabla vid bostäder.20 Förordningen 

tillämpas enligt MB med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 

bostadsbyggnader och ska tillämpas vid bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet 

för människors hälsa enligt 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt samt i ärenden om planläggning och 

bygglov.21 Förordningen kommer att göra det enklare att bygga fler bostäder, med ett höjt 

riktvärde för utomhusbuller från 50 dBA till 60 dBA för lägenheter upp till 35 kvm. Dock 

innebär förordningen inte några krav på verksamhetsutövare eller andra myndigheter, eftersom 

riktvärdena för maximalt buller är just riktvärden och ska eftersträvas att inte överskridas. 

Förordningen träder i kraft 1 juni 2015.22 

 

I folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus23 ges stöd för tillämpningen av 9 

kap. 3 § MB, vid bedömningen hur olägenhet för människors hälsa föreligger. De allmänna 

råden gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Bostadsrum innebär rum för 

vila och sömn samt rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De 

allmänna råden gäller även för lokaler i syfte av undervisning, vård eller liknande och även 

sovrum i tillfälligt boende. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Boverket, 2008, s. 22. 
19 Se kapitel 3. 
20Regeringen[http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/nya-bullerregler-gor-det-enklare-att-bygga-fler-

lagenheter/] 2015-06-09  
21 Se Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
22

 Regeringen [http://www.regeringen.se/sb/d/20099/a/257208] 2015-05-26 
23 FoHMFS 2014:13. 
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2.1.1 Trafikbuller 
 

Trafikbuller berör många människor. Idag bor cirka 85 procent av Sveriges befolkning i städer 

och tätorter. Bilen är anledningen till att det har skett en utveckling av stadsberedning i Sverige 

under 1900-talet. Det är en av orsakerna till de problem som idag finns kring trafikbuller. Vi 

reser idag fyra gånger längre per person och år än vi gjorde 1950, flygtrafik inräknat.24  

 

Riksdagen har ställt sig bakom riktvärden för trafikbuller genom propositionen 1996/97:53 

Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Riktvärdena ska normalt inte överskridas vid 

nybyggnation eller ombyggnation av infrastruktur.25 

 

Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller.26 

30 dBA Ekvivalentnivå inomhus. 

45 dBA Maximalnivå inomhus nattetid. 

55 dBA Ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 

70 dBA Maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

 

Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt tabellen ovan bör 

inriktningen då vara att inomhusvärdena inte överskrids.27 Riktvärdena symboliserar den 

kvalitet som regeringen och riksdagen har satt upp som långsiktigt mål och ska vägleda arbetet 

med den fysiska planeringen och även behandling av enskilda tillståndsärenden enligt PBL.28  

 

Regeringen menar i infrastrukturpropositionen29 att möjligheterna att uppnå god miljökvalitet 

mellan olika trafikslag skiljer sig och därför skiljer sig riktvärdena för olika trafikslag. 

Regeringen konstaterar även att graden av bullerstörning skiljer sig från olika trafikslag och 

därför är även olika mått och nivåer på riktvärden relevanta.  

 

 

                                                 
24

 Boverket, 2008, s. 13. 
25 Prop. 1996/97:53, s. 43. 
26 Prop. 1996/97:53, s. 43. 
27

 Prop. 1996/97:53, s. 43. 
28

 Prop. 1996/97:53, s. 49-50. 
29 Prop. 1996/97:53. 
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2.1.2 Flygbuller 
 

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om 

tillståndsprövningar av flygplatser är den vägledning som gäller MB:s tillämpning i frågor som 

rör flygplatser och tillsyn av dessa.30 

 

Tabell 2. Riktvärden för buller från flygtrafikbuller.31 

Områdestyp 
Ekvivalent ljudnivå (LAeq) för 
dygn/ Flygbullernivå (FBN) Maximal ljudnivå (LAmax) 

Utomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt vårdlokaler 

55 dBA FBN 70 dBA LAmax 

Inomhus i permanent- och 
fritidsbostäder samt vårdlokaler 30 dBA LAeq 45 dBA LAmax (nattetid) 

Undervisningslokaler 
30 dBA LAeq - 

Utomhus där tystnad är en väsentlig del 
av upplevelsen, ex. friluftsområde 40 dBA FBN - 

 

 

Vid planering av bostäder i områden som är utsatta för flygbuller tillämpas Boverkets allmänna 

råd, flygbuller i planeringen. Syftet med Boverkets handbok är att stödja kommunala 

handläggare och beslutsfattare i arbetet med lokaliseringsprövningar enligt 2 kap. PBL. Tanken 

är att råden ska tillämpas vid fysisk planering enligt PBL för nybyggnationer av bostäder som 

exponeras för buller från flygtrafik.32 Generellt får inte maximalnivån 70dBA överskridas 

utomhus vid byggnadens fasader mer än 30 gånger per dygn, vilket gäller cirka två 

överskridanden per timme.33 

 

Naturvårdsverket och Boverket har genom uppdrag av regeringen tagit fram ett 

kunskapsunderlag för att redovisa hur riktvärdet för maximalt flygbuller utomhus under dag- 

och kvällstid bör tolkas och tillämpas enligt MB och PBL.34 Verken är överens om det riktvärde 

som gäller för maximalt flygbuller och om de mål som ska uppfyllas samt även vilket 

kunskapsunderlag som är relevant att utgå från. Däremot drar Boverket och naturvårdsverket 

olika slutsatser i fråga om hur riktvärde för maximalt flygbuller utomhus bör tolkas och 

                                                 
30

 NFS 2008:6, s. 1. 
31 NFS 2008:6, s. 1. 
32 Boverket, 2009, s. 7. 
33 Boverket, 2009, s. 7. 
34 Boverket och naturvårdsverket, 2013, s. 2. 
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tillämpas i samband med prövning enligt MB och PBL, utifrån de båda lagarnas skilda 

perspektiv har verken kommit fram till olika ståndpunkter.35 

 

2.1.3 Industribuller 
 

Fram till 2013 gällde Naturvårdsverkets vägledning om externt industribuller. När 

vägledningen upphävdes ersattes den med en övergångsvägledning enligt MB i väntan på att 

Naturvårdsverket skulle ta fram en ny vägledning.36 En ny vägledning publicerades i april 2015 

med benämningen Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Syftet med denna 

vägledning är att användas som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt MB.37 Samtidigt 

har Boverket tagit fram en vägledning om industribuller med benämningen Industri- och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, som gäller enligt PBL. 

Dessa vägledningar gäller parallellt med varandra och arbetet kring dessa vägledningar har 

samordnats så att både Boverkets och Naturvårdsverkets vägledningar om industribuller utgår 

ifrån att en så god ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas och att människors hälsa är i 

fokus. 38 

 

I Boverkets vägledning sker olägenhetsbedömningen utifrån tre nivåer. I zon A bör 

bostadsbebyggelse kunna accepteras i planering och bygglovgivning utan bulleranpassad 

utformning av bebyggelsen. Det är ändå lämpligt att ha i åtanke hur bebyggelsen kan utformas 

i framtiden för att bidra till att det är en så god ljudmiljö som möjligt. Även i zon B bör 

bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att framtida bebyggelse får tillgång till en 

ljuddämpad sida samt att byggnaderna bulleranpassas. I tredje nivån, zon C är Boverkets 

bedömning att ljudnivåerna är för höga och området därmed inte lämpligt för 

bostadsbebyggelse.39 

 

 

 

 

                                                 
35 Boverket och Naturvårdsverket, 2013, s. 1, 7-9. 
36 Prop. 2013/14:128, s. 24. 
37 Naturvårdsverket, Rapport 6538, 2015, s. 3. 
38 Boverket, Rapport 2015:21, s. 6. 
39

 Boverket, Rapport 2015:21, s.13-14. 
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Tabell 3. Boverkets utomhusriktvärden för industri/annan verksamhet.40 

 Ekvivalent ljudnivå dag 
(06-18) 

Ekvivalent ljudnivå kväll (18-22) 
samt lör-, sön- och helgdag 

Ekvivalent ljudnivå natt 
(22-06) 

Zon A 50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C > 60 dBA > 55 dBA >50 dBA 

  

 

Naturvårdsverkets riktvärden avser de riktvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 

vårdlokaler. Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser eller andra ytor i närhet 

till bostadsbebyggelsen. Nivåerna avser i första hand bostäder där ärenden om bygglov eller 

detaljplan som påbörjat innan den 2 januari 2015. För bostäder där ärenden om bygglov eller 

detaljplan som påbörjats efter den 2 januari 2015 görs olägenhetsbedömningen i plan- eller 

bygglovsskedet.41 

 

Tabell 4. Naturvårdsverkets riktvärden för industri/annan verksamhet.42 

 
Ekvivalent ljudnivå dag 

(06-18) 
Ekvivalent ljudnivå kväll (18-22) 

samt lör-, sön- och helgdag 
Ekvivalent ljudnivå natt 

(22-06) 

Olägenhetsbedömning 50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Utöver de riktvärdena från Boverket och Naturvårdsverket ovan så är maximala riktvärden 55 

dBA och bör inte förekomma nattetid mellan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.43 

 

2. 2 Reglering av buller i MB 

 

Det övergripande syftet med MB är, enligt 1 kap. 1 § MB att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en god och hälsosam miljö. Det 

innebär att MB ska tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas från skador och 

olägenheter. 

 

                                                 
40 Boverket, Rapport 2015:21, s. 15. 
41 Naturvårdsverket, Rapport 6538, 2015, s. 8. 
42 Naturvårdsverket, Rapport 6538, 2015, s. 8. 
43 Boverket, Rapport 2015:21, s.15. Se även Naturvårdsverket, Rapport 6538, 2015, s. 8. 
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2.2.1 De allmänna hänsynsreglerna  
 

De allmänna hänsynsreglerna i MB är övergripande aktsamhetsregler och finns i balkens 2 kap. 

De allmänna hänsynsreglerna ska tillämpas vid tillståndsprövning och tillsyn enligt MB. De 

flesta bestämmelserna gäller alla som bedriver eller som avser att bedriva en verksamhet eller 

vidta åtgärder och de är, enligt 2 kap. 3 § MB skyldiga att iaktta de begräsningar och vidta de 

försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Sådana 

försiktighetsmått ska vidtas så fort det finns skäl att anta att verksamheten eller åtgärden kan 

komma att medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Hänsynsreglerna är 

bindande och läggas som grund för förelägganden och förbud enligt miljöbalken. 

 

2.2.2 Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö - delmålet för buller  

 

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 16 miljömål. Varje år gör ett antal myndigheter en 

uppföljning av hur miljömålet går och var fjärde år gör samma myndighet en fördjupad 

uppföljning om hur möjligheterna för att nå miljömål går. Miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö är av viktig betydelse för samhällsplaneringen. Ett av delmålen för miljökvalitetsmålet 

God bebyggd miljö berör problemet kring buller. 44 

 

Som det ser ut idag kommer vi inte att kunna nå målet för en god bebyggd miljö. Dock tar sig 

utvecklingen för miljömålet i en positiv riktning, främst på grund av förbättrat 

kunskapsunderlag, fler strategier som har tagits fram och åtgärder som genomförts. De flesta 

negativa effekterna är relaterade till transport. Det handlar om utsläpp, buller och trängsel, dock 

har det skett en minskning i personbilstrafiken, vilket är positivt. 45 

   

2.2.3 Miljökvalitetsnorm gällande buller 
 

Miljökvalitetsnorm som begrepp infördes 1999 i samband med att miljöbalken infördes. 

Miljökvalitetsnormerna infördes i syfte att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från 

så kallade diffusa utsläpp. Det handlar om utsläpp från exempelvis trafik och jordbruk. EU-

                                                 
44 Prop. 2000/01:130, s. 171-173. 
45

 Naturvårdsverket, Rapport 661, 2015, s. 202. 
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direktivet 2002/49/EG, direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller antogs 

2002 i syfte att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt för att förhindra, förebygga eller minska 

skadliga effekter som beror på exponering av omgivningsbuller.46 Direktivet består av 

gemensamma definitioner och bullermått, gemensamma kartläggnings- och 

bedömningsmetoder fastställda handlingsplaner och information till allmänheten om 

problemen.47  EU-direktivet har även implementerats i svensk lagstiftning. Den 1 juli 2004 

trädde förordning (2004:675) om omgivningsbuller i kraft. I samband med detta infördes även 

en miljökvalitetsnorm för buller varav målsättningen är att eftersträva att omgivningsbuller inte 

medför några skadliga effekter på människors hälsa.48  

 

2.3 Reglering av buller i PBL 
 

När det gäller planläggning och byggande av nya bostäder i bullerutsatta områden ska 

kommuner tillämpa PBL och även ta hänsyn till bestämmelser i MB. Enligt 1 kap. 2 § PBL är 

det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, med anledning 

att det ska finnas utrymme för lokala avvikelser och bedömningar vid planläggning.49  

 

2.3.1 Buller och översiktsplaner 

 

Varje kommun ska enligt 3 kap. 1 § PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunen. Översiktsplanen ska, enligt 3 kap. 2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte bidande, utan fungerar som ett 

verktyg som kan visa hur bullerproblematiken bör planeras och hanteras i kommunen. Man kan 

då ange områden som är särskilt utsatta för buller samt även områden som är tystare, som är 

viktiga att ha tillgång till.50 Tillgång till tysta områden kan innebära skillnaden mellan en 

acceptabel och en bra boendemiljö.51 Genom översiktsplanen kan man även se var kommunen 

                                                 
46 Naturvårdsverket [http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-buller/] 2015-06-03 
47 Rådets direktiv 2002/49/EG. 
48 Naturvårdsverket[http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm-for-buller/] 2015-06-03 
49

 Prop. 2013/14:128, s. 10 
50 Boverket, 2008:1, s. 43. 
51 Boverket, 2008:1, s. 16. 
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tycker att det är lämpligt med nya bostadsområden, även om det finns en bullersituation i 

området som är komplicerad. 52 

 

2.3.2 Buller och detaljplaner 

 

Genom detaljplaner sker en närmare reglering av markens användning och byggande. Enligt 4 

kap. 12 § PBL får kommunen i en detaljplan bestämma skyddsåtgärder för att motverka 

störningar från omgivningen och, om det finns skäl för det, kan kommunen i vissa fall 

bestämma högsta tillåtna värden för störningar genom buller. En detaljplan ska, enligt 4 kap. 

36 § första stycket PBL vara utformad med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, 

äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. 

Eftersträvad ljudkvalitet kan på olika sätt regleras med bestämmelser i detaljplanen. Planen 

upplyser också om hur markanvändningen kan förändras och kan även innehålla bestämmelser 

om var byggnader ska placeras och hur de ska vara utformade. I detaljplanen kan kommunen 

även reglera vilken störningsnivå som är acceptabel. Om ny bostadsbebyggelse placeras i ett 

bullerutsatt område och det krävs bullerskyddsåtgärder eller att utformningen av bebyggelsen 

måste vara på ett visst sätt för att den ska vara lämplig för sitt ändamål ska detta regleras i 

detaljplanen.53 

 

2.4 Förhållandet mellan MB och PBL 

 

PBL och MB gäller parallellt med varandra, vilket innebär att en åtgärd som godtagits enligt 

PBL inte automatiskt godtagits eller uppfyllt kraven genom MB. Däremot har en prövning som 

gjorts genom en detaljplan i PBL betydelse för prövning genom MB. Enligt 2 kap. 6 § tredje 

stycket MB får inte ett tillstånd eller dispens ges i strid med en detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt PBL. 

 

PBL och MB skiljer sig från varandra då de tillämpas från olika perspektiv. Tillämpningen av 

PBL bygger på att man väger allmänna och enskildas intressen mot varandra och åtgärder 

prövas med hjälp av lämplighetsbedömningar. Tillämpningen i MB sker i syfte att skydda 

                                                 
52

 Boverket, 2008:1, s. 43. 
53

 Boverket, 2008:1, s. 43. 
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människors hälsa och även miljön i enskilda fall. Däremot finns det bestämmelser i båda 

lagarna med liknande innehåll och en viss samordning. 2 kap. 2 § PBL respektive 3 kap. 1 § 

MB anger grundläggande bestämmelser om användningen av mark- och vattenområden. Enligt 

båda bestämmelserna ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade för och företräde ska ges för sådan användning ur allmän synpunkt 

medför god hushållning.54     

 

3 LAGÄNDRINGARNA 

 

Den 2 januari 2015 ändrades PBL och MB i syfte att samordna prövningar enligt bestämmelser 

i de båda lagstiftningarna gällande buller för att underlätta planering och byggande av nya 

bostäder i bullerutsatta miljöer. Det finns idag ett stort behov av att bygga mer bostäder i 

tillväxtregionerna. Av den anledningen beslutade regeringen att det fanns ett behov av 

förändring gällande bullerregler då dåvarande bestämmelser utgjorde ett hinder för kommuner 

att bygga bostäder.55 Framförallt genom den osäkerheten som finns kring frågor om buller 

kring de äldre bestämmelserna.56 Avsikten för de nya tillämpningarna är att man vill göra det 

tydligare och skapa bättre förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer 

utan att riskera påverkan på människors hälsa.57 

 

Utgångspunkterna i PBL är främst exploateringsintresset medan utgångspunkten i MB främst 

är skyddsintresset. Trots att det finns kopplingar och likheter mellan lagarna så konstaterade 

regeringen att det inte fanns någon direkt samordning i fråga om buller.58 Genom underlag med 

stöd av generella författningsbestämmelser och olika myndigheters vägledning, bland annat 

Riksrevisionens rapport En effektiv och transparent plan- och byggprocess, exemplet buller, 

framkommer att dåvarande regelverk om prövning av buller försvårar bostadsbyggandet, 

främst när det kommer till mindre och billigare lägenheter och studentbostäder, samt försvårar 

förtätning av städer och förorter.59 Genom dessa lagändringar tydliggör man vad som gäller när 

                                                 
54

 SOU 2013:57, s. 66-67. 
55 Prop. 2013/14:128, s. 10. 
56 Prop. 2013/14:128, s. 30, 64.  
57 Prop, 2013/14:128, s. 30. 
58 Prop. 2013/14:128, s. 30-31. 
59

 Prop. 2013/14:128, s. 31. 
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det kommer till buller, vad som är tillåtet och inte samt att reglerna i PBL och MB stämmer 

överens med varandra, vilket de tidigare inte gjort.60  

 

3.1 Lagändringar i Plan- och bygglagen  

3.1.1 Nya krav om att förebygga olägenhet för människors hälsa 
 

PBL har fått två nya legaldefinitioner, det vill säga, en juridisk förklaring på begreppet 

olägenhet för människors hälsa61 samt begreppet omgivningsbuller62. Genom en ny 

bestämmelse, 2 kap. 6 a § PBL preciseras och kompletteras bestämmelserna i 2 kap. 5 och 6 

§§ om vilka grundläggande aspekter som ska beaktas vid planläggning och ärenden om 

bygglov av bostadsbebyggelse. Det innebär att hänsyn ska tas till omgivningsbuller vid 

lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader och ska ske på ett sådant sätt som 

förebygger olägenhet för människors hälsa i fråga av omgivningsbuller. Definitionen för 

olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § andra stycket PBL är densamma som i 9 kap. 3 § 

MB. Enligt förarbeten63 framgår det att regeringen, Bullersamordningen och flera 

remissinstanser anser att det är lämpligt att hälsobedömningen i PBL bör motsvara den som 

görs enligt MB.64   

 

Till skillnad mot bestämmelserna i 2 kap. 5 § ska bedömningen av olägenhet för människors 

hälsa inte omfatta ekonomiska avvägningar, utan grundas på vad människor i allmänhet anser 

vara en olägenhet. Hänsyn ska även tas till personer som är känsligare än normalt. Vilka 

bullernivåer som kan accepteras i olika situationer beror bland annat på vilka bullerdämpande 

åtgärder som kan vidtas och även vilken typ av buller som boende kan komma att utsättas för. 

65 

 

De nya bestämmelserna om att förebygga olägenhet för människors hälsa gäller både vid 

planläggning och även vid förhandsbesked eller bygglov. Exempelvis när det handlar om en 

ansökan som avser bostadsbyggnader i bullerutsatta områden. Då kan det, med stöd av 2 kap. 

                                                 
60

 Prop. 2013/14: 128, s. 31 
61 2 kap. 6 a § PBL.  
62 1 kap. 4 § PBL. 
63 Prop. 2013/14:128. 
64

 Prop. 2013/14:128, s. 32-35. 
65

 Prop. 2013/14:128, s. 76-77. 
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6 a § första stycket 1. PBL bli aktuellt att bygglov vägras ifall det är uppenbart att lokaliseringen 

är olämplig med hänsyn till bullersituationen. 66 

 

Förutom att man har samordnat olägenhetsuttryck i PBL och MB och angett krav för att 

förebygga olägenhet för människors hälsa har även termen omgivningsbuller definierats. 

Omgivningsbuller innebär buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. 

Definitionen för omgivningsbuller utgår från definitionen som finns i förordningen om 

omgivningsbuller. Denna definition ansåg regeringen gav en tydlig bild av att 

omgivningsbuller omfattar buller från olika typer av bullerkällor utomhus. Buller från 

flygplatser omfattar främst buller från flygtrafik, men även buller från andra verksamheter 

inom flygplatsområden. Betydelsen för industriell verksamhet avser industrier i en bred 

bemärkelse, bland annat sådan industriell verksamhet som avses i 2 § i förordningen om 

omgivningsbuller. Spårtrafik innebär all spårbunden trafik, såsom järnväg, spårväg och 

tunnelbana.67 

 

3.1.2 Nya krav på redovisning av bullervärden 
 

Det har tillkommit nya krav på att redovisa värden för omgivningsbuller.68 De nya 

bestämmelserna som omfattar krav på redovisning av bullervärden behandlar områden både 

inom och utanför detaljplanelagda områden. Den nya bestämmelsen 4 kap. 33 a § PBL, ställer 

krav på att i en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader, ska en planbeskrivning 

normalt innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid 

bostadsbyggnadens fasad eller vid en uteplats. Finns det flera uteplatser i anslutning till fasaden 

räcker det att ange värden vid en av dessa. Kravet på redovisning vid en uteplats gäller förstås 

endast om en sådan kan komma att ordnas i anslutning till bostadsbyggnaden. Den exakta 

beräkningspunkten vid en fasad varierar beroende på vad som är att anse som lämpligt, men i 

normala fall sker det vid den fasaden som är mest utsatt för buller Det är även att anse som 

lämpligt att beräkna de värdena med utgångspunkt från både befintliga bullerförhållanden och 

en bedömning av den framtida bullersituationen.69 

 

                                                 
66

 Prop. 2013/14:128, s. 39. 
67

 Prop. 2013/14:128, s. 34-35. 
68 4 kap. 33 a § PBL och 9 kap. 40 § PBL. 
69

 Prop., 2013/14:128, s. 77-78. 
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Krav på redovisning av bullervärden gäller även enligt 9 kap. 40 §. Genom ett tillägg i 

paragrafen framgår i tredje stycket att värden för omgivningsbuller ska framgå av ett bygglov 

som avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett detaljplanelagt 

område. Redovisningen ska gälla, som enligt 4 kap. 33 a §, vid bostadsbyggnadens fasad och 

vid en anslutning till byggnaden om sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

bestämmelserna på beräkning av bullervärden gäller på samma sätt som i 4 kap. 33 a §, med 

hänsyn till vad som är lämpligt.70 I ovannämnda bestämmelser står dock att ingen redovisning 

krävs om det med hänsyn till bullersituationen kan anses vara obehövligt. Det gäller 

exempelvis om planerade bostadsbyggnader kan antas utsättas för omgivningsbuller endast i 

ringa omfattning.71   

 

3.1.3 Möjligheter att ställa krav på åtgärder som förebygger bullerstörningar 
 

För att ett område som är utsatt för omgivningsbuller ska bli lämpligt för bostadsändamål kan 

det i vissa fall vara nödvändigt att vidta åtgärder som dämpar buller. Det finns därför, genom 

bestämmelsen 4 kap. 14 §, en möjlighet för kommunen att i en detaljplan bestämma att lov eller 

startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får ges 

förrän en vis åtgärd är genomförd. I paragrafen så har punkt 5 tillkommit som gör det möjligt 

för kommunen att ställa krav på bullerförebyggande åtgärder. Det kan exempelvis handla om 

att ställa krav på att ett bullerplank ska ha uppförts innan lov ges. Denna bestämmelse är 

fakultativ, vilket innebär att det är kommunen som avgör om det finns behov av en 

planbestämmelse eller inte. Om en planbestämmelse införs så innebär det ett hinder mot att ge 

bygglov till bostäderna så länge inte åtgärderna vidtagits.  

 

 

 

 

 

                                                 
70

 Prop. 2013/14:128, s.78. 
71

 Prop. 2013/14:128, s. 44-46. 
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3.2 Lagändringar i Miljöbalken  

3.2.1 Tillsyn av omgivningsbuller enligt MB 
 

En ny paragraf har tillkommit som innehåller vad tillsynsmyndigheten ska beakta när det gäller 

omgivningsbuller i en bostad eller en uteplats i anslutning till en bostad.72 Genom denna 

paragraf inskränks möjligheterna för tillsynsmyndigheter att, med stöd av 26 kap. 9 § MB 

besluta om förbud eller föreläggande gällande omgivningsbuller vid bostadsbyggnader.  

 

Enligt 26 kap. 9 § första stycket MB innebär det att en tillsynsmyndighet som huvudregel inte 

får besluta om föreläggande eller förbud, om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i 

bygglovet har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider de 

värdena. Andra stycket i ovannämnda bestämmelsen innehåller undantag från huvudregeln i 

första stycket. Tillsynsmyndigheten får ingripa om det med hänsyn till boendes hälsa finns 

synnerliga skäl för det, exempelvis om det framkommit att det skett en felberäkning i en 

bullerberäkning eller andra omständigheter som skulle medföra olägenhet för människors 

hälsa.73 Tredje stycket i ovannämnda bestämmelse reglerar att förelägganden eller förbud 

aldrig får beslutas i fråga om omgivningsbuller när det gäller sådant bygglovsbefriat 

komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § PBL.  

 

Syftet med de nya bestämmelserna är att minska osäkerheten kring byggande och planering i 

bullerutsatta områden, men även att underlätta tillsynsmyndighetens bedömning vid klagomål 

på omgivningens buller i eller i anknytning till en bostad. Ett huvudmotiv till den nya 

bestämmelsen är att, genom att man gör en hälsobedömning redan vid planläggning och 

lovgivning av bostäder ska kunna undvika att ställa krav i efterhand enligt miljöbalken.74 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 26 kap. 9 a § MB. 
73

 Prop. 2013/14:128, s. 75. 
74

 SOU 2013:57, s.223-224. 
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
 

4.1 Konsekvenser av den tidigare lagstiftningen  
 

Konsekvenser av lagstiftning innan de nya bestämmelserna trädde i kraft var dels att det fanns 

en osäkerhet vid tillämpningen av regelverket för buller vilket försvårade bostadsbyggandet i 

städer.75 En annan konsekvens var att myndigheterna hade olika kriterier för bedömning av 

buller vilket fördröjde och komplicerade den kommunala beslutsprocessen.76 Bland annat så 

tillämpade miljö- och hälsoskyddshandläggare socialstyrelsens allmänna råd som är striktare 

än Boverkets allmänna råd för planering, vilket planarkitekter tillämpade. Det fanns även en 

osäkerhet kring huruvida planläggning av bostäder genom boverkets allmänna råd för planering 

håller vid en eventuell domstolsprövning utifrån MB.77 

 

På grund av osäkerheten innan de nya bestämmelserna tog många kommuner fram egna 

riktlinjer.78 Detta har till en viss del att göra med att kommuner har olika förutsättningar 

beroende på antal invånare eller andra lokala förhållanden. Det har även att göra med de statliga 

myndigheternas syn på hur buller ska bedömas i plan- och byggprocessen.79 Riksrevisionens 

granskning80 visar att endast ett fåtal kommuner hade skriftliga riktlinjer för hur buller ska 

hanteras vid planläggning och byggande av bostäder. Denna brist på transparens och 

förutsägbarhet som funnits i plan- och byggprocessen har bidragit till att de aktörer som har 

haft kunskap om den lokala eller regionala praxisen, genom att tidigare varit verksam i en viss 

kommun eller i ett visst län har en betydande konkurrensfördel jämfört med de aktörer som 

saknar kunskap och lokal erfarenhet. 81   

 

Av Bullersamordningsutredningens delbetänkande82 framkommer även att det för 

verksamhetsutövare funnits en osäkerhet om förutsättningarna för fortsatt drift och utveckling 

av verksamheterna då kommuner planerat för bostäder i närheten av verksamheter och 

infrastruktur, vilket bidrar till att det finns en risk att verksamheten kan tvingas omlokaliseras 

                                                 
75 Prop. 2013/14:128, s. 64. 
76 Prop, 2013/14:128, s. 31. 
77

 SOU 2013:57, s, 10. se även Riksrevisionen, 2009, s. 10. 
78 Prop, 2013/14:128, s. 31.  
79 Riksrevisionen, 2009, s. 9-10. 
80 Riksrevisionen, 2009. 
81

 Riksrevisionen, 2009, s. 9-10. 
82 SOU 2013:57. 
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eller inskränkas.83 Detta medför att verksamhetsutövare och infrastrukturhållare tvingas stå för 

kostnader i samband med bullerutredningar med tillsynsärenden och ges eventuella krav på 

bullerdämpande åtgärder. För bostäder som byggs nära infrastruktur och verksamheter blir det 

svårare att uppfylla riktvärden.84 

 

4.2 Konsekvenser av lagändringarna 
 

I propositionen85 går att utläsa att konsekvenserna av lagändringarna tycks få positiva effekter 

på bostadsbyggandet, framförallt på byggandet av små bostäder. Däremot bedöms det innebära 

vissa merkostnader för byggsektorn, på grund av det merarbetet som följer av kravet på 

redovisning av mer detaljerade bullervärden i plan- och bygglovsskedet. De nya kraven 

kommer att leda till fler bullerutredningar än tidigare. Byggsektorn kommer att gynnas av en 

ökad förutsägbarhet då ändringarna bör minimera risken för omprojekteringar.86 

 

Det är normalt kommunen och verksamhetsutövare som står för kostnader som exempelvis att 

ta fram bullerutredningar vid planläggning. Dock kan det komma att ske ökade administrativa 

kostnader för verksamhetsutövare och infrastrukturhållare att bevaka sina intressen i plan- och 

bygglovsärenden genom de nya lagändringarna i PBL.87 Trots ökade kostnader för 

verksamhetsutövare och infrastrukturhållare bedömer regeringen i sin proposition88 att genom 

de författningsförändringar som trätt i kraft kommer verksamhetsutövare och 

infrastrukturhållare att gynnas av det då deras rättssäkerhet och utvecklingsbehov tryggas 

samtidigt kommer de gynnas av att regelverket blivit tydligare och mer samordnat. Trots att 

vissa av lagändringarna innebär ökade administrativa kostnader bedöms ändå fördelarna 

överväga nackdelarna.89 Den nya bestämmelsen i 2 kap. 6 a § PBL innebär utökade krav på 

kommunen att bedöma risken för människors hälsa vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostadsbyggnader.90 

 

                                                 
83 SOU 2013:57, s. 118. 
84

 Prop. 2013/14:128, s. 31. 
85 Prop. 2013/14:128 
86

 Prop. 2013/14:128, s, 68-69. 
87 Prop. 2013/14:128, s. 69. 
88 Prop. 2013/14:128. 
89

 Prop. 2013/14:128, s. 69. 
90

 Prop. 2013/14:128, s. 43. 
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Lagändringarna förväntas ge möjligheter till en ökad förtätning.91 Förutom verksamhetsutövare 

som är relaterade till bostadsbyggandet kommer andra näringar påverkas positivt av ökad 

förtätning. Det kommer ge underlag för bygga ut kollektivtrafiken då man förväntas kunna 

bygga mer bostäder i städer och tätorter, vilket kommer bidra till ett ökad efterfrågan på 

arbetskraft. 92 En annan konsekvens som regeringen bedömer är möjlig är att bostäder kan 

tänkas att uppföras närmare bland annat infrastruktur i och med de nya lagändringarna och 

författningsregleringen om riktvärden som träder i kraft.93 

 

4.3 Buller vid planering och bostadsbyggande 
 

I planeringen av nya bostäder och vid bebyggande bör även hänsyn tas till den framtida 

ljudmiljön för att kunna göra en lämplig avvägning. Om det finns risk för att man i framtiden 

kommer vara tvungen att vidta bullerskyddsåtgärder bör man redan i detta skede göra 

nödvändiga insatser för att ge plats åt dessa åtgärder. Bullerskyddsåtgärder ska inte vara 

hindrade att utföras på grund av att man inte planerat för dessa trots att man varit medveten om 

att det funnits en risk att det skulle behövas. 94 

 

Huvudregeln för planering av nya bostäder är att de krav som Boverket har tagit fram ska kunna 

uppfyllas genom placeringen och utformningen av bebyggelsen, samt även med hjälp av 

skyddsåtgärder som kan minska bullerstörningen, exempelvis tyst asfalt95 eller 

trafikomläggningar.96 De krav som Boverket anser att man ska följa vid bostadsbyggande är 

att planen bör säkerställa att bebyggelsen sker på ett så lämpligt sätt så att 55 dBA 

ekvivalentnivå utomhus inte överstigs med hänsyn till trafikbuller samt att planen ska kunna 

säkerställa att bebyggelsen sker på ett sådant sätt i den bemärkelsen att 70 dBA maximalnivå 

vid uteplats i anslutning till bostad uppfylls. Planen bör även säkerställa att den slutliga 

bebyggelsen genom åtgärder kan utformas på ett sådant sätt så att kraven i Boverkets 

byggregler uppfylls.97 

 

                                                 
91 Prop. 2013/14:128, s. 89. 
92

 Prop. 2013/14:128, s. 69-70. 
93

 Prop. 2013/14:128, s. 70-71. 
94 Boverket, 2008, s. 10. 
95 En porös beläggning som dämpar trafikbuller med mellan 2-10 dB beroedne på exempelvis trafikhastighet. 
96 Boverket, 2008, s.10. 
97 Boverket, 2008, s. 10. 
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Dock menar Boverket att det i vissa fall  kan vara befogat att göra avsteg från huvudregeln. 

Detta gäller i centrala delar av städer och tätorter vars bebyggelse är av stadskaraktär, 

exempelvis områden med kvarterstruktur. Avvägning bör även kunna göras när det gäller 

komplettering av befintliga tätbebyggda områden längs kollektivstråk i större städer samt 

områden med ny tätare bebyggelse.98 

 

4.4 Förtätning 
 

En fortsatt förtätning av städer och tätorter förutsätter att bostäder kan byggas i bullerutsatta 

miljöer. Bullersamordningsutredningen menar i sin utredning att de bedömningar som legat till 

grund för de riktvärden och möjligheter att kunna göra undantag från dessa behöver ses över 

och anpassas efter den pågående samhällsutvecklingen och till den teknik och kunskap som 

idag finns för att kunna anpassa boendemiljön även i bullerutsatta områden.99  

 

2010 godkände riksdagen regeringens förslag om att ersätta de tidigare strategierna för att nå 

miljökvalitetsmålen och istället ersätta dessa med strategier som regeringen beslutat genom 

propositionen 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete. I propositionen 

framgår det bland annat att det är viktigt att öka förtätning i städer för att kunna nå 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.100 I sitt beslut i propositionen betonar regeringen att 

bebyggelsestruktur och dess utveckling är en viktig del för att nå miljökvalitetsmålen.101 

Viktiga processer är bland annat förtätning och decentralisering av bebyggelse, samt även 

urbanisering och förstoring av regioner enligt regeringen. Genom ökad förtätning och 

urbanisering bedömer regeringen att det kommer ge fördelar genom bland annat kortare resor 

och bättre underlag för kollektivtrafik och infrastruktur, vilket leder till högre energi- och 

resurseffektivitet och mindre växthusutsläpp. 102 

 

Samtidigt menar regeringen i propositionen103 att förtätning i befintlig bebyggelse kan bidra 

till ökat trafikbuller och även bidra till ökat problem med luftkvaliteten. Därför är det viktigt 

att man uppmärksammar problemen i ett tidigt skede så att man kan hitta lämpliga strategier. 

                                                 
98

 Boverket, 2008, s. 10-11. se även s. 32. 
99

 SOU 2013:57, s. 130-131. 
100 Prop. 2009/19:155, s. 219. 
101 Prop. 2009/10:155, s. 211-212. 
102 SOU 2013:57, s. 68-69. 
103 Prop. 2009/10:155. 
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Regeringen menar att det är viktigt att man tar hänsyn till klimataspekter men likaväl buller 

och luftkvalitet.104 Riktvärdena för trafikbuller ska tillämpas vid planering och byggande av 

bostäder, men de lägger även tyngd på att de är riktvärden och ska tolkas som just det. 

Regeringen ser ingen anledning till att ändra riktvärden till gränsvärden, inte heller att föreslå 

en precisering av målsättningen som miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller utgör.105 Även 

Bullersamordningsutredningen106 bedömer att det skulle vara olämpligt att lagreglera 

riktvärden för buller då frågan om hur buller ska hanteras vid byggande av bostäder är 

komplex107. En sådan lagreglering skulle behöva utformas efter flera faktorer och även justeras 

med tiden då ny kunskap om hur buller kan påverka människors hälsa samt även ny teknik om 

bullerskyddsåtgärder tillkommit. 108 

 

5 AVSLUTANDE ANALYS 

 

Konsekvenserna av de nya lagändringarna förväntas generellt bli positiva, vilket förstås är en 

förutsättning för att dessa lagändringar ska kunna träda i kraft. Hade de negativa effekterna av 

lagändringarna varit mer omfattande hade de förmodligen inte trätt i kraft. De problemen som 

funnits kring buller tidigare har varit omfattande då de påverkat samhällsutvecklingen i hög 

grad, framförallt bostadsbyggandet.  

 

Buller är idag ett stort hälsoproblem i vårt samhälle, det är den miljöstörning som stör flest 

människor i Sverige idag och som påverkar vår hälsa och möjligheterna till en god livskvalitet. 

I många fall är det nog även så att vi inte ens märker av att vi störs av buller, om det pågår 

under en längre period och blir en del av ens vardag tänker man inte ens på ljuden, men det 

innebär inte att vi inte blir påverkade av det. Får man exempelvis inte den sömnen och vilan 

man behöver så bidrar det till effekter så som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och/eller 

minskad prestationsförmåga.  

 

 

                                                 
104 Prop. 2009/10:155, s. 223. 
105 Prop. 2009/10:155, s. 223. 
106 SOU 2013:57. 
107 SOU 2013:57, s.138. 
108

 SOU 2013:57, s. 138. 
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Genom kartläggningar som gjorts så tyder ingenting på att bullerexponeringen som vi utsätts 

för idag kommer att minska. Men samtidigt är det ändå möjligt ställa sig positiv till att det att 

det kan komma att ske en förändring, i och med att man har genom lagändringar och nya 

utredningar visat på att bullerproblematiken bör och ska tas på ett större allvar. Om man tänker 

på att genom att förtäta städer kan man också bygga bort bullret. Genom att man 

uppmärksammar bullersituationen i ett område och tar till bullerdämpande åtgärder om det 

finns ett behov nu eller kan tänkas finnas i framtiden.  

 

En förtätning av städerna är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till positiva effekter. 

Genom tydligare bullerregler gällande bostadsbebyggelse ökar möjligheterna till förtätning och 

det i sin tur kommer bidra till en hållbare stadsplanering. Regeringen anser att en ökad 

förtätning skulle kunna innebära att vi på längre sikt skulle kunna nå miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö, då de menar att bebyggelsestrukturen och dess utveckling är viktig för att nå 

miljökvalitetsmålen. Som det ser ut idag kommer vi inte att kunna nå miljökvalitetsmålet god 

bebyggd miljö, även om det går åt rätt håll. Arbetet kring miljökvalitetsmålen har varit 

långsamt och oeffektivt men genom regleringar som underlättar för bostadsbyggandet kan 

möjligheterna för att utvecklingen av målet god bebyggd miljö ske i snabbare takt. Ökad 

förtätning bidrar bland annat till kortare resor och ett ökat kollektivtrafikresande, vilket leder 

till resurseffektiva samhällen och mindre klimatpåverkande utsläpp, och kan därmed hjälpa oss 

att nå andra miljökvalitetsmål. 

 

Förtätning kan även bidra till vissa negativa effekter, bland annat höga trafikbullernivåer. 

Därför är det viktigt att man gör ordentliga värderingar och avvägningar om huruvida det är 

lämpligt att bygga. Vissa platser är helt enkelt inte lämpliga som boendemiljö. Ökat buller på 

en plats kan minska livskvaliteten på ett helt område och bidra till minskad trivsel för boende, 

kanske i den månen att det undviker att vistas ute. Bygger man för nära infrastruktur kan även 

det bidra till minskat gång och cykelanvändande och man väljer att ta bilen på grund av den 

kraftiga trafiken. 

 

Att lägga resurser på att effektivisera bullerdämpande teknik kan bidra till att bullernivåerna 

som vi har idag minskar. Främst tror jag dock att bullerproblematiken kan lösas genom en 

förändrad struktur i samhällsutvecklingen och då spelar lagstiftningen en stor roll. Trots att 

riktvärdena för buller inte är lagstadgade så är de ändå vägledande.  
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En av sakerna som har varit problematiska med de tidigare bullerreglerna är att myndigheter 

har tillämpat olika riktvärden och kriterier för bedömning av buller. Detta har lett till att det 

komplicerar och fördröjer den kommunala beslutsprocessen. Tillsynsavvägningar och 

planläggning av bostäder har inte haft någon samordning eller samarbete vilket har lett till att 

det har tagit längre tid och blivit mer komplicerat än nödvändigt. Att det nu är ett mer samordnat 

regelverk kring buller gör också att det blir kostnadseffektivare då det inte behöver bli någon 

domstolsprövning eller att krav ställs i efterhand då exempelvis planeringsarkitekter på 

kommunen följt Boverkets allmänna råd för planering, vilket är mer tolerant än socialstyrelsens 

allmänna råd.   

 

Tillsammans med de nya lagändringarna och den kommande förordningen om trafikbuller har 

det skapats större möjligheter för ett ökat bostadsbyggande, framförallt vad det gäller mindre 

lägenheter. Med den rådande bostadsbristen som finns idag är det bra, faktum är att det måste 

byggas mer bostäder. Problemet är, som regeringen misstänker, att konsekvensen bland annat 

blir att bostäder byggs upp nära infrastruktur och högre bullerutsatta områden. För trots att man 

genom de nya lagändringarna skapat bättre förutsättningar att skydda människors hälsa genom 

definitionen av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL, så kan förordningen om 

trafikbuller medverka till ökade olämpliga bostadsbebyggelser. Å andra sidan bör de nya 

bestämmelserna om att förebygga olägenhet för människors hälsa och kraven på att redovisa 

bullervärden stå sig starkare än möjligheten till att placera bostäder för nära infrastruktur. För 

på samma sätt kan man också fråga sig hur nära är egentligen är för nära, då vi människor är 

olika känsliga för störningar. För vissa människor kanske det inte skulle vara en olägenhet att 

bo nära en motorväg och om så är fallet, är det bra att kunna bygga nära infrastruktur och 

liknande bullerkällor.   

 

De nya bestämmelserna om att förebygga olägenhet för människors hälsa, genom två nya 

legaldefinitioner i PBL tar man mer hänsyn till, dels vilka grundläggande aspekter som ska 

beaktas vid planläggning och ärenden om bygglov, det vill säga omgivningsbuller. Även att en 

definition av olägenhetsuttrycket som tidigare benämnts i MB nu även finns i PBL bidrar till 

ett mer samordnat regelverk mellan PBL och MB. Olägenhetsuttrycket 9 kap. 3 § MB är ett väl 

använt uttryck i MB och kommer med stor sannolikhet även kunna bli det i PBL när det 

kommer till bedömningar om störningar.   
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De senaste åren har det skett en stor utveckling kring arbetet av bullerhantering. Man har tagit 

fram nya bestämmelser som samordnar prövningar av buller genom MB och PBL, samtidigt 

har nya vägledningar om industribuller tagits fram, från Naturvårdsverket och Boverket som 

har samordnats så att en så god ljudmiljö som möjligt alltid bör eftersträvas. Förutom det träder 

förordningen om trafikbuller i kraft och detta ger utrymme för både bostadsbyggande och 

fortsatt flygverksamhet.  

 

Ett problem som har funnits har varit att det har upprättats flera olika typer av bullerutredningar 

vid planläggning av bostäder. En tydlig bullerutredning är en viktig förutsättning för om 

länsstyrelserna ska kunna ta ställning till om förslaget ska kunna accepteras eller upphävas. 

Planbeskrivningen ökar förståelsen för detaljplanens bestämmelser och är därför ett viktigt 

underlag. En konsekvens av detta kan vara att det kommer att krävas mer arbete från 

länsstyrelsernas håll, att ta fram ett underlag för hur bullerutredningar ska ske. Detta merarbete 

kommer förmodligen bara ske under den första perioden och inte på längre sikt. När man väl 

har utvecklat och tagit fram enhetliga grunder för hur bedömningen av buller vid 

bostadsbebyggelse ska gå till kommer det bli mer effektivt än innan, då det är tydligare ramar 

för bedömning, vilket innebär att det blir enklare och snabbare handläggning. 

 

De nya reglerna kommer leda till högre administrativa kostnader samt även högre 

arbetsbelastning än tidigare. Som nämnts tidigare i avsnittet om konsekvenser av 

lagändringarna, att det för näringslivet kommer bidra till högre administrativa kostnader för 

verksamhetsutövare och infrastrukturhållare samt även vissa merkostnader för byggsektorn. 

Detta på grund av de nya kraven på redovisning och mer detaljerade bullervärden i plan- och 

bygglovsskedet. Lagändringarna innebär även att det kommer leda till fler bullerutredningar än 

tidigare vilket innebär en högre arbetsbelastning än tidigare. Trots att det innebär högre 

arbetsbelastning och mer kostnader än tidigare kommer det ändå gynna, dels byggsektorn med 

en ökad förutsägbarhet och tydlighet och för verksamhetsutövare som riskerat omkostnader i 

efterhand då kommuner planerat för nära verksamheter och infrastruktur, då det varit dem som 

stått för kostnader av bullerutredningar och krav på bullerdämpande åtgärder. För kommunen 

innebär det också en högre arbetsbelastning med utökade krav att bedöma risken för 

människors hälsa genom den nya bestämmelsen i 2 kap.6 a §. 
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De nya bestämmelserna förväntas ge positiva effekter för bostadsbyggandet och ge bättre 

förutsättningar för förtätning. Detta kommer innebära ett ökat behov av arbetskraft i näringar 

relaterade till bostadsbyggande, även i bullerutsatta områden. Men även i andra näringar 

kommer det finnas en ökad efterfråga på arbetskraft, då det exempelvis kommer finnas behov 

av att bygga ut kollektivtrafiken, samt att utöka utbudet av offentlig och kommersiell service.   

 

Då de nya lagändringarna är så pass nya är det svårt att veta exakt vad resultatet kommer att 

bli. Det man kan bedöma ett möjligt resultat utifrån är utredningar och mätningar av faktorer 

som spelar roll, så som bland annat befolkningsutvecklingen. Visst, det är exempelvis svårt att 

veta hur bilanvändandet i städerna kommer att se ut kommande år, men genom att planera för 

förtätning som i sin tur minskar bilanvändandet, räknar man med mindre bildominerande 

samhällen. Vi kommer förstås alltid vara beroende av transporter på olika sätt, men genom en 

positiv och hållbar stadsutveckling och förbättrad kunskap och teknik så kommer vi i framtiden 

kunna minska de negativa effekter på miljön som finns idag.  
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