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Abstract 
As part of the development of MinBaS II, sub-project 3.1a-2 Noise in Area 3, 
“Environmental impacts of facilities” is included. The purpose of the project 
was to conduct an in-depth analysis of industry experience on noise issues in 
the permitting process and to monitor the authorities' work in the area, 
investigate the measurement methods used, follow-up of foreign studies in the 
noise field, synoptic survey of noise reduction methods, and finally connect the 
results to project 3.1a-1 “Application” and trough project 3.1a-1 include the 
industries requests for changes in the guidelines. Meetings and dialogues with 
the Environmental Protection Agency have also been held to express the 
industry's experiences and preferences. 
 
As part of and as a base for the project a questionnaire was sent to 126 
companies, operators and contractors (appendix 1). The survey shows that 
among the industries in question, it is very rare that there are violations of the 
noise terms. 
 
PhD Martin Almgren has carried out a review of selected parts of the 
measuring techniques used for noise measuring at ÅF/ Ingemansson – “Special 
investigation of noise measurement methodologies” (appendix 2). 
Measurements for monitoring noise levels shall be in accordance with the 
Environmental Protection Agency Message 6/1984. The Environmental 
Protection Agency has issued a consultation edition of a new description of 
"Method for immission measure of External industrial noise", Report 5417, 2005. 
It is this report that according to ÅF is used to control the sound from the pits 
and quarries. In the investigation conducted by Almgren it is described how it 
is possible to use the simplified procedure to varying degrees. In addition, 
Almgren leaves comments on the possibility to control the "frequent impulses". 
There are many indications that the reduction in equivalent noise levels by 5 
dBA when it comes to frequent impulse in the general guidelines should be 
deleted entirely because of the advance in the technology of measuring noise. 
 
A follow-up of foreign studies and noise requirements in the field shows that 
Swedish laws and authorities have high demands from an international 
perspective. 
 
A cursory inventory of the abatement methods has also been made. It is clear 
that there is a continuous technology development and improvement of 
production methods. Alongside the technology advance the cursory inventory 
also shows that it is important to plan for the quarrying (blasting, crushing etc). 
The topographically protection is also a very important factor for a good noise 
suppression. 
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Sammanfattning 
Som en del i utvecklingsprogrammet MinBaS II ingår delprojekt 3.1a-2 Buller 
inom område 3, Miljöpåverkan från anläggningar. Inom ramen för projektet 
ingick att utföra en fördjupad analys av industrins erfarenheter kring 
bullerfrågorna i tillståndsgivningen och att följa upp myndigheternas arbeten 
inom bullerområdet, utreda mätmetodik som används, följa upp utländska 
studier inom bullerområdet, översiktligt inventera bullerbekämpningsmetoder 
samt slutligen koppla resultatet av studierna till projekt 3.1a-1 Täktansökan och 
bl a därigenom precisera industrins önskemål om förändringar i riktlinjer. 
Möten och dialog med Naturvårdsverket sker också för att framföra industrins 
erfarenheter och önskemål. 
 
Som en del i och grund för arbetet har en enkät upprättats som skickats ut till 
126 företag, verksamhetsutövare och entreprenörer (bilaga 1). Enkäten visar bl a 
att inom aktuella branscher är det mycket ovanligt att det sker överträdelse av 
bullervillkor. 
 
En översyn av valda delar i mätmetodik har utförts av fil dr Martin Almgren 
vid ÅF/Ingemansson – Särskild utredning mätmetodik för ljud (bilaga 2). Mätning 
för kontroll av ljudnivåer ska ske enligt Naturvårdsverket Meddelande 6/1984. 
Naturvårdsverket har gett ut en remissutgåva av en ny beskrivning av ”Metod 
för immissionsmätning av externt industribuller”, rapport 5417, 2005. Det är 
denna som enligt bl a ÅF ska användas för kontroll av ljud från täkter. I 
utredning utförd av Almgren beskrivs hur det är möjligt att använda det 
förenklade förfarandet i olika grad. Dessutom kommenteras möjligheten att 
kontrollera ”ofta återkommande impulser”. Mycket talar för att sänkning av 
ekvivalenta bullernivåer med 5 dBA vid ofta återkommande impulsljud i de 
allmänna råden bör utgå helt, bl a med avseende på teknikutveckling av 
mätinstrument för buller. 
 
Uppföljning av utländska studier och krav inom bullerområdet visar att svensk 
lagstiftning och myndigheter har höga krav ur ett internationellt perspektiv. 
 
Vid den översiktliga inventeringen av bullerdämpningsmetoder framgår det att 
det sker en kontinuerlig teknikutveckling samt förbättring av 
produktionsmetoder. Jämte detta är dock planering av brytningen och 
topografiskt skydd den viktigaste faktorn för bra bullerdämpning av 
verksamheten. 
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2 Inledning 
Syftet med projektet är att genomföra fördjupade studier inom området Buller, 
vilka identifierats i den tidigare studien, MinBaS rapport nr 3.1:01 - Förstudie 
miljöpåverkan från anläggningar. I FoU-arbetet ingår att sammanhålla 
aktiviteterna inom projektet och genomföra studierna i samråd med utsedd 
projektarbetsgrupp. I projektarbetsgruppen ingår följande personer: 
 
Projektledare: 
Stefan Klingberg, GeoPro AB  
 
Projektgrupp:  
Peter Andersson, Swerock AB  
 
Jan Bida, Föreningen Mineralteknisk Forskning (MinFo), Sveriges 
Bergmateriaindustri (SBMI) och Bergsskolan  
 
Per Hedvall, Sandvik AB 
 
Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund (SSF) 
 
Mariette Karlsson, Emmaboda Granit AB 
 
Fredrik Lundström, Nordkalk Oy 
 
Sven Wallman, NCC Roads AB 
 

2.1 Syfte 
Som en del i forskningsprogrammet MinBaS II ingår delprojekt 3.1a-2 Buller 
vars syfte är att genomföra fördjupa studier inom området buller. För att mer i 
detalj klargöra hur bullerfrågorna påverkar t ex tillståndsgivning och tillsyn har 
en enkät upprättats som skickats ut till företag, verksamhetsutövare och 
entreprenörer (se bilaga 1). Målsättningen med delprojektet är att i så stor 
utsträckning som möjligt ta fram konkreta, objektiva och vetenskapligt 
förankrade kriterier som företag och myndigheter skall kunna använda vid 
tillståndsprövningar och tillsyn. Det skall i sin tur slutligen och 
förhoppningsvis leda till enklare och snabbare tillståndsprövning samt mer 
enhetlig och rättsäker tillämpning, kontroll och tillsyn. 
 
Industrins erfarenhet är att det idag är mycket svårt och tidskrävande att öppna 
nya täktverksamheter och att förlänga tillstånd. Bedömningen av villkor 
varierar hos olika tillståndsmyndigheter runt om i landet och det finns 
osäkerheter huruvida vissa verksamheters bullervillkor ligger på relevanta 
nivåer. 
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Otvetydigt är det industrins slutsats att alla onödiga restriktioner kostar pengar 
och arbetsinsatser, som i slutänden styr prissättningen av produkterna till 
konsumenterna och därmed till samhället i övrigt. Varje liten extra kostnad 
multipliceras med stora volymer vilket innebär att stora penningbelopp åtgår 
utan någon samhälls- eller miljönytta. 

2.2 Allmänt om täkter 
Industrimineral, bergmaterial och natursten har en bred användning i 
samhället. De används inom byggandet av vägar, järnvägar, i anläggnings- och 
bostadsbyggande, i kemiska processer och inom miljövård. Produktionen sker 
huvudsakligen i öppna täkter. Naturvårdsverket sorterar branschen under 
verksamheter med miljöpåverkan. Bergmaterial (Ballast) och industrimineral 
tas ut med liknande produktionsmetoder.  
 
Berget fragmenteras m h a sprängning och krossas därefter mekaniskt till 
lämpliga fraktioner (storlekar). Naturstenindustrin tar ut så stora block som 
möjligt i ett stycke för att sedan dela upp blocket till lämpliga delar. Sand- och 
grusindustrin tar ut materialet med frontlastare eller likvärdigt och lastar 
materialet i ett sorteringsverk där de olika fraktionerna skiljs från varandra. 
Sand- och grusmaterialet används sedan till t ex betongframställning och för 
vattenrening. 
 
Täkter är tillståndspliktiga enligt 9 kap miljöbalken (miljöfarlig verksamhet). 
Täkter kan också prövas enligt andra delar som 11 kap (vattenverksamhet) eller 
7 kap miljöbalken (områdesskydd). Naturvårdsverket utarbetar riktlinjer och 
Allmänna råd. Länsstyrelserna handhar tillståndståndsprövningen och 
tillsynen. Det förekommer och är inte ovanligt att kommunen har övertagit 
tillsynen. 

2.3 Allmänt om buller 
Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, d v s ett ljud som kan uppfattas 
som störande eller irriterande. Vad som anses vara oönskat ljud är subjektivt 
och varierar från person till person. Ett ljud som uppfattas som störande för en 
person behöver inte nödvändigt uppfattas så av en annan, t ex hög musik eller 
ljudet från en motorcykel. 
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Erfarenhet från verksamhetsutövare och företag visar att beroende på vilken 
attityd som råder i området till bullerkällan (t ex en industri) så höjs eller sänks 
tröskeln för när en person anser sig störd av bullret. Även en förändring av 
bullernivån kan föranleda att en person känner sig störd av bullret. 
Förändringen behöver inte nödvändigtvis innebära att bullernivån höjs utan det 
är förändringen som sådan som ligger till grund för irritationen. Generellt 
gäller dock att personer i tätorter där bakgrundsnivån är hög är mindre störda 
av buller än de personer som vistas i en miljö där bakgrundsnivån är låg, t ex 
på landsbygden. Förenklat kan det nämnas att ljud som inte är naturliga för 
området vanligen uppfattas som buller. Även förväntningar om hur miljön 
borde vara kan spela roll. Det är t ex en ganska tydlig erfarenhet från industrin 
att bofasta på landsbygden sedan lång tid tillbaka har större tolerans för 
bullrande verksamhet än de som flyttar ut till landsbygden från större städer 
och som förväntar sig en tystare miljö än vad den i verkligheten oftast är. 
 
Merparten av en täktverksamhets produktionsprocesser ger upphov till buller. 
Buller alstras främst genom borrning, sprängning, skutknackning, krossning, 
siktning samt last- och grävmaskiners verksamhet (lastning och lossning) men 
även genom interna och externa transporter (lastbilstrafik till och från 
täktområdet). 
 
Nedan följer en kort genomgång om hur bl a buller mäts och beräknas samt 
gällande lagstiftning. 

2.3.1 Mätning och beräkning av buller 

För att klargöra hur mycket en verksamhet bullrar kan antingen en 
bullerberäkning eller en bullermätning utföras. Bullermätningar har den 
fördelen att de visar den faktiska bullernivån vid mättillfället. Nackdelen är att 
mätvärdet kan vara helt irrelevant om det är en ovanligt bullrig eller blåsig dag 
(höga bakgrundsljud) då mätningarna genomfördes. Det är inte ovanligt att 
bakgrundsnivån (t ex fågelkvitter) är så pass hög att en bullermätning inte går 
att genomföra. Bullerberäkningar har den fördelen att de kan utföras för ett 
större område. Är det fråga om framtida bebyggelse eller verksamhet går det 
naturligtvis bara att använda bullerberäkningar. 
 
För att mäta buller används en logaritmisk skala för ljudtrycket som anges i 
decibel (dB). Hur starkt (högt) ett ljud uppfattas beror på två faktorer. Dels på 
ljudtrycket och dels på ljudets frekvens. För att på ett så rättvist sätt som möjligt 
återspegla hur en människa uppfattar ljudet görs en vägning av frekvensen. 
Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A 
respektive C-filtren med vilka man väger så kallad A-vägd respektive C-vägd 
ljudtrycksnivå. A-vägning tillämpas för normala ljudstyrkor och frekvenser. A-
vägningen dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga frekvenser och 
skrivs med mätvärdet dBA. För att mäta buller som domineras av låga 
frekvenser kan C-vägning användas. C-vägning skrivs med mätvärdet dBC. 
Vid mätning av buller används vanligtvis två olika typer av ljudnivå. 
Ekvivalent ljudnivå och momentan ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån avser 
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en slags medelljudnivå (eg energimedelvärde som tar hänsyn till de högre 
nivåerna vilket medför något högre nivåer än medelvärde) under en längre 
tidsperiod. Den momentana ljudnivån anger den maximala ljudnivån som 
uppstår eller impulstoppvärde. 

2.3.2 Bullervillkor 

Täktverksamheter likt alla andra industrier är belagda med villkor som ska 
uppfyllas för att täktverksamheten ska anses vara tillåtlig. Villkoren reglerar 
hur och i vilken omfattning täktverksamheten ska bedrivas. Buller är en av de 
parametrar som vanligtvis är villkorsreglerat. Buller regleras i regel efter 
s k riktvärden men även gränsvärde förekommer. Rikt- och gränsvärden är 
dock på väg att fasas ut och föreslås att ersättas med begränsningsvärden (se 
stycket nedan). Ett riktvärde är ett värde som inte bör överskridas. Om 
riktvärdet överskrids är verksamhetsutövaren skyldig att göra de 
förbättringar/justeringar av verksamheten som krävs för att åtgärda problemet. 
D v s om bullret från verksamheten blir för högt måste verksamhetsutövaren se 
till att ljudnivån minskar. Om verksamheten ger upphov till en så hög ljudnivå 
att ett gränsvärde överskrids kan det leda till att verksamhetsutövaren blir 
åtalsanmäld för miljöbrott. 
 
Det buller som uppstår i samband med täktverksamheter bedöms som externt 
industribuller. För externt industribuller gäller riktvärden enligt Externt 
industribuller – allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983) (se tabell 1 nedan). 
 



MinBaS II delprojekt 3.1a-2 buller SLUTRAPPORT 
_____________________________________________________________________________________ 

 
10 (49) 

 
 

Tabell 1. Riktvärden för externt industribuller (Naturvårdsverket) 
 

 
1) Vid de fall kringliggande område ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren 
anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd 
från anläggningen. 
2) Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler. 
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. 
 
De ovan angivna värdena visar riktvärdet för nyetablerad industri. Riktvärdet 
för etablerad industri är 5 dBA högre.  

2.3.2.1 Begreppet begränsningsvärde kontra rikt- och gränsvärde 

Miljööverdomstolen (MÖD) har i domar (se bl a MÖD 29 januari 2009 M 1303-
07 och M 3792-07) haft synpunkter på begreppen ”riktvärde” och ”gränsvärde” 
med avseende på villkor för bl a buller. MÖD har därför velat fasa ut rikt- och 
gränsvärde i villkor och ersätt det med begreppet ”begränsningsvärde”. 
Samtidigt (eller framförallt) skall villkor som är förenade med 
begränsningsvärden innehålla bestämmelser för hur kontroll av villkoret ska 
ske, men även vilken mätmetod som ska användas, hur ofta kontroll ska ske 
(mätfrekvens) samt utvärderingsmetod. De flesta Länsstyrelser har anammat 
den nya praxisen där begränsningsvärden ersatt de tidigare rikt- och 
gränsvärdena. Mer om begränsningsvärde samt utvärdering av domar och 
beslut m m redovisas i kap 3.3 nedan. 

3 Delmoment inom delprojektet buller 
Följande delmoment nedan ingår i den fördjupade studien. Arbetsgruppen 
bedömde alla delmomenten som värdefulla att utreda eller likvärdiga i 



MinBaS II delprojekt 3.1a-2 buller SLUTRAPPORT 
_____________________________________________________________________________________ 

 
11 (49) 

 
 

prioriteringsordning. Av naturliga skäl kommer dock tid och utfall för de olika 
momenten att divergera. 
 
• Fördjupad analys av industrins erfarenheter kring bullerfrågorna i 

tillståndsgivningen 
• Uppföljning av myndigheternas arbeten inom området, precisering av 

industrins önskemål om förändringar i riktlinjerna 
• Utredning om mätmetodiken 
• Uppföljning av utländska studier inom bullerområdet  
• Koppling till projekt 3.1a-1 Täktansökan 
• Inventering av bullerbekämpningsmetoder 

3.1 Fördjupad analys av industrins erfarenheter kring 
bullerfrågorna vid tillståndsprövning 

3.1.1 Metod 

För att mer i detalj klargöra hur bullerfrågorna påverkar t ex tillståndsgivning 
och tillsyn har en enkät upprättats och därefter skickats ut till företag, 
verksamhetsutövare och entreprenörer (se bilaga 1). Enkäten har kopplats till 
Questback (www.questback.com), ett internetbaserat enkätverktyg, för att 
underlätta hantering, filtrering och bearbetning av de data som samlats in. 
Enkäten har varit tillgänglig under sammanlagt 4 månader (2009-06-24 -> 2009-
10-24).  
 
Respondenterna har lämnat kontaktuppgifter och uppgifter om vilken 
myndighet som sköter tillsynen för verksamheten samt vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Enkäten i sig är uppbyggd runt 10 stycken frågor som 
behandlar olika aspekter av verksamhetsgenererat buller. Frågorna har 
utformats för att ge en bred bild av verksamhetsutövarnas syn på buller men 
även för att kunna klargöra bl a vilken typ av bullervillkor verksamheten har, 
avstånd mellan närboende och verksamheten samt om klagomål på 
verksamheten förekommit. För de frågor där utförligare svar krävts har 
följdfrågor ställts, exempelvis på frågan om klagomål angående buller 
förekommit. Om klagomål inkommit har respondenten fått besvara ytterligare 
frågor för att klargöra vad klagomålen gällde (t ex transporter eller sprängning). 
Slutligen har respondenten uppmanats att lämna egna förslag på förbättringar 
gällande bullervillkor (t ex rörliga bullervillkor vid säsongsvariationer m m). 
 
Resultaten från undersökningen presenteras i diagram och tabeller. 

3.1.2 Resultat 

Enkäten har skickats ut till 126 företag, verksamhetsutövare och entreprenörer. 
Utskicket har genererat sammanlagt 92 svar fördelat på 48 unika bolag, 
verksamhetsutövare och entreprenörer. Alla typer av verksamheter (berg, 
blocksten, sand & grus, industrimineral m m) finns representerade i 
undersökningen (se figur 1). Berg- och blockstenstäkter utgör majoriteten (77,2 
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%, 71 st) av verksamheterna i undersökningen. Resterande 22,8 % (21 st) är 
fördelade mellan täkter som bryter industrimineral och de täkter som klassats 
som ”annat”. De täkter som klassificerats som ”annat” är bl a kombinerade 
berg- och grustäkter, sand- och grustäkter, entreprenadberg (bearbetning av 
berg som t ex sprängts loss vid anläggandet av bostäder eller industrimark) och 
asfaltsverk.  
 
Av Sveriges 21 län finns verksamheter från 19 län representerade i 
undersökningen, verksamheter från Västernorrlands och Jämtlands län är inte 
representerade i undersökningen. 
 
Av de 92 olika verksamheterna har Länsstyrelsen tillsynen i 34 (37 %). I 
resterande 58 (63 %) verksamheter är tillsynen förlagd på den kommun i vilken 
verksamheten bedrivs. 
 
 

 
Figur 1. Antalet inkomna svar fördelat på respektive verksamhet. Totalt 92 stycken svar. 
 
Respondenterna har angett avståndet mellan verksamheten och närmsta 
bostadshus eller annat bullerkänsligt objekt (se figur 2). Som framgår av 
resultaten är det stor spridning när det gäller avståndet mellan verksamheten 
och närmsta bullerkänsliga objekt. Den största andelen (30 st) av 
verksamheterna i undersökningen är lokaliserade mellan 101-300 m från 
närmsta bostad. Därefter följer 301-500 m (28 st) och 501 m eller mer (26 st). 
Endast 8 verksamheter bedrivs på ett avstånd av 0-100 m från närmsta bostad. 
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Figur 2. Avstånd mellan verksamhet och närmsta bostad eller ev annat bullerkänsligt 
objekt. 
 
Av de 8 verksamheter som bedrivs på ett avstånd mellan 0-100 m från närmsta 
bostad är 3 blockstenstäkter, 3 är klassificerade som ”annat” (i det här fallet är 
det uteslutande grustäkter) samt 1 bergtäkt och 1 industrimineraltäkt. 
På frågan vad verksamhetsutövaren upplevt som det största bullerproblemet 
vid tillståndsprövningen har respondenten haft möjlighet att ange flera 
alternativ (det kan t ex varit problem med såväl transporter som krossning) 
varvid antalet svar överstiger antalet respondenter. 
 
I 34 (25 %) av 136 fall upplevdes krossning som det största problemet vid 
tillståndsprövningen (se figur 3). Därefter följer transporter respektive 
kategorin ”annat” som näst största problem med 23 (17 %) respondentsvar 
vardera. Fördelningen inom kategorin ”annat” är spridd mellan borrning, 
ventilation (fläktar), tippning av reststen samt skutknackning. 4 av de 23 
respondenterna som angivit ”annat” har uppgett att det är verksamheten som 
helhet som upplevdes som ett bullerproblem vid tillståndsgivningen. 17 (12,5 
%) av respondenterna har uppgett sprängning och 11 (8 %) har angett 
brytningen som största problem. Intressant att notera är att 28 (20,5 %) av 
respondenterna inte upplevt något bullerproblem vid tillståndsprövningen. 
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Figur 3. Vilken process som respondenterna upplevt som det största bullerproblemet vid 
tillståndsprövningen. 
 
En vidare analys har utförts av det svar som de 28 verksamhetsutövare lämnat 
som uppgett att inget bullerrelaterat problem upplevdes vid 
tillståndsprövningen. Resultaten från analysen visar en tendens mellan 
avståndet från verksamheten till närmsta bostad och antalet 
verksamhetsutövare som inte upplevt bullerrelaterade problem vid 
tillståndsprövningen tilltar vid ett ökande avstånd mellan närmsta bostad eller 
bullerkänsliga objekt och respondenternas verksamhet (se figur 4).  
 

 
Figur 4. Avstånd mellan närmsta bostad eller annat bullerkänsligt objekt och antalet 
respondenter som uppgett att inget bullerrelaterat problem upplevts vid 
tillståndsprövningen (blå stapel) i relation till det totala antalet respondenter (röd stapel). 
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Allt eftersom att avståndet mellan verksamheten och de känsliga objekten ökar 
tilltar antalet respondenter som angett att inget problem har upplevts vid eller 
innan tillståndsprövningen. Vid ett avstånd av 0-100 m avstånd med en bostad 
eller annat bullerkänsligt objekt inom från verksamheten har 1 (3,6 %) 
respondent av de totalt 28 (totala antalet blå staplar i figur 4) angett att inget 
problem upplevdes vid tillståndsprövningen. Vid 101-300 m avstånd har 5 (17,9 
%) respondenter uppgett att inget bullerproblem förelåg vid 
tillståndsprövningen, vid 301-500 m har 10 (35,7 %) respondenter angett 
detsamma och vid 501 m eller mer är antalet uppe i 12 (42,9 %) respondenter. 
 
Bullerberäkning eller bullermätning inför tillståndsförfarandet har utförts av 69 
(75 %) av de 92 respondenterna, vilken medför att 23 (25 %) inte valt att göra 
detsamma. Av de 28 respondenter som angett att inget bullerproblem 
upplevdes vid tillståndsprövningen (se stycket ovan) har 9 (32 %) respondenter 
utfört en bullermätning eller bullerberäkning. 
 
Respondenterna har även fått besvara vad som upplevs som det största 
bullerproblemet efter tillståndsprövningen, d v s efter det att tillstånd givits och 
verksamheten pågår (se figur 5). Även här har multipla svar godkänts vilket 
medför att antalet svar överstiger antalet respondenter. Totalt har 114 svar 
erhållts. 
 

 
Figur 5. Vilken process som respondenterna upplevt som det största bullerproblemet 
efter tillståndsprövningen, d v s efter det att tillstånd givits och verksamheten startats 
upp. 
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Antalet respondenter som uppgett att det inte föreligger några bullerproblem 
har ökat från 28 till 31, utöver det har även det totala antalet bullerproblem 
reducerats. Efter det att tillstånd erhållits har antalet bullerrelaterade problem 
minskat från 108 till 83 (136-28=108 respektive 114-31=83, antalet respondenter 
som angivit ”inget problem” subtraheras från antalet totala svar eftersom att 
dessa svar inte utgör något bullerproblem). 24 (20 %) av respondenterna har 
uppgett att krossning utgör det största bullerproblemet. Krossning är med 
andra ord även efter det att tillstånd givits den största källan till 
bullerrelaterade problem. Krossningen är tätt följt av ”annat” (borrning, 
skutknackning tippning av reststen m m) med 23 (20 %) svar, därefter följer 
sprängning (16 svar (14 %)) och transporter (15 svar ((13 %)) samt slutligen har 
5 (4 %) respondenter uppgett brytning som största bullerproblem. 
 
20 av de 28 verksamhetsutövare som uppgett att det inte förelåg några 
bullerproblem vid tillståndsprövningen har angett att de inte upplevt några 
bullerproblem även efter tillståndsprövningen. Av de 8 respondenter som 
angett att det uppstått bullerproblem efter tillståndsprövningen har 6 (75 %) 
utfört en bullerberäkning eller bullermätning före tillståndsprövningen. 3 av 
dessa 8 verksamheter har 501 m eller mer till närmsta bostad, 4 verksamheter 
har 301-500 m och 1 verksamhet har endast 0-100 m. Av de 11 respondenter 
som angett att det förekom bullerproblem vid tillståndsprövningen men inte 
efter densamma har 7 (64 %) utfört en bullerberäkning eller bullermätning vid 
tillståndsprövningen. Av dessa 11 verksamheter är 2 belägna 501 m eller mer 
från närmsta bostad, 2 verksamheter har 301-500 m till närmsta bostad, 6 
verksamheter har 101-300 m och 1 verksamhet har 0-100 m. 
 
Antalet respondenter som angett att inget bullerproblem föreligger efter 
tillståndsprövningen ökar även i det här fallet allt eftersom att avståndet mellan 
verksamheten och närmsta bostad men inte alls lika tydligt (se figur 6). Att 
antalet respondenter som angett att inget bullerproblem föreligger efter 
tillståndsprövningen ökar med tilltagande avstånd kan inte säkerställas 
statistiskt (ingen signifikant ökning). Ökningen kan således bero på slump. 
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Figur 6. Avstånd mellan närmsta bostad eller annat bullerkänsligt objekt och antalet 
respondenter som uppgett att inget bullerrelaterat problem upplevts efter 
tillståndsprövningen (blå stapel) i relation till det totala antalet respondenter (röd stapel). 
 
På frågan vilken eller vilka typer av bullervillkor som respondentens 
verksamhet är belagd med har 65 (70,7 %) av 92 angett att de har riktvärden. 14 
(15,2 %) respondenter har uppgett att de har gränsvärden och 13 (14,1 %) 
respondenter har uppgett att deras verksamhet har begränsningsvärden. 
 
Respondenterna har även fått besvara frågan huruvida deras verksamhet har 
bullerriktvärden för befintlig- eller nystartad industri. Vid en närmare 
granskning av svaren visar det sig att 3 respondenter, vilka uppgett att de har 
bullerriktvärden för befintlig industri och lämnat uppgifter på vilka 
bullernivåer verksamheten ska uppfylla inte har bullerriktvärden för befintlig 
industri utan istället har bullerriktvärden för nystartad industri (50 dBA dagtid, 
45 dBA kvällar och helger samt 40 dBA nattetid). 
 
Detta innebär att 41 (44,6 %) av 92 respondenter har uppgett att de har 
bullerriktvärden för befintlig industri, d v s 55 dBA dagtid, 50 dBA kvällar och 
helgdagar och 45 dBA nattetid. 51 (55,4 %) respondenter har angett att de har 
buller för nyetablerad industri. 3 av respondenterna har även särskilda 
bullerriktvärden för transporter. Det framgår dock inte av svaren vilken typ av 
bullerriktvärde de 3 respondenterna har för sina transporter (se stycke 1.3.2 
Bullervillkor ovan för förtydligande av tider och bullernivåer). 
45 av de 92 respondenterna (48,9 %) har haft klagomål angående buller från sin 
verksamhet. Vilken verksamhetsprocess som varit föremål för klagomålen 
framgår av figur 7 nedan.  
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Figur 7. Antalet inkomna klagomål fördelat på de olika verksamhetsprocesserna.  
Totalt 45 klagomål. 
 
Störst antal klagomål har krossningsprocessen genererat, sammanlagt har 19 
(42,2 %) respondenter uppgett att det är krossningen som är det största 
problemet. Därefter är transporter och sprängning det näst största problemet 
med 17 (37,8 %) respondenter vardera. ”Annat” (reststenshantering, 
skutknackning m m) har genererat 14 (31,1 %) klagomål och slutligen har 
brytning varit föremål för 6 (13,3 %) stycken klagomål. 
 
I de 17 fall där transporterna varit föremål för klagomål står transporter på 
allmän och enskild väg för 7 (41,2 %) klagomål vardera (sammanlagt 14 
klagomål). 6 (35,3 %) av de 17 respondenterna har uppgett att det är de interna 
transporter som gett upphov till klagomål. 
 
Av de 45 respondenter som haft klagomål på sin verksamhet har 34 (75,5 %) 
utfört en bullermätning för att kontrollera så att verksamheten innehåller de 
bullerriktvärden som verksamheten har påförts. Vid bullermätningen klarade 
33 (97 %) respondenter av 34 bullerriktvärdena för sin verksamhet (se figur 8). 
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Figur 8. Antal respondenter som utfört en bullermätning och uppfyllt respektive ej 
uppfyllt bullervillkoren för sin verksamhet efter klagomål.  
 

3.1.3 Diskussion bullerenkät 

Resultatet av bullerenkäten visar att merparten av alla respondenter upplever 
buller som ett problem inför, vid och efter tillståndsprövningen. Endast 28 av 
de 92 respondenterna angav att de inte upplevde buller som ett problem vid 
tillståndsprövningen. Efter tillståndsprövningen, d v s efter det att tillstånd 
givits, uppgav 31 respondenter att inga bullerrelaterade problem förelåg, en 
ökning med ca 10 %. Att många respondenter upplever buller som ett problem 
är troligtvis för att buller sprids över stora avstånd vilket i sin tur medför att 
många människor blir berörda. Lågfrekvent buller (t ex krossar och fläktar) 
sprids längre än högfrekvent buller (t ex borriggar) vilket innebär att det 
lågfrekventa bullret ofta upplevs som ett större problem än det högfrekventa. 
Att det lågfrekventa bullret upplevs som ett problem har sannolikt sin 
förklaring i att antalet människor som kan tänkas bli berörda av bullret är stort. 
Ett stort antal berörda människor medför statistiskt sett att ”risken” att ett 
klagomål uppstår är högre än om antalet berörda människor är litet. Resultaten 
från bullerenkäten bekräftar problemet med lågfrekvent buller. Enligt 
respondenterna i undersökningen utgör krossningen det största 
bullerproblemet såväl vid som efter tillståndsprövningen.  
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Utredningen visar att det är fler aspekter än vilken typ av buller verksamheten 
genererar (låg/högfrekvent buller) när det kommer till ett friktionsfritt 
ansökningsförfarande. Avstånd till närmsta bostad eller ev annat bullerkänsligt 
objekt är en viktig faktor. Resultatet visar att det finns en trend mellan antalet 
respondenter som inte upplevt några bullerproblem inför såväl som efter 
tillståndsprövningen och ökande avstånd mellan verksamheten och närmsta 
bostad. De respondenter som har haft ett stort avstånd mellan verksamheten 
och närmsta bostad har upplevt färre bullerproblem än de som har en 
verksamhet som är belägen nära en bostad. Att de respondenter vars 
verksamheter är belägna långt från närmsta bostad har upplevt färre 
bullerproblem än de respondenter vars verksamhet är belägen nära en bostad 
kan anses vara en självklarhet i o m att ljudtrycksnivån (bullret) avtar med 
ökande avstånd från ljudkällan. Det ska dock påpekas att även om ett långt 
avstånd mellan verksamhet och närmsta bostad är en bra förutsättning för ett 
problemfritt ansökningsförfarande är det inte är en garanti. 58 % av 
respondenter vars verksamhet är belägen mer än 501 m från närmsta bostad har 
även de upplevt bullerproblem inför tillståndsprövningen. Trenden med 
mindre problem med ökat avstånd är inte lika tydlig efter tillståndsprövningen 
(se figur 6). En tolkning skulle kunna vara att vid förväntningar på vilken 
bullerpåverkan verksamheten har spelar avståndet en större roll än den roll 
avståndet har efter tillståndsprövningen och när verksamheten verkligen är i 
gång. 
 
Krossning kvarstår som det största bullerproblemet även efter det att 
tillståndsprövningen är avklarad. Det totala antalet problem före respektive 
efter tillståndsprövningen har minskat med 30 % vilket tyder på att 
verksamhetsutövarna tar bullerproblemet på allvar och kontinuerligt arbetar 
med att förbättra verksamheten eller att bullerproblemen var mindre än 
befarade. 
 
Merparten av respondenternas bullervillkor regleras av riktvärden, vilket 
historiskt sett varit den vanligaste villkorsformen. Det är först när det gäller 
vilken typ av bullerriktvärden som verksamheten är belagd med som det 
uppstår vissa oklarheter. 44 av respondenterna har uppgett att deras 
verksamhet har bullerriktvärden för befintlig industri. Ett fåtal av 
respondenterna har även angett riktvärdena för verksamheten. Vid en närmare 
granskning visar det sig att riktvärdena inte alls är för befintlig industri utan för 
nystartad. Således tror sig respondenten ha bullerriktvärden för etablerad 
industri men har i själva verket riktvärden för nystartad industri.  
Det är förståeligt om respondenter förutsätter att en verksamhet som bedrivits 
på samma plats i decennier uppfattas som en befintlig industri även när det 
kommer till villkor för buller. Att en verksamhet har bedrivits på samma plats 
under en lång tid innebär inte per automatik att verksamheten prövas som en 
befintlig industri vid en förlängning.  
 
 
Om verksamhetsutövaren eller dess representant inte specifikt yrkar på att 
bullerriktvärdena ska gälla för befintlig industri vid ansökningsförfarandet 



MinBaS II delprojekt 3.1a-2 buller SLUTRAPPORT 
_____________________________________________________________________________________ 

 
21 (49) 

 
 

kommer verksamheten med all säkerhet att få bullerriktvärden för nystartad 
industri oavsett under hur lång tid verksamheten bedrivits på platsen. En trolig 
anledning till detta är att Naturvårdsverkets mål sedan införandet av 
riktvärden 1978 är att alla industrier ska klara riktvärdena för nyetablerad 
industri och att prövningsmyndigheten har tagit till sig detta. 
 
Nästan hälften av respondenterna (45 st) har haft klagomål angående buller 
från sin verksamhet. Den verksamhetsprocess som genererat flest klagomål är 
krossningen. Alla resultat från undersökningen, såväl före som efter 
tillståndsprövningen samt klagomålsfrekvens pekar med andra ord åt samma 
håll, vilket cementerar krossningen som den största källan till bullerrelaterade 
problem och klagomål. Drygt 75 % (34 st) av de respondenter vars verksamhet 
gett upphov till bullerrelaterade klagomål har utfört en bullermätning. 
Bullermätningen har utförts för att kontrollera huruvida deras verksamhet 
innehåller de bullerriktvärden som verksamheten pålagts. 97 % (33 st) av 
respondenterna som utfört bullermätning efter klagomål klarade riktvärdena 
för sina bullervillkor. Vid en närmare granskning av den respondent vars 
verksamhet inte uppfyllde bullervillkoren vid mätningen visade det sig att 
krossen var felplacerad vid mättillfället, en korrekt placerad kross kan med 
andra ord inneburit att även denna verksamhet uppfyllde bullervillkoren.  
 
Vad ett klagomål egentligen är framgår inte av enkäten och kan diskuteras. 
Men troligtvis är det lite mer än en ett allmänt gny till platschefen eftersom det 
ändå kan betraktas som någon form av dialog, vilket i sin tur bör tolkas som 
något generellt positivt. Således antas (något ovetenskapligt men en 
erfarenhetsmässig bedömning) att det rör sig om allt från ett telefonsamtal till 
kommunens miljökontor eller länsstyrelsen till en polisanmälan. 
 
Att bullerrelaterade klagomål uppstår kan bl a bero på informations- och 
kommunikationsbrist eller en dålig relation mellan närboende och tidigare 
verksamhetsutövare. I undersökningen förekommer fall där brister i 
kommunikation mellan verksamhetsutövare och närboende lett till att klagomål 
uppstod. Efter det att verksamhetsutövare lämnat utförligare information till de 
närboende, t ex vad verksamheten innebär avseende bl a buller, transporter och 
syftet med verksamheten har klagomålen helt upphört. Det är således mycket 
viktigt att korrekt information når de närboende i god tid för att undvika 
ryktesspridning och att felaktiga uppgifter når de närboende. Det är även 
viktigt att vid ett förvärvande av en ny, redan etablerad verksamhet att reda ut 
eventuella tidigare oklarheter och klagomål. Det tar vanligtvis lång tid att vinna 
de närboendes förtroende. Om den tidigare verksamhetsutövaren misskött sig 
får den nya verksamhetsutövaren leva med ”gamla synder” under en lång tid 
oavsett om bullervillkoren uppfylls eller ej. Det är med andra ord viktigt att de 
närboende informeras om den förändring som sker och eventuella förändringar 
som följer. 
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Att en verksamhet ger upphov till bullerrelaterade klagomål kan givetvis bero 
på att verksamheten i sig bullrar för mycket (högt) och således inte klarar 
bullervillkoren vilket i slutändan resulterar i att de närboende upplever sig 
störda av verksamheten. När och hur buller ska mätas regleras av villkor och av 
det kontrollprogram som upprättas för verksamheten. Det är därför av stor vikt 
att såväl villkor som kontrollprogram utformas på ett sådant sätt att grundlösa 
klagomål och anklagelser inte automatiskt leder till att verksamhetsutövaren 
tvingas till en bullermätning. Under förutsättning att klagomålen är befogade 
eller att en förändring av verksamheten skett som leder till att den ekvivalenta 
bullernivån höjts kan det vara skäligt att göra en bullermätning, en avvägning 
från fall till fall är att rekommendera. 
 
Genom att utföra en bullerberäkning eller bullermätning i ett tidigt skede i 
tillståndsprövningen kan många frågor och oklarheter kring det 
verksamhetsgenererade bullret redas ut. Ett faktum många av respondenterna 
tagit till sig. 75 % av respondenterna har p g a oro för bullerrelaterade problem 
eller krav från myndigheterna utfört en bullermätning eller bullerberäkning 
inför tillståndsprövningen. Ett högt antal kan tyckas men buller är en 
komplicerad fråga där subjektiva uppfattningar är vanliga, därför kan det vara 
skönt för en verksamhetsutövare att ha en bullermätning eller bullerberäkning 
att luta sig mot om en diskussion blossar upp. Undersökningen visar att 33 % 
av de respondenter som inte upplevt något bullerproblem vid/inför 
tillståndsprövningen ändå har utfört en bullermätning eller bullerberäkning. 
Det är olyckligt med slentrianmässiga och tillsynes onödiga utredningar utan 
någon egentlig miljönytta som enbart förbrukar resurser och tid. En utredning 
av det här slaget är förvisso inte en stor utgift för stora företag med ett stort 
kapital men kan utvecklas till ett problem för framförallt de mindre företagen 
om bullerberäkningar och bullermätningar blir praxis inför 
tillståndsförfarandet. I de fall där det är befogat skall givetvis en 
bullerberäkning eller bullermätning utföras. Det är upp till 
verksamhetsutövaren eller dess företrädare att i samråd med 
Länsstyrelsen/tillsynsmyndigheten göra en saklig och objektiv bedömning om 
en utredning av det här slaget är motiverat. 
 
I analysen finns det utrymme för fler frågeställningar och korsreferenser med 
det insamlade materialet. Projektgruppen har valt att fokusera frågeställningen 
på områden där verksamhetsutövaren kan påverka sin situation, t ex 
information, lokalisering, brytteknik m m. 
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3.2 Särskilt om transporter 
Vid prövning och villkorsskrivning är det viktigt att särskilja interna 
transporter och de som utgör trafik på allmän och enskild väg. För interna 
transporterna gäller de bullervillkor som gäller för verksamheten i övrigt. 
Bullervärdena i villkor för verksamheten är betydligt strängare än de riktlinjer 
som gäller för allmän väg och som har tagits fram i samband med den s k 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som senare antogs av Riksdagen.  
 
Det är täktbranschens erfarenhet att det inte är ovanligt att 
verksamhetsutövaren ges ett långtgående ansvar för täktrelaterad trafik på 
allmän väg trots att den trafiken normalt endast har en marginell påverkan på 
den totala bullersituationen vid vägen. Buller från täktrelaterade transporter 
har växt i betydelse vid prövning och bör därför belysas och klargöras särskilt. 
 
Högsta domstolen (HD) har i rättsfallet NJA 2004 s 421 tagit ställning till i 
vilken utsträckning transporter till och från en miljöfarlig verksamhet ska 
beaktas vid prövningen. Sammanfattningsvis anser HD att vid 
tillståndsprövning och fastställande av villkor för en miljöfarlig verksamhet kan 
en rimlig avgränsning vara att sökande redovisar miljökonsekvenser av 
transporter till och från en anläggning i verksamhetens närområde. HD 
konstaterade vidare i samma dom att en förutsättning för att villkor skall kunna 
beslutas är att sökanden bedöms ha faktiska och rättsliga möjligheter att ta 
ansvar för uppfyllandet av villkoret. Det är vidare enligt HD inte rimligt att 
kräva att den som har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet i 
tillståndsärendet ska redovisa och ansvara för miljökonsekvenserna för 
långväga transporter när dessa rör sig på stort avstånd från anläggningarna i 
fråga och där transporterna endast utgör en liten del av den totala trafiken och 
olägenheterna från denna. Miljöbalkens reglering och lagmotiven till denna ger 
enligt HD inte heller stöd för att det normalt skulle vara påkallat att meddela 
sådana villkor i ett tillståndsbeslut för en miljöfarlig verksamhet som skulle 
innebära en slags indirekt reglering av transportsektorn, t ex särskilt avgaskrav 
på lastbilar och fartyg. I den mån hänsyn till hälsa och miljö kräver att åtgärder 
vidtas inom transportsektorn finns möjlighet att rikta sådana anspråk mot bl a 
väghållare, fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och fordonsägare. 
 
Närområdet som HD nämner i sin dom bör begränsas till det område som störs 
av buller från anläggningen (dom Wargöns Bruk – MÖD mål nr M 9336-02). 
 
Här måste också särskilt framhållas att de fall som har varit aktuella i bl a 
Miljööverdomstolen (MÖD) härrör till verksamheter med ett stort antal 
transporter och under hela dygnet såsom från Gruvöns Bruk (M 10499-02), 
Skoghalls Bruk (M 9408-03) och Wargöns Bruk ovan. Transporter från täkter 
genererar normalt färre transporter än ovannämnda industrier och under 
dagtid på vardagar. 
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3.3 Uppfölning av myndigheternas arbeten inom området 

3.3.1 Remiss från Naturvårdsverket om externt industribuller 

Naturvårdsverket har i publikationen (RR 1978:5) ”Externt industribuller – 
allmänna råd” gett ut allmänna råd (AR) om buller från industriell verksamhet. 
Dessa AR behöver omarbetas av flera skäl. Publikationen är utgiven med 
utgångspunkt i lagstiftning (miljöskyddslagen) som inte längre finns och det 
finns behov av att se över riktvärdena. Dessutom behöver utformningen av AR 
anpassas till de formella krav som ställs på ett AR, eller innehållet ges ut i 
annan form.  
 
Naturvårdsverket har, efter inarbetning av remissynpunkter från tidigare 
remiss (2005), tagit fram ett omarbetat förslag till vägledning om begränsning 
av externt buller från industrier och likartad miljöfarlig verksamhet. Förslaget 
gick ut på remiss 2009-03-19. 
 
Två av branschorganisationerna inom MinBaS, Sveriges Bergmaterialindustri 
(SBMI) och Sveriges Stenindustriförbund (SSF) har lämnat remissvar som 
redovisas i bilaga 3 och 4. Granskning av Naturvårdsverkets förslag och förslag 
till remissvar från ovan nämnda branschorganisationer faller inom ramen för 
detta delprojekt 3.1a-2 buller. Troligtvis hade det varit ett naturligare steg och 
bättre om ett färdigt delprojekt hade utgjort ett underlag inför framtagande av 
Naturvårdsverkets remissförslag. Nu får industrierna nöja sig med att 
rapporten möjligen kan ge ett ytterligare och fördjupat underlag till 
Naturvårdsverket innan de fastställer ett reviderat allmänt råd eller handbok 
för externt industribuller. 
 
Organisationerna är kritiska till den betydande skärpning som tillämpning av 
begränsningsvärde kan medföra istället för riktvärde. En sådan skärpning anses 
inte vara motiverad bl a mot beaktandet av att bullervärden för befintlig 
industri avses att fasas ut.  
 
Vidare önskar industrin en större anpassning av riktvärden till tids- och 
säsongsvariationer. 
 
Naturvårdsverket sammanställer f n remissvaren och en utvärdering och 
resultat av detta arbete förväntas under 2010. Förhoppningsvis kan 
föreliggande rapport ge ett ytterligare och fördjupat underlag till 
Naturvårdsverket innan de fastställer ett reviderat allmänt råd eller handbok 
för externt industribuller. 
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3.3.2 Möten med NV och överlämnade av studien till NV med resultat 
och precisering av industrins önskemål om förändringar i 
riktlinjerna 

Ett informationsmöte med Naturvårdsverket och ansvariga för buller- och 
täktfrågor hölls 2009-09-25 på verket. Närvarande och representanter för 
industrin var undertecknad och Mariett Karlsson, miljöansvarig på Emmaboda 
Granit AB. Från Naturvårdsverket närvarade John Sjöström, Jard Gidlund och 
Ulla Torsmark. Vid mötet informerades om arbetsgruppens kommande arbete 
och Naturvårdsverket informerade om arbetet och remissförfarandet med de 
nya Allmänna Råden och/eller Handboken. 
 
Preliminär slutrapport överlämnades till Naturvårdsverket för synpunkter och 
diskussion i september 2010. Rapporten och dess innehåll samt förslag till 
villkor för buller mottogs väl av företrädare för Naturvårdsverket.  
 
Den sammanfattande diskussionen och efterföljande slutsatser ingår i en 
precisering av industrins önskemål om förändring av riktlinjerna. Till stöd för 
industrins synpunkter finns fil dr Martin Almgrens rapport som beskriver 
viktiga tekniska förutsättningar vid mätning av buller. Rapporten ger också 
historiska förklaringar varför delar av de regler som finns i idag ser ut som de 
gör, bl a i fråga om impulsljud. 

3.3.3 Exempel från Lst med kommentarer 

Miljööverdomstolen har i domar (se bl a MÖD 29 januari 2009 M1303-07 och 
M3792-07) försökt att renodla användningen av begreppen ”riktvärde” och 
”gränsvärde” med avseende på villkor för bl a buller. Miljööverdomstolen 
menade att riktvärden och gränsvärden inte uppfyller kraven på rättsäkerhet 
eftersom att tillståndsvillkor är förenade med stränga sanktioner om villkoren 
inte följs (t ex åtalsanmälan om buller från verksamheten är för högt). Vidare 
menade Miljööverdomstolen att genom att ange hur kontrollen av villkoret ska 
ske uppfylls kraven på rättsäkerhet. Detta innebär att de villkor som är 
förenade med begränsningsvärden ska innehålla bestämmelser för hur kontroll 
av villkoret ska ske, men även vilken mätmetod som ska användas, hur ofta 
kontroll ska ske (mätfrekvens) samt utvärderingsmetod. 
 
De flesta Länsstyrelser har anammat den nya praxisen där begränsningsvärden 
ersatt de tidigare rikt- och gränsvärdena. 
 
Nedan visas ett exempel på hur ett bullervillkor har utformats där 
rikt- och gränsvärde ersatts med begreppet begränsningsvärde. 
Bullervillkoret är utformat av Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
(Dnr: 551-122598-2008). 
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Buller från täktverksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområde 
ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus 
vid bostäder än följande: 
 
Vardag  kl 0700-1800  50 dB(A) 
Sön- och helgdag kl 0700-2200  45 dB(A) 
Kväll   kl 1800-2200  45 dB(A) 
Natt   kl 2200-0700  40 dB(A) 
 
Den momentana ljudnivån vid arbete nattetid (kl 22-07) får inte överstiga 55 
dB(A) utomhus vid bostäder. 
 
De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom mätning vid 
bullerkällorna – närfältsmätning – i kombination med beräkningar eller genom 
mätning vid berörda bostäder – immissionsmätningar. Kontroll ska minst ske 
så snart det skett en förändring i verksamheten som kan medföra ökade 
bullernivåer. 
 
Om värdena överskrids vid immissionsmätning ska, inom två månader från 
mätdatumet, genomföras närfältsmätningar och bullerberäkningar. I 
beräkningarna ska fastställas för vilken eller vilka enheter och på vilket sätt 
bullerdämpande åtgärder behöver vidtas för att värdena ska kunna klaras. 
Dessa åtgärder ska genomföras snarast inom två månader och ny kontroll ska 
ske. Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten meddela en senare tid 
för uppföljande mätningar, åtgärder och ny kontroll. 
 
 

3.3.3.1 Kommentar 

I villkoret ovan framgår vilken mätmetod som skall användas, i 
viss mån hur ofta mätning ska ske (mätfrekvens) och vilka 
åtgärder som ska vidtas om begränsningsvärdet överskrids. 
Begränsningsvärdet följer de värden som tidigare använts som 
riktvärden (se tabell 1 ovan). Vad som saknas är en precisering när 
en mätning skall ske – det anges att mätning skall minst ske om en 
förändring inträder som kan medföra ökade bullernivåer, vilket 
kan tyckas något luddigt. Ett lämpligt sätt att precisera när och vid 
vilka omständigheter som en mätning kan ske är genom att ange 
detta i ett kontrollprogram eller i sin egenkontroll. 
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3.3.4 Domar med kommentarer 

Den avgörande frågan är om det s k begränsningsvärdet utformas som ett 
gränsvärde eller ett riktvärde. Om det utformas som ett gränsvärde bör de 
ekvivalenta värdena höjas med 5 dBA. En dom som följer det resonemanget är 
från en dom vid miljödomstolen vid Umeå tingsrätt (Mål nr 1329-09) där 
villkoret lyder som följer: 
 
 
Buller från verksamheten ska begränsas så att det utomhus vid bostäder inte 
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än följande värden: 
 
55 dB(A) dagtid (kl. 07-18), helgfri måndag - fredag 
50 dB(A) kvällstid måndag-fredag (kl. 18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl 07-18) 
45 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 
 
Om buller från verksamheten, utomhus vid bostäder, ger upphov till högre 
ekvivalentvärden än nedanstående värden ska bolaget senast en vecka efter det att 
överskridandet konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redovisa 
vilka åtgärder bolaget vidtagit respektive ämnar vidta för att ett överskridande ej 
ska upprepas. 
 
50 dB(A) dagtid (kl. 07-18), helgfri måndag - fredag 
45 dB(A) kvällstid måndag-fredag (k1.18-22) samt lör-, sön- och helgdag (kl. 07-18) 
40 dB(A) nattetid (kl. 22-07) 
 
Ekvivalentvärdena får inte överskridas under någon enskild timme. Mätning av 
buller och bestämning av ekvivalent ljudnivå dB(A) ska ske i enlighet med 
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer, för närvarande angivna i publikationen 
1978:5 "Externt industribuller". Om s k impulsljud eller s k rena toner alstras från 
verksamheten ska värdena sänkas med 5 dB(A). Momentan ljudnivå nattetid får 
inte överskrida 60 dB(A). Mätning behöver endast ske efter klagomål, på anmodan 
av tillsynsmyndigheten eller om verksamheten förändras på sådant sätt som kan 
medföra ökade bullernivåer. 
 

3.3.4.1 Kommentar 

Det kan tyckas att bullerproblematiken kompliceras onödigt med två olika 
nivåer, en nivå som vid överskridande medför straffsanktionering och åtal och 
en nivå där anmälan till tillsynsmyndigheten skall ske samt vilka åtgärder som 
skall vidtas för att det inte skall upprepas. Här syns tydligt att det s k 
”begränsningsvärdet” eller ”värdet” om man så vill (som t ex Länsstyrelsen i 
Jönköpings län föredra att kalla det) kan hanteras som ett gränsvärde eller 
riktvärde. 
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3.4 Utredning av mätmetodik 
Fil dr Martin Almgren vid ÅF/Ingemansson har på uppdrag av arbetsgruppen 
upprättat en översyn av valda delar i mätmetodik, Särskild utredning mätmetodik 
för ljud, rapport 552787-r-A (se bilaga 4): Utredningens syfte är att undersöka 
möjligheterna för enskilda verksamhetsutövare att själva utföra 
ljudimmissonsmätningar vid sin verksamhet och belysa hur ”ofta 
återkommande impulsljud” kan kontrolleras.  
 
Almgren har för arbetsgruppens räkning arbetat med följande delar: 
 

- Se över rapport 5417 med hänvisning till vikten av mätmetodik och 
eventuella tolkningsproblem.  

 
- Komplettera Appendix 3, förenklad mätmetod med t ex förslag på 

utrustning etc och hur det är möjligt att använda det förenklade 
förfarandet i olika grad. 

 
- Se över och förtydliga definition av impulsljud och vad det kan innebära 

för täktverksamhet och delverksamheter inom täktverksamhet. 
 
Mätning för kontroll av ljudnivåer ska formellt ske enligt Naturvårdsverket 
Meddelande 6/1984. Naturvårdsverket har gett ut en remissutgåva av en ny 
beskrivning av ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller”, 
rapport 5417, 2005. Det är rapport 5417 som enligt bl a ÅF ska användas för 
kontroll av ljud från täkter. Almgren lämnar även förslag på hur en 
verksamhetsutövare själv kan utföra förenklade mätningar och vad som är 
viktigt att tänka på vid mätningar. Almgren lämnar även förslag på utrustning 
som är lämplig att använda vid ett förenklat mätningsförfarande. 
 
Slutligen kommenterar Almgren möjligheterna att kontrollera ”ofta 
återkommande impulsljud”. Enligt Externt industribuller – allmänna råd (SNV 
RR 1978:5 rev 1983) skall ljudet från en verksamhet om det innehåller ofta 
återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning 
av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska 
man använda ett värde som är 5 dBA-enheter lägre än för verksamheter som 
inte innehåller ljudimpulser eller hörbara tonkomponenter. Enligt Almgren togs 
de ursprungliga reglerna fram under 1973. Vid tidpunkten för regelverkets 
uppkomst kunde ekvivalentnivåbestämningen med den tidens 
ljudmätningssystem inte ta hänsyn till impulsartat ljud och således skärptes 
riktvärdet med 5 dBA för de verksamheter där impulsljud förekom.  
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Med hänvisning till dagens teknikutveckling inom fältet för bullermätning talar 
mycket för att en sänkning av ekvivalenta bullernivåer med 5 dBA vid ofta 
återkommande impulsljud i de allmänna råden bör utgå helt. Därutöver har 
Naturvårdsverket fortfarande inte definierat begreppet ”ofta återkommande” 
annat än genom exempel. 

3.5 Uppföljning av utländska lagar och studier inom 
bullerområdet.  

I MinBas II Rapport nr 3.1:01 konstateras det att runt om i EU och andra delar 
av världen så skärps bullerkraven kontinuerligt. De länder som exemplifieras i 
rapporten är Storbritannien (England), Finland och USA. Intressant i 
sammanhanget är att som medlemmar av EU är både Finlands och 
Storbritanniens liksom Sveriges lagstiftning avhängig till ett flertal EU Råd och 
Direktiv med avstamp i EG-kommissionens grönbok om framtidens 
bullerpolitik (KOM(1996) 540). Grönboken visar på bullerproblematiken och att 
den europeiska bullerpolitiken fram till dess ej varit tillräcklig. I grönboken 
föreslår kommissionen att den europeiska gemenskapen i ett första skede ska 
utarbeta direktiv om enhetliga grunder för bullermätning/exponering men 
även att ställa upp riktvärden och ange skyldigheter till åtgärder i specifika fall. 
I enlighet med vad som föreslogs i grönbok har EU direktivet 2002/49/EG om 
bedömning och hantering av omgivningsbuller givits ut med syfte att just 
fastställa ett gemensamt tillvägagångssätt för att förhindra, förebygga och 
mildra olägenheter som orsakas av exponering för omgivningsbuller. 
 
Redan före EU Direktivet 2002/49/EG har ett flertal Råd och Direktiv givits ut 
vilka direkt och indirekt påverkar den europeiska mineralindustrin och redan 
är implementerade i EU-ländernas lagstiftning exempel på sådana är: 
 
Europaparlamentet och Rådets direktiv (2001/43/EG) om däck och 
däckmontering på fordon och släpvagnar. 
 
Direktivet 2000/14/EG om buller i miljön från utrustning som är avsedd att 
användas utomhus.  
 
Detta till trots ser lagstiftningen i respektive land olika ut som exempel kan 
nämnas att Sverige, Danmark och Nederländerna är de enda EU-länder som 
ställer krav på inte bara den maximala ljudnivån utan även den ekvivalenta. De 
länder som togs upp i tidigare MinBaS-rapport följs upp nedan.  
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3.5.1 Finland 

Har liknande bullerlagstiftning som de av svenska Naturvårdsverkets 
föreslagna i ”Allmänna råd om begränsning av externt buller från industrier 
och likartad miljöfarligverksamhet”. 
 
Understrykas skall att de finska bullernivåerna är riktvärden och inte som 
Naturvårdsverkets föreslår begränsningsvärden.  
 

 
Figur 9. De finska bullerriktvärdena. 
 
I Finland pågår ett aktivt arbete med bullerproblematiken som uppföljning till 
bland annat ovannämnda EU-direktiv. Hannu Ariola publicerade 2008 en 
utredning om bullerutredningar i detaljplaner och miljötillståndsansökningar 
brister och förbättringsmöjligheter. Utredningen går igenom äldre 
bullerutredningar och tar fram en ny modell för vad en bra bullerutredning ska 
innehålla. Utredningen tar även upp förslag på hur bullerriktvärden i framtiden 
ska bedömas och utvecklas sett till hur andra europeiska länders lagstiftning ser 
ut.  
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3.5.2 England 

I England pågår bullerkartläggning i enlighet med EU direktivet 2002/49/EG 
och det pågår fortfarande forskning som är inriktad på att ta fram 
bullerriktvärden för externt industribuller. I dagsläget finns det i England 
framtagna bullerriktvärden för samhällen och för arbetsplatser men inte för 
externt industribuller. De bullerriktvärden som finns kan ändå påverka täkter 
beroende på hur dessa är lokaliserade. För arbetsplatser gäller att anställda inte 
får utsättas för mer än 87 dB(A) ekvivalent per dag eller vecka med som mest 
momentana ljud på 140 dB(A). 
 
Bullergränsvärden för samhällen nattetid påverkar verksamheten i en täkt om 
täktverksamheten är lokaliserad i närheten av ett samhälle och aktiv nattetid.  
 
Kraven på bullergränsvärden för samhällen trädde i kraft 2008 genom 
införandet av ”The permitted Level of Noise Directions 2008” section 5 i ”Noise 
Act 1996”. De tillåtna ljudnivåerna nattetid återfinns nedan: 
  

a, om bakgrundsljudnivå är mindre än 24 dB(A), får ljudnivån 
 ej överstiga 34 dB(A) 

 
b, om bakgrundsljudnivån är högre än 24 dB(A) får ljudnivån överstiga 
bakgrundsljudnivån med 10 dB(A). 

3.5.3 USA 

Amerikansk lagstiftning gällande buller är inte enhetlig och regleras på 
nationell, delstatlig och även på stads- eller kommunnivå. På nationell nivå 
regleras liksom i EU buller från t ex fordon, däck och maskiner. För att kunna 
jämföra med svenska och europeiska förhållanden har 3 delstater valts ut. 
Oregon på västkusten, Texas i söder och West Virginia på östkusten.  

3.5.3.1 Oregon, County Portland 

Av de delstater som studerats närmare är Portland Oregon den delstat som har 
bullergränsvärden som är jämförbara med de svenska. Överskrids värdena kan 
åtal väckas mot ansvarig för verksamheten som orsakat överträdelsen. Nivån 
på den bullerstörning det är tillåtet att utsättas för är beroende av vad för sorts 
område (bostads-, offentligt eller industriområde) som bullerstörningen härrör 
ifrån och vad för sorts område som blir utsatt för bullerstörningen. Se figur 10.  
Bofasta nära en industri måste tolerera en bullerstörning på 65 dB(A) men 55 
dB(A) från närliggande bostäder. 
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Figur 10. Delstat Oregon, County Portland, gränsvärden dagtid, nattetid klockan 22:00 –
07:00 gäller 5 dB(A) lägre. Impulsljud får ej överstiga 100 dB(A) dag tid och 80 dB(A) 
nattetid. Värdena i figur 2 är ej ekvivalenta, mäts ljudet ekvivalent ska nivåerna sänkas 
5 dB(A). 
 
Jämfört med svenska förhållanden får det vid mätpunkten (angränsande 
fastighet) bullra lika mycket från ett bostadsområde i Portland som från en 
täktverksamhet i Sverige. Portland ska enligt intresseorganisationen NPC 
(Noise Pollution Clearinghouse, www.nonoise.org) ha en av de mer 
lättförståliga och användbara bullerlagarna sett till bullermätning och lagföring 
av överträdelse i USA. 

3.5.3.2 Austin, Texas 

I Texas finns inga klara bullerriktlinjer. Istället gäller följande för 
täktverksamhet: 
 
Inom 200 meter från privata bostäder, sjukhus eller kyrkor är täktverksamhet 
såsom som brytning, krossning, sortering, lastning och lossning olagligt mellan 
klockan 19.00 och 06.00 om driften av täkten och maskinerna kan orsaka buller 
eller kan tänkas störa boende, kyrkor eller sjukhus.  
 
Hur bullret upplevs är således objektivt och inte kvantitativt mätbart. Det är 
vad invånare och politiker i täktens närhet upplever för störning som är direkt 
orsak till om verksamheten kan bedrivas kvälls- och nattetid eller inte. Andra 
tider (dagtid) än de angivna finns det ingen övre gräns för hur stor 
bullerstörning som verksamheten får ge upphov till. Dock finns det lagar som 
reglerar den bullerstörning som arbetare vid täkten får utsättas för. 

3.5.3.3 Jefferson County, West Virginia 

Jefferson County, West Virginia har följande regler för externt industribuller. 
 
 Dag 7:00-18:00 Natt 18:00- 7:00 
Områden gränsande till jordbruk eller bostäder (förort)  60 dB(A) 50 dB(A) 
Bostadsområden och genomfartsleder 65 dB(A) 55 dB(A) 
Områden för affärs- och handelsverksamhet 70 dB(A) 60 dB(A) 
Områden med lätt industri 85 dB(A) 80 dB(A) 

Figur 11. Delstat West Virginia, Jefferson County bullergränsvärden. Bullret mäts vid 
fastighetsgränsen för berörd fastighet. 
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Ljudet mäts momentant och inte ekvivalent. Undantag för ljudnivån finns för 
utryckningsfordon och transporter som ej är kopplade till industrier och 
byggen. 
 
Ljudnivån som den enskilde fastighetsägaren utsätts för är avhängig av i vilket 
sorts område som fastigheten är belägen i. I jämförelse med svenska 
bullergränsvärden ligger nivåerna betydligt högre.  
 
I MinBas II Rapport nr 3.1:01 lyfts exempel från USA fram och den vägledning 
till hållbar utveckling för ballastindustrin som branschorganisationen NSSGA 
(National Stone, Sand & Gravel Association) tagit fram. Någon uttalad strategi 
eller forskning med inriktning mot buller finns inte från NSSGA. Istället belyser 
rapporten de problem som allmänheten kan uppleva vid täktverksamhet och 
förslag på hur branschens medlemmar ska bemöta problemen. NSSGA 
uppmanar sina medlemmar att ta ansvar för inte bara miljön kring täkter utan 
även sociala och ekonomiska aspekter i närliggande samhällen. Konceptet är 
intressant och kan säkert bidra till att förbättra mineralindustrins renommé 
framförallt på lokal nivå. Även i Sverige kan det finnas anledning att ta tillvara 
en del av deras förslag. SBMI lyfter fram liknande förslag t ex i 
informationsskriften ”Goda möten- gör så här”. Genom att tidigt knyta an 
lokalt till orter och samhällen som är närbelägna planerade eller pågående 
täkter kan bolagen vinna ortsbornas förtroende och därmed minska klagomålen 
på verksamheten. En ökad acceptans för verksamheten leder generellt till att 
klagomålen minskar vilket bekräftas av den enkätundersökning som 
genomförts som grund för den här studien. NSSGA anser att deras 
medlemsföretag aktivt ska arbeta med att integrera närliggande samhällen i 
verksamheten genom förse dessa samhällen med arbetstillfällen eventuellt rusta 
upp vägar eller motsvarande för att visa på fördelarna med verksamheten.  
 
Bolagen ska även tidigt ”samråda” med lokalbefolkningen kring 
efterbehandlingsåtgärder, om vad för landskap de ska lämna efter sig. Genom 
att vidta dessa steg är tanken att Bolagen ses med mer positiva ögon och 
mängden klagomål minimeras. Kopplar man tillbaka till hur buller från täkter 
mäts i Austin, Texas vilket exemplifieras ovan och tar hänsyn till slutsatserna 
under 2.1.4 ses vikten av en god dialog med närboende och vikten av att 
berörda får komma till tals i samrådsprocessen.  
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3.5.3.4 Norge 

Norge är inte medlem av EU men har utarbetat sina riktlinjer i enlighet med 
EUs regelverk och påbörjat kartläggning utav störningszoner. Vid 
kartläggningen delas störningszonerna upp i två kategorier, gul och röd zon. 
Röd zon är ett område som är beläget nära en bullerkälla så som en industri 
eller en flygplats. Gul zon är belägen utanför den röda zonen och är en 
utvärderingszon. För mark inom röd och gul zon gäller särskilda riktlinjer för 
vad som får byggas.  
 

 
Figur 12. Norska kriterier för zon indelning, tillåten ljudnivå från bullerkällan.  
 
Riktlinjerna anger att inom röd zon får inte bostäder, sjukhus, fritidshus, skolor, 
dagis e t c anläggas. Inom gul zon kan bebyggelse av känsliga objekt tillåtas om 
en bullerutredning visar att de klara kraven i enlighet med figur 12. 
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Figur 13. Tillåtna bullernivåer vid anläggning eller etablering av nyverksamhet eller 
bebyggelse inom gul zon.  
 
Vid nyetablering av verksamhet t ex en täkt i ett område som inte ligger i gul 
eller röd zon blir bullerkraven ännu hårdare. Se figur 14 nedan. 
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Figur 14. Tillåtna bullernivå vid anläggning eller etablering av nyverksamhet eller 
bebyggelse utanför gul och röd zon. 
 
Norge har ytterligare bullerlagstiftning gällande bygg och anläggning där 
bullerkraven kan regleras efter vad hur länge byggprojektet kommer att pågå. 
Dessa definitioner gås inte närmare inpå här.  
 
Norge är, trots att det ännu inte är medlem i EU, ett av de europeiska länder 
som kommit längst med kartläggning och rekommendationer enligt med EU 
direktivet 2002/49/EG. Huruvida den slutgiltiga lagstiftningen inom EU 
kommer att likna den som tagits fram i Norge är det i dagsläget svårt att 
bedöma.  

3.5.4 WHO  

Världshälsoorganisationen WHO utkom i februari 2001 med riktlinjer för 
arbets- och samhällsrelaterat buller efter ett expertseminarium i London 1999, 
”Occupationel and community noise, Fact sheet N° 258”. Riktlinjerna eller 
rekommendationerna utgår från beräknade hälsoeffekter och vad som kan vara 
acceptabelt i olika miljöer och under hur lång tid. Beräkningarna och 
rekommendationerna ligger så vitt förstått och i allt väsentligt till grund för hur 
Sverige och Naturvårdsverket ser på buller och vilka nivåer som är acceptabla. 
 
Noterbart är att WHO i sina riktlinjer har med en tidsfaktor för varje situation. 
Vad denna tidsfaktor står för framgår inte och är något oklar.   
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Environment Critical health effect Sound level dB(A) 
 

Time hours 

Outdoor living 
areas 

Annoyance 50-55 16 

Indoor 
dwellings 

Speech intelligibility 
 

35 16 

Bedrooms Sleep disturbance 30 
 

8 

School 
classrooms 

Disturbance of 
communication 

35 During class 

Industrial, 
commercial and 
traffic areas 

Hearing impairment 70 24 

Music through 
earphones 

Hearing impairment 85 1 

Ceremonies and 
entertainment 

Hearing impairment 100 4 

 
Figur 15. WHO riktlinjer för bullernivåer för olika miljöer, kritiska nivåer ur hälsosynpunkt 
ekvivalent ljudnivå och för hur lång tid. 
 
 
Världshälsoorganisationen WHO utkom oktober 2009 med nya europeiska 
riktlinjer för buller nattetid, ”Night noise and guidelines for Europé”. Någon 
ingående analys kommer inte att presenteras här men det bör ändå nämnas att 
de begränsningsvärden som Naturvårdsverket förespråkar kan sägas vara i 
linje med WHO´s slutsatser.  
 

 
Figur 16. WHO rekommenderade bullernivåer nattetid, ekvivalent. 
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3.5.5 Sverige 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sverige ligger långt fram med 
stränga regler mätt med både europeiska och internationella mått när det gäller 
bullerlagstiftning och de krav som ställs på mineralindustrin idag. Någon 
skärpning av bullerkraven från EU är knappast att vänta de närmsta åren. En 
fara som föreligger för mineralindustrin är konflikten som kan uppkomma med 
beslut om tysta områden i enlighet med vad som anges i EU direktivet 
2002/49/EG. Ett tyst område får enligt direktiv inte utsättas för buller från 
trafik, industri eller fritidsaktiviteter. Det kommer i framtiden precis som idag 
vara viktigt att de områden där täktverksamhet planeras är väl lokaliserade och 
störningar i form av buller begränsas.  

3.6 Inventering av bullerbekämpningsmetoder 

3.6.1 Inledning 

Bullerbekämpningsmetoder kan delas in i olika huvudgrupper eller delar. 

3.6.2 Bullerbekämpning av bullerkällan  

Exempel på bullerbekämpning är teknikutveckling av utrustning och maskiner 
men även att hitta andra produktionsmetoder. Ett bra exempel på utveckling av 
produktionsmetoder är blockstensindustrins övergång från borrning och 
sprängning till den betydligt tystare och mer automatiserade linsågningen av 
berget för att få ut så stora och sprickfria block som möjligt.  
 
Exempel på produktutveckling är ljuddämpning av borraggregat där de 
svenska tillverkarna Sandvik och Atlas Copco har utvecklat borraggregat som 
dämpar resonansljud från borrstål med hjälp av att innesluta själva riggen 
inklusive borrstål med ett ljudabsorberande hölje (fig 17-18). 
Dämpningseffekten uppgår till ca 10 dB vilket upplevs som mer än en 
halvering av ljudnivån. 
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Figur 17. Bullerdämpning på en borrigg av märket Sandvik DX 780.  
Foto: Stefan Klingberg 
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Figur 18. Bullerdämpning på en borrigg av märket Atlas Copco Silenced SmartRig  
ROC D9C. Foto: Stefan Klingberg 
 
I denna rapport kommer inte bullerbekämpning av bullerkällan såsom fordon 
och maskiner att behandlas ytterligare. Främst p g a att området är såväl 
omfattande som tekniskt och att en utveckling inom området ständigt pågår 
genom produktutveckling i stort såväl som smått.  
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3.6.2.1 Buller från transporter  

Buller från transporter har blivit en allt större fråga vid prövning och utgör en 
inte obetydligt del av närboendes klagomål (se kap 2.1.2 – 2.1.4 ovan). Det är 
därför viktigt att fokusering och arbete sker med att vidta åtgärder och utveckla 
dels fordonen (lastbilar) och dels vägbeläggningar (t ex s k tyst asfalt). Vid 
interna och långsamma transporter är det främst fordonens motorer och 
avgasutsläpp som orsakar buller. På allmän väg och där transporter sker i 
högre hastighet är det främst typ av beläggning som har den största betydelsen 
för bulleralstringen. Lastning och lossning av fordon kan också medföra 
bullerstörningar. Erfarenhetsmässigt kan det främst vara ett problem om det 
sker lastning av större stenfraktioner eller block samt att det sker tidigt på 
morgonen. Om det är ett stort problem kan gummiinklädning av lastflak var ett 
sätt att dämpa bullret och lösa problemet. 

3.6.3 Bullerbekämpning utanför bullerkällan 

Här avses främst olika former av skärmning och bullervallar. I denna del ingår 
även optimerad brytningsteknik och täktplanering såsom brytningsriktningar 
och naturligt topografiskt skydd. 

3.6.3.1 Täktplanering och brytningsteknik  

Här är den viktigaste faktorn att få topografi eller höjd mellan bullerkällan och 
störningskällan t ex ett bostadshus. Enklast att få detta är att bryta så att 
brytfronten befinner sig emellan bullerkällan och störningskällan (se 
principskiss fig 19). Går inte det så får man utföra ett artificiell topografiskt 
skydd – en bullervall eller skärm mellan buller- och störningskällan (se 
principskiss fig 20). I alla fallen är det viktigt och ger bäst resultat om 
störningskällan och det topografiska skyddet eller bullervallen/skärmen är så 
nära bullerkällan som möjligt.  
 
Det är dock viktigt att tänka på att täkten kan fungera som en parabolantenn 
och förstärkare av buller åt motsatt riktning. För att motverka en sådan effekt 
kan man tänka på utformning av brytfronten och göra den så konkav som 
möjligt för att sprida ljudet istället för att samla ihop det. På samma sätt kan 
täkten planeras så att öppningen blir så liten som möjligt (öppningen ”stänger 
in” och ”stryper” ljudspridningen) eller tvärt om, en så stor och flak öppning 
som möjligt (en öppning som sprider ljudet så mycket som möjligt och minskar 
ljudtrycket eller effekten av ljudet).  
 
Vidare kan man utnyttja placeringen av upplagshögar som dämpare av 
bullerspridningen, d v s att ha upplagen längst ut mot öppningen av täkten. 
Varje enskilt delmoment kanske inte ger så stor bullerdämpning men om man 
tänker och planerar rätt och utför flera åtgärder så kan det ge en betydande 
bullerdämpning totalt sett. 
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Figur 19. Principskiss av bullerspridning och skärmande effekt med rätt 
brytningsriktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 20. Principskiss av bullerspridning och skärmande effekt med bullervall. 
 
 
Det är inte alltid enkelt att bryta i den riktning som är mest lämplig ur 
bullersynpunkt eftersom det även finns andra faktorer att ta hänsyn till. 
Exempel på sådana faktorer är logistik och väganslutningar, andra motstående 
intressen såsom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv samt andra 
brytningstekniska förutsättningar. Sammantaget är dock brytningsriktning och 
topografiskt skydd den eller de absolut viktigaste faktorerna för en effektiv 
bullerdämpning av täktverksamhet och de faktorer som man i först hand skall 
ha som utgångspunkt vid en bra lokalisering och god täktplanering. 



MinBaS II delprojekt 3.1a-2 buller SLUTRAPPORT 
_____________________________________________________________________________________ 

 
43 (49) 

 
 

3.6.3.2 Vallar och skärmar 

Om det inte är tillräckligt med topografiskt skydd eller inte möjligt att utnyttja 
sådant p g a olika faktorer eller att det inte finns tillgång till tillräckligt 
tystgående maskiner så kan den kvarvarande och sista lösningen vara att 
tillgripa någon typ av skärm eller vall mellan bullerkällan och det 
störningskänsliga objektet. Effektivast är nästan alltid någon typ av jord- eller 
bullervall som har god absorption (dämpar ljudspridningen – dålig reflex) och 
sprider ljudet bra (minskar ljudeffekten vid en enskild punkt) p g a sin konkava 
(avrundade) form. Ett annat alternativ är att sänka bullerkällan i förhållande till 
sin omgivning. Omgivningen blir därmed det egentliga topografiska skyddet. 
Om inte heller det är möjligt får man tillgripa eller utföra någon typ av skärm 
mellan bullerkällan och det störningskänsliga objektet. Skärmen kan bestå av i 
stor sett vad som helst som uppfyller kraven på att fungera som en bullerskärm. 
Det kan vara plank, halmbalar, containrar m m. 

3.7 Koppling till projekt 3.1a-1 Täktansökan 
Inom ramen för projektet har ett antal bullervillkor valts från olika beslut de 
senaste åren och som kan anses hålla en rimlig nivå vad gäller tydlighet och 
detaljreglering. Utifrån dessa har sedan ett förslag till bullervillkor tagits fram. 
Villkoret kan preciseras vid behov och efter verksamhetens och omgivningens 
förutsättningar. Dock finns det ett antal skäl till att inte gå in i detalj varav 
Naturvårdsverket i yttrande har angivit några sådana skäl.  
 
Den avgörande frågan är om det sk begränsningsvärdet utformas som ett 
gränsvärde eller ett riktvärde. Om det utformas som ett gränsvärde bör de 
ekvivalenta värdena höjas med 5 dBA. En dom som i huvudsak följer det 
resonemanget är från en dom vid miljödomstolen vid Umeå tingsrätt (Mål nr 
1329-09) se ovan kap 2.2.4. En annan, enklare och rimligare väg är att ange 
begränsningsvärdet som om det var ett riktvärde men att i villkoret ange hur, 
när och var mätningen skall utföras samt vad som skall ske om värdena 
överskrids. Därmed har man gått Miljööverdomstolen (MÖD) till mötes. 
Grunden för kravet på omformulering av bullervillkor från MÖDs sida var att 
man tidigare uppfattade att det var en brist i tidigare angivande av riktvärde. 
Villkoren angav inte hur, när och var mätningen skall utföras samt vad som 
skall ske om värdena överskrids.  
 
Även frågan om och när straffsanktioner inträder vid villkorsbrott har varit en 
viktig fråga vid formulering av bullervillkor. Så som villkoret formuleras kan 
straffsanktioner eller åtalsanmälan först träda i kraft eller verkställas om 
verksamhetsutövaren inte uppfyller hela villkoret d v s utför mätningar och 
beräkningar i vissa fall när så krävs och vidtar åtgärder om så krävs. 
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3.7.1 Förslag formulering av bullervillkor 

 
 
  

Buller från täktverksamheten inklusive transporter inom 
verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande värden: 
 
 Ekvivalent Momentan 
Måndag-fredag kl. 07-18 50 dBA - 
Lördag, söndag och helgdag kl. 07-18 45 dBA - 
Kvällstid kl. 18-22 45 dBA - 
Nattetid kl. 22-07 40 dBA 55 dBA 

 
De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras så snart det skett en 
förändring i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att 
överskridas eller om tillsynsmyndigheten så kräver. Kontroll skall 
ske enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för mätning av 
externt industribuller SNV 1984:6 eller motsvarande uppdaterad 
metod vid berörda bostäder. 
 
Om buller från verksamheten, utomhus vid bostäder, ger upphov till 
högre ekvivalentvärden än värdena ovan ska Bolaget underrätta 
tillsynsmyndigheten samt redovisa vilka skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått som Bolaget kommer att vidta för att 
överskridandet inte ska upprepas. Mätning enligt vad som anges i 
stycket ovan ska därefter utföras för att kontrollera att värdena inte 
överskrids. 
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3.7.1.1 Kommentarer till förslag formulering av bullervillkor 

Naturvårdsverket anger i så väl nu gällande allmänna råden (AR 78:5) som i sitt 
remissförslag till allmänna råd 2009 att värdena bör ses som utgångspunkt och 
vägledning för den individuella bedömningen som görs i varje enskilt fall. Det 
kan alltså finnas skäl att i det enskilda fallet tillämpa såväl högre som lägre 
värden, men att i normalfallet bör de begränsningsvärden som anges i tabeller i 
de allmänna råden användas i villkor eller tillsynsbeslut. Det är således viktigt 
att såväl verksamhetsutövaren som prövnings- och tillsynsmyndigheten har 
goda och väl utarbetade skäl och argument som motivering för högre eller lägre 
begränsnings- eller riktvärden. 
 
I villkoret finns naturligtvis utrymme för prövningsmyndigheten att ytterligare 
styra när och hur ofta en mätning skall utföras. Resultat från 
enkätundersökningen visar dock att det är ytterst sällan bullervärden 
överskrids även om det finns klagomål. Det är därför viktigt att 
prövningsmyndigheten inte slentrianmässigt begär obligatoriska mätningar i 
villkoret eller bara för att någon klagar om det inte finns en misstanke om att 
bullervärdena kan överskridas. Sedan kan det ändå i vissa situationer vara av 
vikt för verksamhetsutövaren att visa för klagande och tillsynsmyndighet att 
man klarar bullervärdena. Det bör poängteras att tillsynsmyndigheten alltid har 
en möjlighet att när den så vill begära eller förelägga om bullermätning oavsett 
vad som står i villkoret enl 26 kap 9 § i miljöbalken. Att det står angivet i 
villkoret är mer som ett förtydligande och kan möjligen förenkla för 
tillsynsmyndigheten vid beslut om bullermätning (beslut med stöd av villkoret 
istället för 26 kap 9 § ställer möjligen större krav på motivering och skäl för 
beslut och föreläggandet). 
 
Om bullervärdena överskrids är det rimligt att tillsynsmyndigheten informeras 
om vilka åtgärder som skall vidtas och det är även skäligt att en tidsfrist om när 
så skall ske anges och preciseras. En rimlig tidsrist kan vara från någon eller 
några veckor till någon månad beroende på förhållanden i det enskilda fallet. 
Likaså är det ett skäligt krav att man kan visa att vidtagna åtgärder har haft en 
avsedd effekt genom en ny bullermätning. 

4 Sammanfattande diskussion 
Den fördjupade analysen av industrins erfarenheter kring bullerfrågorna vid 
tillståndsgivningen visar bl a att det finns verksamheter där buller har upplevts 
som ett problem eller är ett problem. Men det finns även gott om exempel som 
visar motsatsen och där verksamheten bedrivs utan klagomål från de 
närboende. Undersökningen visar vidare att det finns goda förutsättningar för 
verksamhetsutövaren att påverka bullersituationen vid sin verksamhet. 
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I den översyn av valda delar i mätmetodik som utförts av fil dr Martin Almgren 
vid ÅF/Ingemansson kommenteras bl a möjligheten att kontrollera ”ofta 
återkommande impulser”. Enligt Almgren togs de ursprungliga reglerna fram 
under 1973. Vid tidpunkten för regelverkets uppkomst kunde 
ekvivalentnivåbestämningen med den tidens ljudmätningssystem inte ta 
hänsyn till impulsartat ljud och således skärptes riktvärdet med 5 dBA för de 
verksamheter där impulsljud förekom.  
 
Med hänvisning till dagens teknikutveckling inom fältet för bullermätning talar 
mycket för att en sänkning av ekvivalenta bullernivåer med 5 dBA vid ofta 
återkommande impulsljud i de allmänna råden bör utgå helt. Vid 
bullermätning av en verksamhet där impulsljud existerar registreras 
impulsljuden av mätutrustningen och därmed höjer impulsljuden den 
ekvivalenta ljudnivån. Impulsljud som uppkommer i samband med 
verksamheten inkluderas m a o i de bullermätningar som utförs och höjer 
ekvivalentnivån med motsvarande ljudbidrag, varför en skärpning av 
riksvärdet med 5 dBA för de verksamheter där impulsljud förekommer inte kan 
anses motiverad. Det är och andra sidan inte osannolikt att verksamheter med 
ofta återkommande impulser kan anses mer störande än verksamheter där 
dessa inte förekommer. Det skall tilläggas att täktverksamheter i regel inte 
innehåller några moment som ger upphov till impulsljud. 
 
Som en del av MinBaS II delprojekt 3.1a-2 buller har en översiktlig inventering 
av bullerbekämpningsmetoder genomförts. Bullerbekämpning kan i grova drag 
delas in i två kategorier; bullerbekämpning vid bullerkällan och vid 
bullerrecipienten.  
 
Teknikutveckling av utrustning och maskiner eller alternativa 
brytningsmetoder är exempel på bullerbekämpning vid bullerkällan. Ett tydligt 
exempel som i princip innefattar alla ovan nämnda aspekter är 
blockstensindustrins övergång från borrning och sprängning till den betydligt 
tystare och mer automatiserade linsågningen. Ett annat exempel på hur 
produktutveckling kan medföra lägre bullernivåer är ljuddämpning av 
borraggregat. Dämpningseffekten för ett ljuddämpat borraggregat jämfört med 
en konventionell borrigg uppgår till ca 10 dB vilket upplevs som mer än en 
halvering av ljudnivån. 
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Bullerbekämpning vid bullerrecipienten avser främst olika former av 
skärmning och bullervallar men kan även inkludera optimerad brytningsteknik 
och täktplanering såsom brytningsriktning och naturligt topografiskt skydd. 
För alla former av topografisk bullerbekämpning är det viktigaste och det som 
ger bäst resultat att bullervallen/skärmen placeras så nära bullerkällan som 
möjligt. En välplacerad bullervall/skärm har erfarenhetsmässigt visat sig kunna 
minska ljudnivån vid bullerrecipienten med så mycket som 10 dBA. Vid en 
jämförelse mellan topografiskt skydd jämte avstånd mellan bullerkälla och 
recipient framstår topografins betydelse som viktigast för en effektiv 
bullerbekämpning. I och med att ljudnivån avtar med 6 dBA per 
avståndsfördubbling krävs nära nog en fyrdubbling av avståndet mellan 
bullerkälla och recipient för att uppnå samma bullerdämpande effekt som en 
bullervall/skärm eller naturligt topografiskt skydd. Enbart avstånd är således 
ett relativt dåligt sätt att reducera buller. Bäst bullerdämpande effekt uppnås 
genom en kombination mellan avstånd och topografiskt skydd. Genom att 
kombinera dessa innesluts samtliga faktorer som kan generera såväl obehag för 
närboende som klagomål på verksamhetsutövaren.  
 
I ovan nämnda analys av industrins erfarenheter av bullerfrågor kring 
tillståndsgivningen pekade resultaten på att bullerrelaterade klagomål minskar 
med ökande avstånd mellan verksamheten och närmsta bullerkänsliga objekt. 
Det ska betonas att det oftast kan vara en skillnad på personers subjektiva 
uppfattning av ljudnivån och den verkliga ljudnivån en verksamhet genererar.  

4.1 Slutsatser 
• En vällokaliserad täkt ger goda förutsättningar för att buller inte ska 

upplevas som ett problem – Analysen av industrins erfarenheter av 
bullerfrågor vid tillståndsprövningen visar att antalet 
verksamhetsutövare som inte upplevt bullerrelaterade klagomål vid och 
efter tillståndsprövningen normalt ökar med avståndet från närmsta 
bullerkänsliga objekt. 

 
• Information till de som kan anses berörda av verksamheten – Antalet 

klagomål kan reduceras kraftigt och i bästa fall helt upphöra om en 
dialog förs med de närboende, t ex information i god tid vid 
förändringar eller start av verksamheten. 

 
• Tydligare utformning av bullervillkoren – Undersökningen visar att 

det i en del fall råder en viss förvirring avseende vilka bullerriktvärden 
som gäller. Verksamhetsutövaren tror sig ha bullerriktvärden för 
befintlig industri men vid en närmare granskning visar det sig att 
verksamhetsutövaren har riktvärden för nyetablerad industri. 
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• Viktigt hur villkor och kontrollprogram utformas – För att 
verksamhetsutövaren inte automatiskt skall tvingas till en 
bullermätning vid ett klagomål är det viktigt hur bullervillkor och 
kontrollprogram utformas. Det är också av flera orsaker olämpligt att 
ange bullervillkor som gränsvärde eller att utforma begränsningsvärde 
som ett gränsvärde. 

 
• Näringslivets företag upplever en osäkerhet i tillämpningen av 

regelverken för buller. Här skapas ibland onödiga diskussioner 
mellan berörda parter, extra kostnader för mätningar och utredningar 
och därmed högre kostnader för bergprodukterna. 

 
• Skärpningen om 5 dBA för verksamheter som ger upphov till ofta 

återkommande impulsljud bör utgå - Impulsljud som uppkommer i 
samband med verksamheten inkluderas i de bullermätningar som utförs 
och höjer ekvivalentnivån med motsvarande ljudbidrag varför en 
skärpning av riktvärdet med 5 dBA för de verksamheter där impulsljud 
förekommer inte kan anses motiverad. Därutöver har Naturvårdsverket 
inte definierat vad som avses med ”ofta återkommande” annat än med 
exempel. 

 
• Sverige har ett strikt regelverk med höga krav på 

verksamhetsutövaren - Uppföljningen av utländska lagar och studier 
inom bullerområdet visar att Sverige har ett strängt regelverk för buller 
vid en jämförelse såväl inom den europeiska unionen som med andra 
länder.  

 
• Vid prövning och villkorsskrivning är det viktigt att särskilja interna 

transporter och de som utgör trafik på allmän och enskild väg  
- Interna transporter ingår i verksamheten och de bullervillkor som 
gäller för den samma. För allmän väg har Trafikverket ytterst ett 
samhälligt sektorsansvar för vägens miljö- och bullerpåverkan på sin 
omgivning. 

 
• Topografiskt skydd är viktigt ur bullerbekämpningssynpunkt - Bäst 

bullerdämpande effekt uppnås normalt genom att ha ett topografiskt 
skydd mellan verksamheten och bullerkänsliga objekt eller bostäder. 
Genom att avskärma verksamheten från bullerkänsliga objekt och 
bostäder minskar risken för överträdelser i bullervillkor och även 
bullerrelaterade klagomål på verksamheten 

 
Jönköping 2010-11-01 
GeoPro AB 
 
 
Stefan Klingberg, på uppdrag av projektgruppen. 
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