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Regelhierarki
 Lagar beslutas av riksdagen. (t.ex. PBL, MB)

 Förordningar beslutas av regeringen
- förtydligar och precisera det som står i lagarna. (t.ex. 
Plan och byggförordningen (PBF), Förordningen om 
omgivningsbuller)

 Föreskrifter skrivs av myndigheter
- mer detaljerade regler.
(t.ex. föreskriftstexterna i Boverkets byggregler (BBR), 
Kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft)

 Allmänna råd får skrivas av myndigheter
- anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en 
bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. (t.ex. 
allmänna råden I BBR, AR om buller inomhus) 

 Vägledningar



2 januari 2015– samordnade bullerregler

Omgivningsbuller definieras i PBL: buller från flygplatser, industriell 
verksamhet, spårtrafik och vägar. 



2 januari 2015 – samordnade bullerregler

 Ny paragraf PBL 2 kap. 6a §
Vid planläggning, utformning och placering: …”ska bostadsbyggnader 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller”.

 Detaljplan eller bygglov utom detaljplan ska, om det inte 
kan anses obehövligt, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller 
1. vid bostadsbyggnadens fasad, och 
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 



2 januari 2015 – samordnade bullerregler

Ny paragraf i MB 26 kap. 9a §
”I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad 
får tillsynsmyndigheten inte besluta om förelägganden 
eller förbud om det i planbeskrivningen till detaljplanen 
eller i bygglovet enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
har angetts beräknade bullervärden och 
omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.”

 De bullernivåer som godtas i plan- och bygglovsskedet 
ska även godtas vid tillsyn enligt miljöbalken om det 
inte finns synnerliga skäl.

Gäller för ärenden som påbörjas efter 2 januari 2015



Rättssäkerhet för verksamhetsutövaren –
ingår i lagrådsremiss 13 april 2015

 Tillståndsmyndigheten får inte meddela skärpta villkor i fråga om buller enbart 
på grund av att det sedan tillståndet gavs eller senast ändrats har tillkommit en ny 
bostad i omgivningen, 24 kap 5 a § MB. 

 Undantag från straffbestämmelsen avseende otillåten miljöverksamhet i det fall en 
verksamhetsutövare överskrider ett villkor i ett miljötillstånd om omgivningsbuller men 
följer det som har angetts i fråga om buller i en detaljplan eller i ett bygglov enligt plan-
och bygglagen, 29 kap 4 §.

 Förslag: ska gälla från 1 januari 2016. (Nya 
steg för en effektivare plan- och bygglag och 
ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövaren 
vid omgivningsbuller)



Trafikbuller idag
 Riktvärden gällande trafikbuller finns från 1997 (infrastrukturpropositionen 

1996/97:53 ).
 Riktvärden är inte rättsligt bindande (riktvärden ≠ gränsvärden).
 Buller inomhus är reglerat i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen 

och Boverkets byggregler som funktionskrav
 Boverkets allmänna råd 2008:1. 

Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik
 Tolkningarna varierar över landet



Trafikbuller – förslag höst 2014

illustration från Structor



Sammanfattning SKL:s 
synpunkter trafikbuller
 Bra med förordningstext
 Riktvärden som gäller hela landet
 Mer transperant och förutsägbart
 Lindring av dygnsekvivalent medelvärdet till 

60 dBA – realistiskt 
 Viktigt med uteplatsens betydelse –

skärpning till 50 dBA
 Viktigt att klara inomhusvärdena 30 dBA –

BBR och AR Folkhälsomyndigheten
 Positiva till skrivningar kring flygbuller -

viktigt att inomhusvärdena klaras
 Kommentarer definitioner



Ny bullerförordning – beslut nya riktvärden
uppgifter från regeringens hemsida

 Ny bullerförordning – ej offentliggjord kommer att 
gälla från 1 juni 2015.

 Omfattar riktvärden för utomhusbuller från spår, 
väg och flygtrafik vid bostadsbyggnader. 

 Gäller för detaljplaneärenden som påbörjats efter 
den 2 januari 2015.

 Påverkar ej befintligt regelverk gällande ljudmiljöer 
inomhus.

 Förordningstexten offentliggörs 21 april.



Små lägenheter högst 35 kvm

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskridas.



Övriga bostäder

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.
Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad 
sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid 
fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. 
Som ovan gäller även här högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden.



Flygbuller

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA flygbullerinivå (FBN) - en 
medelljudnivå för flygtrafik - och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en 
bostadsbyggnads fasad. 
Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör 
nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre 
gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 
För Bromma flygplats gäller dock inte bestämmelserna om maximal ljudnivå 
flygtrafik mellan kl. 06.00-22.00.



Vägledning för 
industribuller på gång

 Vägledning för industribuller –
Naturvårdsverket,  remiss till den 
30 januari 2015

 Vägledning för byggande och 
planering invid industriell 
verksamhet – Boverket, remiss till 
den 30 januari 2015

 Presenteras på gemensamma 
konferenser med 24 april i Göteborg 
och 7 maj i Stockholm



 Ett utökad tillämpningsområde
 Ekvivalent ljudnivå kväll och natt 

45 dBA (tidigare natt 40 dBA)
 Natt blir 22-06   (tidigare 22-07)
 Samma ljudnivå som utgångspunkt 

oavsett ny eller befintlig verksamhet
 Vid buller anpassad bebyggelse kan 

högre ljudnivåer få förekomma vid 
exponerad sida om det finns en 
ljuddämpad sida

 Totalnivåer på ljuddämpad sida
50 dBA (industri, trafik, fasta 
installationer) 

Vägledning för industribuller 
– förslag januari 2015
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