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SAKEN
Buller från vägtrafik
___________________
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom och fastställer länsstyrelsens
beslut den 24 oktober 2006, dnr 505-17334-06.
___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN
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Vägverket Region Skåne (nedan Vägverket) har yrkat att Miljööverdomstolen
upphäver miljödomstolens dom och fastställer miljönämndens i Åstorps kommun och
Länsstyrelsens i Skåne Län beslut.
Margaretha Aarenstrup och de hon företräder har motsatt sig ändring.
UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Vägverket har utöver vad som tidigare framförts vid miljödomstolen anfört följande.
Vägverkets bullerberäkningar är korrekta. Beräkningarna använder sig av
bullermätningar från 2002 vars värden har räknats upp efter nya högre mätvärden från
Glumslöv vid E6/E20. Nya trafikmätningar vid Hyllinge 2006 visar att prognosen från
2005 om 22 478 fordon varav 3 511 lastbilar i själva verket vid mätningar 2006 var 23
410 fordon varav 3 760 lastbilar. I bullernivå är skillnaden försumbar eller 0,2 dB(A).
Eftersom den ekvivalenta nivån utomhus (vid fasad) inte överstiger 55-60 dB (A) för
någon av fastigheterna - och då inga övriga omständigheter medför annan bedömning saknas skäl för Vägverket att företa utredning om det är tekniskt möjligt att vidtaga
bullerreducerande åtgärder och om kostnaderna för dessa.
M.A. och de hon företräder har bl.a. anfört följande.
Boende vid Häger- och Ripgatan har från tid till annan mätt buller med instrument,
som dels visar momentanvärden, men som också kan visa medelvärden över viss tid.
De uppmätta värdena är betydligt högre än vad Vägverket beräknar. Vägverkets
beräkningar är baserade på ett antal felaktigheter. Felaktigheterna består av att
- trafikmätningen vid Hyllinge är gammal, ca 4-5 år, dvs. hänsyn till den kraftiga
ökningen av lastbilstrafiken har inte tagits
- vid beräkningen användes mätvärden från Glumslöv vid E6/E20 medan Hyllinge
ligger vid E4
- dygnsmedelvärdet beräknades över 24 timmar medan det huvudsakliga trafikarbetet
äger rum mellan kl. 06-22, dvs. under 16 timmar
- beräkningens utsträckning är begränsad, endast till område i vägens omedelbara
närhet och då ljudet rullar över vallen till platser längre ifrån vägen, utan skyddande
hus, kan ljudet vara väl så högt som i vallens närhet. Det behövs därför ytterligare
utredning avseende beräkningarna av bullernivåerna och olägenheterna. Det värde om
65 dB(A), som är ett av de värden som finns i infrastrukturpropositionen, har i sig
inget rättsligt värde.
MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller avser att
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga
eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Miljööverdomstolen har i målen M 3434-06 (MÖD 2007:16) och M 2780-06 prövat
frågor om åtgärder mot buller från vägtrafik och meddelat domar den 26 april 2007. I
domskälen har Miljööverdomstolen hänvisat till de direktiv från EG samt de
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propositioner som finns om målsättningen vad avser buller från trafik och konstaterat
att det generellt sett finns behov av att åtgärda trafikbuller i samhället samt att
utgångspunkten därvid är att åtgärderna ska syfta till att bullernivåerna begränsas till
vad som motsvarar en god miljö. Vid prövningen enligt miljöbalken har god miljö i
praxis ansetts motsvara de bullerriktvärden för ny- och ombyggnader som framgår av
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop.
1996/97:53) nämligen bland annat 55 dB(A) som ekvivalent värde utomhus (vid
fasad). När det gäller befintliga miljöer som exponeras för vägtrafikbuller anges att i
en första etapp bör ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att klara vissa
angivna nivåer på buller i vart fall inomhus för fastigheter med en ekvivalentnivå
utomhus om 65 dB(A) eller mer. I Miljööverdomstolens praxis har det med denna
utgångspunkt normalt inte ansetts rimligt att i befintliga miljöer kräva åtgärder om
bullernivån utomhus inte överstiger 65 dB(A) ekvivalentnivå. Anledningen till detta är
åtgärdsbehovets omfattning i landet och behovet av planering och prioritering för att
genomföra åtgärderna.
Frågan i detta mål är om de faktiska förhållandena är sådana att det kan finnas
anledning att nu vidta åtgärder för att klara infrastrukturpropositionens riktvärden och
om det är erforderligt att genomföra ytterligare utredningar för att klarlägga
förhållandena.
Det är i aktuellt fall fråga om en befintlig bebyggelse och väg. Den trafikmängd som
legat till grund för beräkningarna kan godtas. Beräkningarna har utförts enligt
Naturvårdsverkets förslag till utveckling av definitionerna för riktvärden för buller som
anger att bullernivån bör baseras på trafikårsmedeldygn. Enligt Naturvårdsverket bör
fasadreflex inkluderas i bullervärdet. Även med hänsyn till att beräkningarna i detta
fall avser frifältsvärden och till den felmarginal som anges, ligger bullernivåerna vid de
fastigheter som är aktuella i målet inte i något fall över 65 dB(A).
Enligt Miljööverdomstolens mening finns det inte några särskilda omständigheter som
i detta fall skulle motivera avsteg från den prioritering som anges i
infrastrukturpropositionen och som följer av Miljööverdomstolens praxis.
Vid denna bedömning finns det inte behov av ytterligare utredning om åtgärder
avseende trafikbullret vid klagandenas bostäder. Miljödomstolens dom ska därför
upphävas och länsstyrelsens beslut fastställas.
Miljööverdomstolens dom får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Rose Thorsén, referent, miljörådet Anna-Lena
Rosengardten, hovrättsrådet Peder Munck samt hovrättsassessorn Anita Seveborg.
Enhälligt.

