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Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så
sätt att Mark- och miljööverdomstolen undanröjer avslaget av överklagandet angående
bullerdämpande åtgärder och återförvisar denna fråga till miljö- och
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Tommy och Birgitta Adolfsson har, som deras överklagande till Mark- och
miljööverdomstolen får förstås, yrkat att frågan om ytterligare åtgärder vad avser
buller, luftföroreningar och olycksrisk ska utredas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens
dom.
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Vad klagandena anfört om bemötande hos olika myndigheter och om brister i
handläggningen föranleder ingen åtgärd.
Mark- och miljödomstolens dom kan inte överklagas vad avser återförvisning av
frågan om vibrationer för ytterligare utredning och bedömning. Miljö- och
¬

hälsoskyddsnämnden har därför att fortsätta handläggningen av denna fråga.
När det gäller buller har Mark- och miljödomstolen visserligen bedömt att de
sammanvägda ljudnivåerna från väg- och j ärnvägstrafik som förespråkas i
infrastrukturpropositionen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop.
1996/97:53) och Trafikverkets åtgärdsprogram inte överskrids, men att det ändå finns
skäl att närmare, förutom vibrationssituationen, utreda och bedöma
kombinationseffekter av buller och vibrationer från järnvägs- och vägtrafik samt
kombinationseffekter av buller från trafikslagen. Mot denna bakgrund förefaller det
rimligt att det sker en samtidig utredning av buller och vibrationer samt bedömning av
om det finns möjliga och rimliga åtgärder för att dämpa olägenheter. Mark- och
miljödomstolens dom bör därför undanröjas i den del den avser bullerfrågan och även
denna fråga återförvisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden för fortsatt utredning och
bedömning.
Vad gäller övriga frågor finns inte underlag att kräva ytterligare utredning.
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Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas.

¬

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Henrik Runeson, tekniska rådet Anna-Lena
Rosengardten, hovrättsrådet Håkan Åberg samt hovrättsassessorn Anita Seveborg,
referent.
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SAKEN
Klagomål på bullerstörning vid fastigheten Vätinge 3:18 i Gripenberg, Tranås
kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet såvitt det avser krav på bullerdämpande åtgärder.

Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Tranås kommun för fortsatt handläggning avseende frågan om
vibrationsstörningar.
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BAKGRUND
Efter att Tommy Adolfsson och Birgitta Adolfsson (hädanefter klagandena) inlett
ett ärende hos miljö- och hälsoskyddsnämnden (hädanefter nämnden), rörande klagomål på buller och vibrationer från järnvägstrafik och vägtrafik, har nämnden avslutat ärendet utan åtgärd och länsstyrelsen, efter fullföljd talan, lämnat deras överklagande utan bifall.
Klagandena har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.
YRKANDEN M.M.
Klagandena yrkar, som det får förstås, att mark- och miljödomstolen ska fastställa
att bullerbegränsande åtgärder ska vidtas så att ljudnivåerna vid deras fastighet, Vätinge 3:18, minskar. De får därtill anses ha yrkat att även vibrationerna som deras
fastighet utsätts för ska minskas.
Som grund för yrkandena har de anfört sammanfattningsvis följande. Det är en
¬

summaeffekt av de olika bullerkällorna som orsakar stora störningar för dem. Om
två tåg möts och långtradare och bilar kommer samtidigt samverkar allt detta till en
topp. Mest oljud kommer från vägporten och järnvägen. Deras fastighet ligger i
korsningen Stationsvägen och väg 133 och trafiken "rundar" deras hus. De upplever
att tågtrafiken har ökat och finner stöd härför i medias rapportering om den ökade
tågtrafiken under senare år.
Klagandena har därtill redogjort för sin syn på Trafikverkets ambition att omleda all
tung trafik till enbart väg 133 och bl.a. ingett kopia av regeringens beslut den 29
mars 2012 att, på grund av olägenheter för närboende, upphäva Trafikverkets arbetsplan för det aktuella projektet.
Nämnden har vidhållit sitt beslut.
DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen har att pröva huruvida bullersituationen med den nuvarande trafiklösningen ur bullerhänseende är acceptabel för klagandena. Således sak-
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nar mark- och miljödomstolen möjlighet att inom ramen för målets prövning ta
ställning till Trafikverkets projekt Väg 133, Gränna-Tranås, delen genom Gripenberg. Arbetsplanen har upphävts av regeringen i beslut den 29 mars 2012 och markoch miljödomstolen ser därmed inte heller anledning att i bedömningen väga in de
beräknade bullernivåer som projektet skulle ha medfört.
Rådande förhållanden
Den aktuella fastigheten ligger i anslutning till såväl dubbelspårjärnväg (södra
stambanan) som en T-korsning där tung trafik, för stor för vägporten, omleds till
närliggande plankorsning. Klagandena har således järnvägstrafik och vägtrafik i
östlig riktning och vägtrafik i sydlig riktning. Någon väsentlig ombyggnad har inte
utförts vare sig vad gäller bilvägen eller järnvägen och de bullerriktvärden som således bör tillämpas är de som gäller för befintlig miljö.
Innehålls relevanta bullerriktvärden?
I målet har presenterats bullerutredningar som visar att ljudnivåerna på fastigheten
¬

och i bostadshuset klarar de riktvärden som gäller för så kallad befintlig miljö. För
befintlig miljö har trafikverket att rätta sig efter lindrigare bullerkrav än vad som
gäller för nybyggda eller väsentligt ombyggda infrastrukturanläggningar.
I enlighet med vad som redovisas i länsstyrelsens beslut innehålls de värden vars
överskridande bör föranleda någon form av bullerdämpande åtgärd. Dessa är för
järnvägsbuller, något förenklat, 55 dB(A) maximal ljudnivå i sovrum under tidsperioden kl. 22:00-06:00 och 70 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (se Buller och
vibrationer från spårburen linjetrafik - riktlinjer och tillämpning [Dnr.S024235/SA60] 2006-02-01). När det gäller vägtrafiken har regeringen i 1996 års infrastrukturproposition angett att ett åtgärdsprogram (etapp 1) för vägtrafiken i en första
etapp bör omfatta befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna bör i första hand leda till begränsningar
av inomhusnivåer som överstiger 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå,
emellertid är detta avhängigt huruvida relevant åtgärd är miljömässigt motiverad
och samtidigt tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig.
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Fastigheten utsätts för bullernivåer från järnvägstrafik om 67 dB(A) ekvivalent
ljudnivå utomhus vid fasad och 88 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad. De
åtgärder som vidtogs år 2002 för att förbättra inomhusmiljön ska ha fått ner värdena
inomhus i sovrummen med 38 dB(A). Således skulle ekvivalent ljudnivå inomhus
från järnvägsbuller vara 29 dB(A). Bullernivåer från vägtrafiken uppgick år 2009
till uppskattade 56-57 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och 78 dB(A)
maximal ljudnivå utomhus vid fasad.
De sammanvägda maximalnivåerna från j ärnvägstrafik och vägtrafik kan inomhus
inte förväntas uppgå till mer än 50-51 dB(A) vilket endast är marginellt högre än de
nivåer som gäller för järnvägsbullret ensamt. Mark- och miljödomstolen konstaterar
således att även de sammanvägda ljudnivåerna inte medför att de bullernivåer som
förespråkas i infrastrukturpropositionen och Trafikverkets åtgärdsprogram överskrids.
Mark- och miljödomstolen har viss förståelse för att fastighetens läge är olyckligt i
¬

förhållande till omgivande trafikinfrastruktur. Det är emellertid en miljö som under
många år inte har genomgått några avgörande infrastrukturella förändringar även
om trafikmängderna under den här tiden har ökat. Det föreligger uppenbara svårigheter att för fastigheten uppnå en permanent lösning på bullerproblematiken. Med
hänvisning till att åtgärder, i enlighet med de åtgärdsprogram som vunnit gehör i
domstolspraxis, har vidtagits för att nedbringa ljudnivåerna till godtagbara inomhusnivåer bedömer mark- och miljödomstolen att det inte är rimligt att ålägga Trafikverket att i nuläget vidta ytterligare bullerbegränsande åtgärder. Överklagandet
ska därför avslås i den del som rör buller från järnvägstrafik och vägtrafik.
Mark- och miljödomstolen noterar att klagandena vid anmälan till nämnden även
får anses ha lyft frågan om vibrationer från framför allt järnvägstrafiken. Vare sig
nämnden eller länsstyrelsen har i sina beslut närmare berört frågan om vibrationer
och det eventuella behovet av vibrationsdämpande åtgärder. Banverket har i kompletterande yttrande till nämnden angivit följande. "Banverket gör åtgärder för vibrationer i sovrum om komfortvibrationsnivåerna överskrider 2,5 mm/s. Det är ytterst sällsynt att så höga vibrationsnivåer uppmätts på fastigheter vid järnvägen. Om
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så höga värden uppnås kan felen oftast relateras till att huset är placerat på mycket
lös jord och nära vattendrag."
Mark- och miljödomstolen konstaterar att Trafikverket i sina riktlinjer Buller och
vibrationer från spårburen linjetrafik - riktlinjer och tillämpning anser att man i
bebyggelseområden med befintlig järnväg ofta tvingas acceptera högre vibrationsnivåer. Trafikverkets nivå för övervägande av åtgärder är hastigheten 1 mm/s och
däröver (kl. 22:00-06:00). Högsta acceptabla värden är 2,5 mm/s (kl. 22:00-06:00).
Värdena avser sovrum.
Mark- och miljödomstolen bedömer att det finns skäl att närmare utreda vibrationssituationen i klagandenas sovrum. Av särskilt intresse är kombinationseffekter av
buller och vibrationer samt kombinationseffekter av buller från järnvägstrafik och
vägtrafik. Först efter att vederbörliga mätningar/beräkningar har utförts går det att
bedöma om det är skäligt, utifrån Trafikverkets egna riktlinjer, miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö etc, att vidta vibrationsbegränsade åtgärder. Målet ska därför
¬

återförvisas till nämnden för fortsatt utredning av denna fråga.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)
Överklagande senast den 14 februari 2013.

Cecilia Giese Hagberg

Bruno Bjärnborg

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Cecilia Giese Hagberg, ordförande,
och tekniska rådet Bruno Bjärnborg. Föredragande har varit beredningsjuristen Erik
Molander.
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Beslut
Länsstyrelsen avslår ert överklagande.

Bakgrund

¬

N i har den 6 augusti 2009 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tranås
kommun (nämnden) inkommit med en anmälan om olägenheter av buller på
fastigheten Vätinge 3:18 från vägtrafiken på riksväg 133 och länsväg 1007
genom Gripenberg samt ftån järnvägstrafiken.
Nämnden beslutade den 24 november 2010, § 194, att avskriva ärendet.
Nämnden har härvid angett att motiveringen är att det inte är ekonomiskt
rimligt att genomföra mer långtgående bulleråtgärder än vad Trafikverket
lovat enligt inlämnad miljökonsekvensbesMvning (MKB), daterad den 9
oktober 2009, sett mot den miljönytta som uppnås. Nämnden har vidare
angett att då den planerade ombyggnaden av jämvägsundergången m.m. inte
är tillräckligt stor för att anse som väsentlig ombyggnad kommer nämnden
att avskriva ärendet i denna del. De genomförda åtgärder som Banverket
(numera Trafikverket) tidigare genomfört är tilkäckliga. Nämnden har vidare
som bakgrund till beslutet angett bl.a. följande. Vad gäller vägbulfret planerar
Vägverket att bygga om genomfarten genom Gripenbergs samhälle. Man
kommer då att stänga av väg 1007 och göra den till lokalgata. Vidare
kommer all trafik att ledas på väg 133, det vill säga även den tunga trafiken
som tidigare gick på väg 1007. I samband med planarbetet har det arbetats
fram en bullerutredning daterad den 8 oktober 2009. Enligt
buUemtredningen kommer fastigheten Vätinge 3:18 att få en betydligt bättre
bullersituation efter ombyggnaden. Bullerutredningen visar följande:
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Ej

utbyggd
2009
Ekv.
nivå
dB (A)
Markplan 56
Våning 2 57

¬

Ej utbyggd
2009
Maximalnivå
dB (A)

Efter
utbyggnad
2011
Ekv. nivå
dB (A)

Efter
utbyggnad
2013
Ekv. nivå
dB (A)

Efter
utbyggnad

78
78

51

52
57

72

55

Maximalnivå
dB (A)

76

Vad gäller tågbullret finns det planer på att bygga om genomfartsvägen
genom Gripenbergs samhälle. Denna ombyggnad kommer att beröra
järnvägen. Järnvägsundergången, väg 133, kommer att fördjupas och
breddas. Dessutom kommer järnvägsövergången, väg 1007, med bommar att
tas bort och ersättas med en tunnel för gång och cykeltrafik under järnvägen.
Enligt Banverkets policy är maxiljudet styrande för när bulleråtgärd ska
utföras. Bulleråtgärder utförs när maxbullervärdet är större än 85 dB (A) vid
fasad. Bullervärdet vid fasad är enligt utförd buUerateedning 88 dB(A),
maxljud. Bulleråtgärd är utförd 2002 genom msättning av bl. a.
bullerdämpande fönster. De bullerdämpande åtgärderna har medfört en
dämpning med 38 dB (A) inomhus. En buUerutredning är utförd 1996 och
framräknad tio år. Den visar ett ekvivalentvärde för buller vid fastigheten på
67 dB(A) och ett maxvärde på 88 dB(A). Sedan dess har en förändring av
tågtrafiken skett så att antalet godståg har minskat, medan antalet X2000 tåg
har ökat. Det har dock inte inneburit att den prognostiserade bullernivån
enligt nämnda bvjjlemtredning har påverkats. Trafikverket planerar att
fastigheter med högre ekvivalent buller än 70 dB (A) ska bullersky ddas vid
uteplats under perioden 2010-2017. Fastigheten Vätinge 3:18 har fått
bullerdämpande åtgärder utförda och eftersom ekvivalent buller ligger under
70 dB (A) kommer Trafikverket inte att utföra ytterligare åtgärder vid
fastigheten. Nämnden har vidare under rubriken Beskrivning angett bl.a.
följande. För projektet med ny genomfart genom Gripenberg finns en MKB.
I MKB:n beskrivs Trafikverkets ambitioner när det gäller bullerskydd för
projektet. Trafikverket ämnar åtgärda buUerstörningarna så att riktvärdena
för buller uppnås inomhus genom fasad och fönsteråtgärder. Några övriga
åtgärder kommer inte att vidtas. För att få ner bullernivån till
utomhusriktvärdena krävs bullerskärmar som är 2-2,5 meter höga på båda
sidor om väg 133. Det skulle innebära en trafiksäkerhetsrisk och problem
med öppning och stängning av portar. Nämnden beslutade den 29
september 2010, § 155, att förelägga Trafikverket att inkomma med
uppgifter gällande tyst asfalt, hastighetsmmslming och eventuellt andra
bullerdämpande åtgärder. Trafikverket inkom den 15 oktober 2010 med
redogörelse. Trafikverket har härvid angett att de relativt höga
maximalbullernivåerna påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning
till 40 eller 30 km/h, då motorljudet från tyngre fordon påverkas mycket lite
av en hastighetssänlming. Tyst asfalt ger i princip inte några bullerdämpande
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effekter vid låga hastigheter som 50 km/h eller lägre. Vid låga hastigheter är
det motor- och transmissionsbuller från tunga fordon som dominerar.
Sammanfattoixigsvis konstaterar nämnden i sin bedömning att bullerplank
inte är en lösning med hänsyn till utformningen av ut- och infart från
fastigheterna. En sänkning av hastigheterna eller tyst asfalt skulle inte få
någon större inverkan på bullernivån. Det kan inte vara ekonomiskt rimligt
att genomföra mer långtgående bulleråtgärder än vad Trafikverket angett i
inlämnad MKB, sett till den miljönytta som uppnås. En fömtsättning är
dock att hastigheten är begränsad till 50 km/h. Enligt vad nämnden erfar
kommer hastigheten inte att vara högre i framtiden.

¬

Ni har överklagat nämndens beslut och får anses yrka att det ska upphävas.
Som skäl för överklagandet har ni i huvudsak anfört följande. N i vill
framhålla att era klagomål och synpunkter gäller alla utsatta hus och invånare
i Gripenberg. Syftet är att få en bättre miljö. N i refererar bla. till tidigare
inlämnade skrivelser i ärendet. Banverket har angett förbättringar ni inte
erhållit och tar ingen hänsyn till den sammanlagda effekten av tåg, bilar,
ljudreflektion från Norrgårdens stora ladugårdsvägg, ogynnsamt avstånd och
markvågor/vibrationer. Ingen hänsyn tas till att tågttafiken har ökat.
Vägverket har angett oriktiga uppgifter om avstånd mellan väg och husvägg.
Inte heller av Vägverket tas någon hänsyn till helhetsbilden och den
sammanlagda effekten av oljud från väg och tåg. Trafikverkets
representanter har vid möte informerat om en framtida ökriing av
hastigheten på väg 133 förbi Vättinge 3:18 till 80 km/h. Ni har även
framfört synpunkter på Tranås kommuns hantering av ärendet.
I samband med projektet att bygga en ny genomfartsled genom Gripenberg
har Vägverket upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB i arbetsplan,
väg 133 Gripenberg), daterad den 9 oktober 2009. Här anges bl.a. att de
åtgärder som bedöms vara rimliga i detta projekt är åtgärder för att förbättra
ljudnivån inomhus. Åtgärder som kan vara aktuella är att sätta in extra glas i
fönster eller ge bidrag till fönsterbyte och att åtgärda eventuella
ventilationsdon i fasad med dålig ljuddämpning. En vägutformning ska
eftersträvas som skapar fömtsättningar for en jämn hastighet utan
mbromsningar och accelerationer. Eventuella fartdämpande åtgärder ska
utföras utan gupp (s. 28-29).

Motivering
BESTÄMMELSER
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808, MB) ska alla som bedriver en
verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa möjliga
teknik vid yrkesmässig verksamhet användas. Dessa försiktighetsmått ska
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vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kraven på hänsyn gäller enligt 2 kap. 7 § MB i den utsträclming det inte kan
anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas
nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med
kostnaderna för sådana åtgärder.
Med olägenhet för människors hälsa avses enligt 9 kap. 3 § MB en störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt
och som inte är ringa eller helt tillfällig. Bedömningen måste enligt
förarbetena till MB (prop. 1997/98:45 del 2 s. 109) utgå från vad människor
i allmänhet anser vara en olägenhet.
Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter,
domar och andra beslut, som har meddelats med stöd av balken, ska
efterlevas. Enligt samma stadgande får det inte tillgripas mer ingripande
åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet.

¬

Riksdagen har i propositionen Infrastmktimnriktningförframtida transporter
(1996/97:53) antagit följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte
bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av teafikinfrastruktar:
•
•
•
•

30 dB (A)
45 dB (A)
55 dB(A)
70 dB(A)

ekvivalentnivå inomhus,
maximalnivå inomhus nattetid,
ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder iteafilrinfrastrukturenbör hänsyn
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara
att inomhusvärdena inte överskrids. Vid åtgärd i järnväg eller annan
spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB (A) ekvivalentnivå
vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. När det
gäller befintliga miljöer anges att i en första etapp bör ett åtgärdsprogram
genomföras som syftar till att i första hand klara angivna nivåer på buller
inomhus enligt ovan för fastigheter med en ekvivalentnivå utomhus om 65
dB (A) eller mer och 55 dB (A) maximalnivå inomhus nattetid avseende buller
från järnvägstrafik. Efter första etappen ska arbetet fortsätta med en andra
etapp (s. 43-44).
Vad gäller vägtrafikbuller anges i Vägverkets allmänna råd 2001:88
Bullerskyddsåtgärder att åtgärdsprogrammet innebär att åtgärderna i första
hand bör leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dB (A)
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ekvivalentnivå och 45 dB (A) maximalnivå. Även om åtgärderna i första
etappen inriktas på att begränsa momhusnivåerna (dvs. normalt
fasadåtgärder) bör även om möjligt de långsiktiga målen för utomhusmiljöer
(för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut) uppnås. Det betyder att även
uteplatser och balkonger om möjligt bör åtgärdas. Det anges dock att detta
är ett andrahandsmål och att åtgärda hela utomhusmiljön är ett mål som
kommer först därefter (s. 6).
Banverket och Naturvårdsverket har antagit gemensamma riktlinjer för
buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik (dnr S02-4235/SA60). I
dessa anges att det för samtliga planeringssimationer alltid ska eftersträvas
att uppnå "riktvärden för miljökvalitet' . Utgångspunkten är att vidta de
bullerskyddsåtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och
miljömässigt motiverade. Fömtsätttuingarna att uppnå "riktvärden för
miljökvalitet ' varierar natarligtvis stort för olika planeringssituationer och är
bäst vid nyplanering av bannät. I Bebyggelseområden med befintlig järnväg
tvingas man ofta att acceptera högre ljudnivåer. Att klara de långsiktiga
målen i samtliga planeringssituationer är mycket kostsamt och rimligt endast
i ett mycket långt tidsperspektiv (s. 8). För befintlig miljö anges som
riktvärden för permanentbostäder 55 dB (A) som maximal ljudnivå i sovrum
nattetid och 70 dB(A) som ekvivalent ljudnivå utomhus. För befintlig miljö
anges vidare som högsta acceptabla värden att inga boende ska behöva
utsättas för fler än fem störningstillfällen med maximal ljudnivå i sovrum
överskridande 55 dB (A) under natt (22.00-06.00). I utemiljö skall heller inga
boende behöva utsättas för en ekvivalent ljudnivå överskridande 70 dB(A) i
markplan. För att klara detta kan åtgärder behöva vidtas som inte är
samhällsekonomiskt lönsamma (s. 24-25).
1

1

¬

BEDÖMNING

Det aktuella ärendet gäller överklagande av nämndens beslut den 24
november 2010 med anledning av inkommen anmälan om olägenhet av
buller. Ärendet omfattar inte en prövning av detaljplanen för området eller
den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i samband med projektet
att bygga en ny genomfartsled genom Gripenberg.
På fastigheten Vätinge 3:18 förekommer buEerstörningar både från
tågtrafiken på Södra Stambanan och vägtrafiken på väg 1007 och väg 133.
Vad gäller buller från tågtrafiken har den aktuella järnvägssträckan inte varit
föremål för så omfattande åtgärder att det är fråga om ny- eller ombyggnad.
De riktvärden som anges och övriga uttalanden som görs i infrastrukturpropositionen kan tjäna till ledning vid bedömningen om det i detta fall, det
vill säga för befintliga förhållanden utan samband med nybyggnation eller
väsentlig ombyggnad finns skäl att ålägga Trafikverket att vidta åtgärder för
att sänka bullret från järnvägen. En bedörnning får då göras med
utgångspunkt från vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt med
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hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten i 2 kap.
miljöbalken och omständigheterna i det enskilda fallet. I det aktuella ärendet
har Trafikverket prioriterat fönsteråtgärder som reducerat bullernivåerna
inomhus med 38 dB (A), vilket innebär att gällande riktvärde om 55 dB(A)
maximal ljudnivå i sovrum nattetid innehålls. Inte heller riktvärdet om 70
dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus överskrids. Vad gäller olägenhet av
vägtrafikbuller har de aktuella vägsträckorna i dagsläget inte varit föremål för
så omfattande åtgärder att det är fråga om ny- eller ombyggnad. Av
han<dlingama i ärendet framgår att en ombyggnation av väg 133 och väg
1007 planeras, vilket för fastigheten Vätinge 3:18 innebär att
bullersituationen kommer att förbättras. Mot bakgrund av vad som
framkommit i ärendet finner inte Länsstyrelsen det rimligt att i nuläget
ålägga Trafikverket att vidta ytterligare åtgärder för att sänka bullret från tågeller vägtrafik på er fastighet. Överklagandet ska därför avslås.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt genom skrivelse till Länsstyrelsen — se bilaga (formulär 43).

¬

I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket chefsjurist
Bengt Josefsson beslutat och länsjurist Ulrika Källberg varit föredragande,
har även miljöskyddshandläggare Martin Wiss deltagit.

Ulrika Källberg

Utskrift
Delgivningskvitton

Kopia till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Tranås kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen (Martin Wiss)
Juridiska funktionen (Ulrika Källberg)
Diariet

Länsstyrelsen i Jönköpings län I Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping
| Webbplats
Telefon 036-39 50 00 | Fax 036-12 15 58 | E-postjonkoping@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Länsstyrelsen

DELGIvjNING^yi^O

551 86 JÖNKÖPING
Mål/Ärende

Handling

Jag har idag mottagit ovan angivna handling
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

t ttD
Adolt>
,/
i
/
Glöm inte att anqe datum för mottagandet.
uiom

fitra

mie un unyc

SO n

BIRGITTA ADOLFSSON
Stationsv. 1, Gripenberg
TRANÅS
5 7 3

9 2

070-69 59 681,0140-600 21

a

Detta kvitto s k a l l sändas till m y n d i g h e t e n
Postbefordran sker gratis om kvittot postas som det är.
_
Förfrågn ingår kan göras per telefon. O m k v i t t o t i n t e s k i c k a s t i l l b a k a ,
delgivning s k e på annat sätt, t e x genom stämnsngsman.
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Länsstyrelsen

551 86 JÖNKÖPING

IVNINGSKVITTO

Delgivn nr

Mål/Ärende

Handling

^

Jag har idag mortagit ovan jzmgivna handling
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

TOMMY ADOLFSSON
Stationsvägen 1
573 92 TRANÅS
Glöm inte att ange dafum fc 070-69 59 681, 0140-600 21
Detta

kvitto

skall

sändas

till

myndigheten

Län^tyrclsen Jönköping
snarai$12

~02~ 1 k

Postbefordran sker gratis om kvittot posfas som det är. f
Förfrågningar kan göras per telefon. O m k v i t t o t i n t c P s l c i c k a s t i l l b a k a , m a s f i
d e l g i v n i n g s k e p å a n n a t sätt, t e x g e n o m Btäm»tingsmän

Bilaga

ANVISNING FÖR HUR AAAN ÖVERKLAGAR - DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖ DOMSTO LEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller l ä m n a s t i l l mark- och
m i l j ö d o m s t o l e n . Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen i n o m tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar p r ö v n i n g s t i l l s t å n d . Det görs om:
1.

¬

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4.

det annars fmns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

O m prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1.

den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,

2.

den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

5.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
O m ni tidigare informerats om att f ö r e n k l a d
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

www.domstol.se

