gästkrönika

Impulsljud och täkter – är
Ljud från industriverksamhet och hur detta ska hanteras och regleras är en ständigt
återkommande fråga. I takt med att praxis har satt sig relativt väl när det gäller ”vanligt” ekvivalent buller – i vart fall när det gäller tillåten ljudnivå – aktualiseras även
frågor om andra ljudkaraktärer som till exempel impulsljud. Mark- och miljööverdomstolen behandlade dessa frågor i ett avgörande i slutet av förra hösten. Detta bör
utgöra ett bra avstamp inför kommande prövningar

I

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller från april förra året anges att vissa
ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de
fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser, som vid nitningsarbete, lossning av
metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt
hörbara tonkomponenter, bör enligt Naturvårdsverket
riktvärdena för utomhusbuller sänkas med 5 dB(A).
I vägledningen definieras impulsljud som ”plötsliga”
ljud, ljud som har en kort stigtid i ljudnivå och en kort varaktighet. Som exempel på impulsljud omnämns hammarslag eller ljud från pålning.

Mark- och miljööverdomstolens dom i maj 2012
I ett mål om tillstånd till utökad verksamhet vid ett aluminiumsmältverk uppkom fråga om det i bullervillkoret
skulle tas in en skrivning om att de ekvivalenta ljudnivåerna skulle sänkas med 5 dB(A) om det förekom ofta förekommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Detta var inget miljöprövningsdelegationen hade föreskrivit,
utan det tillfördes villkoret av mark- och miljödomstolen
efter överklagande.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterade emellertid
att när det gäller de råd och riktlinjer om externt industribuller som Naturvårdsverket publicerade första gången
1978 torde skrivningarna om impulsljud och hörbara ljudkomponenter snarast vara att betrakta som ett råd till tillståndsmyndigheten att skärpa kraven när särskilt störande
former av ljud förekommer. De bör enligt Mark- och miljööverdomstolen således inte vara en del av själva villkoret.
Tillägget till bullervillkoret undanröjdes.

”

Från juridisk synpunkt ställer
man sig frågan vad Naturvårds
verkets ”vägledning” egentligen
har för rättslig status i
sammanhanget.
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Mark- och miljööverdomstolens dom
i november 2015
I mål om villkor för täktverksamhet hade Mark- och miljööverdomstolen bland annat att pröva vilken ekvivalent
ljudnivå som skulle gälla för verksamheten. Mark- och miljödomstolen ansåg att buller från bergtäkten när det gällde
borrning, skutknackning och förkrossning var av sådan
särskilt störande karaktär att den ekvivalenta ljudnivån
dagtid skulle sänkas med 5 dB(A) till 45 dB(A). Denna nivå
var enligt domstolens uppfattning mer miljömässigt motiverad och relevant för täkter som är belägna i ett i övrigt
opåverkat skogs- och jordbrukslandskap med gles bostadsbebyggelse. En generell sänkning om 5 dB(A) gjordes.
Mark- och miljööverdomstolen var av motsatt uppfattning. Domstolen konstaterade att det i skogs- och jordbrukslandskap, som det var fråga om i målet, ofta bedrivs
näringar som kräver maskiner och fordon som periodvis
bidrar till höga ljudnivåer. Utredningen i målet gav enligt
domstolen inte stöd för att det aktuella området skulle avvika från detta.

det fortfarande en fråga?
Vidare noterade Mark- och miljööverdomstolen att det
visserligen framgår av Naturvårdsverkets vägledning att
för vissa ljudkaraktärer som är särskilt störningsframkallande kan riktvärdena behöva sänkas. Domstolen noterade
att de exempel som anges i vägledningen är nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande buller. Det hade
enligt Mark- och miljööverdomstolen i målet inte framkommit att borrning, skutknackning eller förkrossning
skulle orsaka buller av sådan karaktär att riktvärdena ska
sänkas. Vid en sammantagen bedömning ansåg domstolen
inte att det fanns skäl att frångå riktvärdena i Naturvårdsverkets vägledning.

Domen får genomslag
Mark- och miljööverdomstolens avgörande från maj 2012
är tydligt beträffande själva hanteringen av riktlinjerna
från Naturvårdsverket i berörd del. De hanteras av tillståndsmyndigheten vid bestämmande av vilka ekvivalenta
värden som ska hållas.
När det gäller täktverksamhet och impulsljud kan uti-

från avgörandet från november 2015 noteras att det sedvanliga skogs- och jordbrukslandskapet generellt inte ska
ses som lokalisering som föranleder
krav på lägre ekvivalentvärden än
vad Naturvårdsverket förespråkar.
Beträffande själva ljudkaraktären
från borrning, skutknackning
och förkrossning fördes visserligen inget mer detaljerat resonemang. Det kan därför givetvis inte
uteslutas att det i en kommande
prövning skulle kunna lyftas nya
aspekter. Med hänsyn till slutsatsen
och då den direkta frågan uttryckligen
prövades får utgångspunkten dock anses vara
att borrning, skutknackning och förkrossning
inte motiverar lägre värden än de ekvivalentvärden som framgår av Naturvårdsverkets
vägledning.
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En bra investering avgörs inte av priset, utan av
driftkostnaden. Därför designar och tillverkar vi
våra pumpar för att ge bästa resultat i form av
lång drifttid, minimalt behov av övervakning
och minskade kostnader i reservdelar och
underhåll.
För att kvalitet lönar sig i det långa loppet.

En bra investering märks i det
långa loppet. Det är det våra
pumpar är gjorda för.
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