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Utredningen – som behandlar flertalet frågor – har bland 
annat haft i uppdrag att på ett grundläggande plan beskri-
va och analysera om det går att införa en möjlighet för fast-
ighetsägare att genom avtal tolerera ett visst buller från en 
verksamhet på en annan fastighet.

Slutsatsen i betänkandet är att det med stöd av jordabal-
ken redan i dag finns en möjlighet att ingå frivilliga avtal 
som innebär att en tjänande fastighet ska tolerera visst bul-
ler från en härskande fastighet. Ett sådant avtal kan skri-
vas in som servitut i fastighetsregistret och vara giltigt upp 
till gränsen för vad som utgör en olägenhet för människors 
hälsa. 

Det är enligt utredningen däremot inte lämpligt att in-
föra en möjlighet att, med undantag från vad som gäller 
enligt miljöbalken, ingå avtal som innebär att boende ska 
tolerera buller som går över gränsen för vad som utgör en 
olägenhet för människors hälsa.

Det finns en gräns
Utredningen har gjort sin hemläxa och hittat stöd i både 
juridisk litteratur och i rättspraxis för att ett så kallat bul-
lerservitut kan användas. Det är i sig glädjande att detta 
klarläggs från utredningens sida. Den riktigt intressanta 
och springande punkten är emellertid när avtalsmöjlighe-
terna kan sägas ”ta stopp”, det vill säga vad är taket för det 
som det går att avtala om?

Det anges inledande i betänkandet i den här delen att 

det visserligen råder avtalsfrihet, men att avtalet inte bör 
hindra ett tillsynsingripande enligt miljöbalken om bullret 
överskrider ett gällande riktvärde för buller. Möjligen är det 
dock inte fullt ut så utredningen avsett att läget ska tolkas. 
Det hänvisas bland annat till ett avgörande från Hovrätten 
över Skåne och Blekinge (mål ÖÄ 2235-07), där den aktuella 
domstolen som servitut godtog ett avtal med tillåtande av 
buller som inte innebar ett påtagligt överskridande av det 
gällande riktvärde 70 dB(A) för flygtrafik. 

Hälsan får inte hotas
Utredningen anser att det inte går att dra så långtgående 
slutsats att det enligt gällande praxis skulle godtas att som 
servitut skriva in avtal som innebär att buller godtas som 
överskrider maxvärdet på sådant sätt att det utgör olägen-
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het för människors hälsa. Det får dock noteras att Hovrättsfallet 
i Skåne ger stöd för att gällande riktvärden, i vart fall i någon ut-
sträckning, med stöd av avtal enligt jordabalken kan överstigas. Frå-
gan är då relationen till just miljöbalken.

Krav på åtgärder
Även bestämmelserna i miljöbalken har emellertid varit föremål för 
utredningens granskning. I den delen konstateras att det inte heller 
enligt miljöbalken finns något hinder mot att ingå avtal om bul-
lerservitut, så länge inte bullret bedöms överstiga vad som utgör en 
olägenhet för människors hälsa. 

Skulle det ändå vara så att bullret medför en störning som be-
döms medföra en olägenhet för människors hälsa finns det enligt 
utredningen inget hinder mot att en miljötillsynsmyndighet stäl-
ler de krav på den bullrande verksamheten som behövs för att fö-

rebygga olägenheten. Stöd för ett sådant resonemang har utred-
ningen hämtat från ett avgörande från Miljööverdomstolen (MÖD 
2003:103), där en förlikning inte påverkade bedömningen av vilka 
skyddsåtgärder som skulle vara skäliga att vidta. 

Intressant för alla täkter
Sammanfattningsvis är det positivt att bullerservitut lyfts fram som 
något som är möjligt att använda sig av enligt gällande lagstiftning. 
Vad som kan anses utgöra den övre gränsen för vad som går att avta-
la om, det vill säga vad som utgör en olägenhet för människors häl-
sa, kan förutsättas bli en fråga för den fortsatta rättstillämpningen. 

Nu väntas lagrådsremissen avseende utredningens samlade för-
slag inom kort. I delen om avtalslösningar föreslås i delbetänk andet 
inga lagändringar. Det som utredningen uttalat i den här delen blir 
med andra ord av intresse för praktisk tillämpning redan idag, om 
det inte görs några andra uttalanden i lagrådsremissen. Detta är av 
intresse för alla aktörer som bedriver bulleralstrande verksamhet; 
inte minst inom täktbranschen.

Det som utredningen  
ut talat i den här delen  
blir med andra ord av 

intresse för praktisk 
tillämpning redan idag.


