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Yttrande över delbetänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
och slutbetänkandet Flygbuller och bostadsbyggande
(SOU 2013:67)
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över
delbetänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande samt slutbetänkandet Flygbuller och bostadsbyggande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt beslut i Tillväxt- och
regionplaneringsutskottet.
Landstingsrådsberedningens motivering
Bostadsbyggandet i Stockholms län sker på en marknad med många aktörer
och med många olika drivkrafter där behovet av samverkan är tydligt. Utredningen kring samordnade bullerregler har haft i uppdrag att se över hur
samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen
(2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) kan
ökas i syfte att underlätta för planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Bristen på bostäder i Stockholms län spelar en avgörande roll för länets
utveckling framöver. Tillskottet av bostäder är idag för lågt i förhållande till
befolkningsutvecldingen. Enligt gällande prognoser kommer befolkningen i
länet att öka med närmare 530 000 nya invånare till år 2030 vilket enligt
landstingets bedömningar medför ett behov om uppemot 16 000 nya bostäder per år i länet.
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Med utgångspunkt i detta samt utifrån landstingets roll som regionplaneorgan och som ansvarig för kollektivtrafiken i Stockholms län, är landstingsstyrelsen positiv till att ansträngningar görs för att samordna plan- och
bygglagstiftningen och miljöbalken. Det är positivt att denna utredning görs
med syfte att underlätta byggandet av bostäder genom förtätning och i kollektivtrafiknära lägen, och även att ett ökat byggande av bostäder för unga
och studenter i stadsmiljöer underlättas.
De föreslagna ändringar som framförs i utredningen innebär flera förbättringar för länets möjligheter att kunna bygga tätare och söka nya lösningar
på bostadsbristen. Förtätning av städer och tätorter är nödvändigt eftersom
det underlättar för att planera och driva en högklassig kollektivtrafik, minskar markutnyttjandet och leder till färre bilresor, vilket i förlängningen
minskar påverkan på miljö och buller i ett regionalt perspektiv.
En förbättrad samordning mellan olika lagar, förordningar och riktvärden
kring buller, med möjligheter till undantag i fall där bostadsbebyggelse kan
utformas eller anpassas så att inte hälsa för individer påverkas negativt, är
därför positivt för stockholmsregionens utveckling.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att det finns osäkerheter i betänkandet.
Som verksamhetsutövare är det viktigt för landstinget att lyfta frågan om
åtgärder vid källan, och säkerställa att bedömningar kring buller och dess
effekter och konsekvenser inte skiljer sig i planskedet jämfört med tillsynskedet.
Med nu föreslagna avstegsförfarande kan landstinget i högre grad riskera
att drabbas av kostnader som inte går att förutse i planeringskedjan och det
kan därför som betänkandet nu är utformat vara problematiskt att medge
avsteg på grund av risker för kostsamma bullerskyddsåtgärder i efterhand.
Därtill finns risker i att utredningens förslag leder till att fler frågor hamnar
på länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, vilket kan leda till förlängda planprocesser istället för tvärtom.
Verktyg som minskar konflikter mellan kollektivtrafik och boendemiljöer,
särskilt i stationsnära lägen, är välkomna, likaså pågående arbeten kring
minskning av buller vid källan, exempelvis genom framtagning och nyttjande av tystare motorfordon och tåg. Utgångspunkten för det fortsatta arbetet bör vara att bostäder är viktiga i stadsmiljöer och att man därför
måste hitta vägar för att lösa de målkonflikter som alltid kommer att uppstå.
Det måste också finnas en rimlig balans mellan det faktum att befintliga
bostadsmiljöer redan är utsatta för buller och annan påverkan från stadens
aktiviteter och att ny bebyggelse utsätts för krav som ibland är omöjliga att
uppnå i dagens miljöer.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013
Förslag till yttrande den 9 oktober 2013
Sammanfattning av delbetänkande Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande (SOU 2013:57)
Sammanfattning av slutbetänkandet Flygbuller och bostadsbyggande
(SOU 2013:67)

Tillväxt- och regionplaneringsutskottets protokollsutdrag den 24 oktober
med
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Landstingsstyrelsens
tillväxt- och
regionplaneringsutskott

Yttrande över delbetänkande Samordnade bullerregler
för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
samt slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande
(SOU 2013:67)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting
att lämna synpunkter på delbetänkande Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt slutbetänkande
Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013
Förslag till yttrande den 9 oktober 2013
Sammanfattning av delbetänkande Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
Sammanfattning av slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU
2013:67)

Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande över delbetänkande Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt slutbetänkande
Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) i enlighet med bilagt
förslag.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har
inriktningen att verka för en tät och flerkärnig region. Det är därför positivt
att de båda betänkandena syftar till att underlätta byggandet av bostäder
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genom förtätning och byggande i kollektivtrafiknära lägen. Förslaget till
yttrande utgår från landstingets roll som regionplaneorgan och som
ansvarig för kollektivtrafiken i Stockholms län. I förslaget till yttrande lyfts
också folkhälsoaspekter som utgår från landstingets uppdrag att bidra till
en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län.
Landstingsstyrelsen föreslås ställa sig positiv till att ansträngningar har
gjorts för att ensa plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken. Tydlighet i
regelverket behövs så att olika tolkningar undviks. I förslaget till yttrande
lyfts också ett antal osäkerheter liksom frågor som inte har belysts i
tillräcklig omfattning.
Bakgrund
Stockholmsregionen ökar kraftigt i befolkning, med närmare 2 procent,
eller drygt 35 000 personer, per år. Detta innebär att det också byggs
mycket, både infrastruktur och bostäder, att det behöver byggas fler
bostäder, men även att målkonflikterna i bostadsmiljöerna ökar.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har
inriktningen att verka för en tät och flerkärnig region. Ökad täthet innebär
att ny bebyggelse främst bör lokaliseras till redan bebyggda områden och i
första hand till de delar som har eller kommer att få bäst tillgänglighet med
kollektivtrafik. Detta fyller flera syften, både att utnyttja resurserna, i form
av bland annat mark, energi och kollektivtrafik, på bästa sätt, och att skapa
attraktiva miljöer där invånarna får god tillgång till service, grönområden
och infrastruktur. Samtidigt leder en ökad förtätning till fler målkonflikter
när individers, verksamhetsutövares och näringsidkares behov krockar med
motstående intressen, och när frågor kring invånarnas hälsa och miljö ställs
mot invånarnas behov av olika samhällsnyttor.
Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att "Städer,
tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." I
Stockholms län har sex av de 16 nationella miljömålen valts ut för
prioriterade insatser i länet och God bebyggd miljö ska vara den
övergripande visionen för allt arbete inom den regionala
miljömålsdialogen.
Överväganden
Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av
planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) kan ökas. Syftet har
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varit att underlätta för planering och byggande av bostäder i bullerutsatta
miljöer. Bristen på samordnade regler i den nuvarande lagstiftningen
uppges bland annat leda till att länsstyrelserna tillämpar riktvärdena för
buller olika och att allt fler kommuner tar fram egna riktlinjer. Dessutom
uppges att myndigheternas olika kriterier för bedömning av buller fördröjer
och komplicerar kommunala beslutsprocesser vilket ger konsekvenser för
bostadsbyggandet såväl som för verksamhetsutövare och
infrastrukturhållare. Delbetänkandet föreslår ändringar i lagstiftning,
förordningar och riktvärden som innebär dels förbättrad samordning
mellan lagar för att förenkla en konsekvent efterlevnad, dels möjligheter till
undantag i fall där bostadsbebyggelse kan utformas eller anpassas så att
inte hälsa för individer påverkas negativt. Dessa undantag ska kunna göras i
två steg, i ett första steg får undantag göras från riktvärdena om den
ekvivalenta ljudnivån uppgår till högst 65 dB(A) vid den fasad som är vänd
mot trafiken, i ett andra steg får undantag göras om den ekvivalenta
ljudnivån är över 65 dB(A) vid den fasad som vetter mot trafiken - om
särskilda åtgärder vidtas, och särskilda skäl föreligger.
Utredarens förslag i delbetänkande innebär sammanfattningsvis:
• En ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken för att
underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer,
med syftet att underlätta för bostadsbyggande.
• En hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder som
motsvarar miljöbalkens krav.
• Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning av en bostad
som gjorts enligt plan- och bygglagen.
• Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller
från väg- och spårtrafik.
• Nya möjligheter att göra undantag för riktvärden för industribuller.
• Ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.
I det kompletterande slutbetänkande med särskilt fokus på flygbuller
föreslås ytterligare förordningsregler om buller men inga ytterligare
lagförslag. Sammanfattningsvis innebär förslagen i slutbetänkandet:
• Reglerna om hur flygbuller ska hanteras vid bostadsbyggande och
miljöprövning av flygplatser samordnas.
• Riktvärdet för flygbuller avseende maximal ljudnivå, 70 dB(A) vid
uteplats, får överskridas högst 16 gånger per dag och kväll och högst 3
gånger per natt.
• Samma regler om industribuller som införs i plan- och
byggförordningen (2011:338) införs i en förordning som gäller vid
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
• Planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas.
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Den sistnämnda punkten innebär bland annat att kraven avseende maximal
ljudnivå dag och kväll inte gäller en bostad vid komplettering av bebyggelse
i Stockholms stad, vilket i praktiken innebär att fortsatt bostadsbyggande
kring Bromma flygplats möjliggörs så länge inte överskridanden görs
nattetid. Det har däremot inte gjorts undantag för Järfälla, Sollentuna och
Solna kommuner, då dessa kommuner inte berörs i tillräcklig utsträckning,
och heller inte kring Arlanda flygplats, eftersom undantag där inte anses
motiverade med hänsyn till hälsoaspekten.
Landstingsstyrelsens förvaltning anser med utgångspunkt i landstingets roll
som regionplaneorgan att det är viktigt att bostäder kan tillkomma i täta
lägen för att den bebyggelsestruktur som RUFS 2010 pekar ut ska kunna
genomföras. Utgångspunkten bör vara att bostäder är viktiga i stadsmiljöer
och att man därför måste hitta vägar för att lösa de målkonflikter som
uppstår. Det är därför positivt att denna utredning görs med syfte att
underlätta byggandet av bostäder genom förtätning och i
kollektivtraflknära lägen, och även att ett ökat byggande av bostäder för
unga och studenter i stadsmiljöer underlättas. Samtidigt vill
landstingsstyrelsens förvaltning påpeka att det finns osäkerheter i
betänkandet. Det finns risk för att fler frågor hamnar på länsstyrelsen och
Mark- och miljödomstolen, vilket kan leda till förlängda planprocesser
istället för tvärtom. Det är också viktigt att lyfta frågan om åtgärder vid
källan.
Genom att landstinget också har en roll som verksamhetsutövare (genom
trafikförvaltningen) vill landstingsstyrelsens förvaltning lyfta frågan om
effekter som generella avsteg från gränsvärden för buller kan innebära.
Landstinget arbetar redan idag med avsteg i överenskommelse med
Stockholms stad, och för intrångsfrågor i täta lägen är buller en
förhandlingsfråga där avsteg vägs mot finansiering av kostnader för
åtgärder. Med nu föreslagna avstegsförfarande kan landstinget i högre grad
riskera att drabbas av kostnader som inte går att förutse i planeringjskeden
och det kan därför som betänkandet nu är utformat vara problematiskt att
medge avsteg på grund av risker för kostsamma bullerskyddsåtgärder i
efterhand. Riskerna är stora att andra bedömningar görs i tillsynsskedet
jämfört med i planskedet. Det finns en osäkerhet om vad som gäller
verksamheter som ej är tillståndspliktiga, eller som har prövats frivilligt, till
exempel helikopterplattformar inom Locums fastigheter eller
rangerbangårdar inom SL:s fastigheter. Dessa verksamheter har inte
prövats för den verksamhet som bedrivs utan enbart varit föremål för en
allmän bullerutredning där sannolikt inte alla typer av buller kunnat
utredas, något som en senare tillsynsprövning kan påpeka.
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Ur hälsosynpunkt vänder sig förvaltningen mot användandet av riktvärden
enbart för inomhusnivåer då detta saknar vetenskaplig evidens och menar
att utomhusnivåernas inverkan inte kan avskrivas på det sätt som
utredningen gör. Bostadsbyggande får inte ske till priset av att det kan
uppstå risker för människors hälsa. Centrum för arbets- och miljömedicin
(SLSO) bedriver forskning inom detta fält och anser att det är motiverat
med undantag endast upp till 6o dB (A) och över 6o dB(A) enbart i de fall en
betydande del av bostadsrummen vetter mot en tyst sida <45 dB(A).
Trafikförvaltningen inom landstinget medger idag i realiteten redan avsteg
för värden i nivå med det som betänkandet föreslår . Eventuella
hälsokonsekvenser av detta har dock ännu inte utretts.
1

Landstingsstyrelsens förvaltning har i framtagande av detta
tjänsteutlåtande samrått med trafikförvaltningen och Centrum för arbetsoch miljömedicin, vars synpunkter har inarbetats i förslaget till yttrande.
Samråd har även skett med Länsstyrelsen i Stockholms län och
Kommunförbundet Stockholms län.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har i sig inga ekonomiska konsekvenser, vilket däremot det slutliga
genomförandet av betänkandets förslag kan ha för landstingets
verksamheter.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo L
Landstingsdirektör

Peter Haglund.
Direktör SLL Tillväxt, miljö och
regionplanering

Avstegsfall enligt den så kallade Stockholmsmodellen, som innebär att man i täta centrala lägen gör
avsteg från de riktvärden för buller som Boverkets allmänna råd anger, har tillämpats i centrala delar av
regionen och längs kollektivtrafikstråk och SLL har överenskommelser med Stockholms stad om detta.
1
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Delbetänkandet Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt
slutbetänkandet Flygbuller och bostadsbyggande (SOU
2013:67)
Inledning
Betänkandena har utsänts från Socialdepartementet med remisstid till 11
november 2014. Yttrandet är ett samordnat svar för landstinget, utifrån
landstingets roll som regionplaneorgan och som ansvarig för
kollektivtrafiken i Stockholms län samt med uppdraget att bidra till en god
och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län.
Synpunkter
Landstinget utgår, vad gäller mark- och vattenanvändning i
Stockholmsregionen, från den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 som
antogs av landstingsfullmäktige 2010. För att underlätta att den
bebyggelsestruktur som RUFS 2010 pekar ut kan genomföras anser
landstingsstyrelsen att det är viktigt att frågor om hur nya bostäder kan
tillkomma i täta lägen klargörs. Verktyg som minskar konflikter mellan
kollektivtrafik och boendemiljöer, särskilt i stationsnära lägen, är därför
välkomna. Förtätning av städer och tätorter är nödvändigt eftersom det
underlättar för att planera och driva en högklassig kollektivtrafik, minskar
markutnyttjandet och leder till färre bilresor, vilket i förlängningen minskar
påverkan på miljö och buller i ett regionalt perspektiv, även om det lokalt
kan leda till ökade värden. Utgångspunkten bör vara att bostäder är viktiga
i stadsmiljöer och att man därför måste hitta vägar för att lösa de
målkonflikter som alltid kommer att uppstå. Det måste också finnas en
rimlig balans mellan det faktum att befintliga bostadsmiljöer redan är
utsatta för buller och annan påverkan från stadens aktiviteter och att ny
bebyggelse utsätts för krav som ibland är omöjliga att uppnå i dagens
miljöer. Landstingsstyrelsen ser därför i stort positivt på förslagen i
betänkandet.
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Landstingsstyrelsen ställer sig särskilt positiv till:
• Att ansträngningar har gjorts för att se över och ensa plan- och
bygglagstiftningen (PBL 2010:900) och miljöbalken (MB 1998:808),
och att samordna tillämpningen av lagstiftningen i de allmänna råd som
Boverket och Naturvårdsverket tar fram. Tydlighet i regelverket behövs
så att olika tolkningar undviks.
• Att buller från olika typer av verksamheter (trafik på väg och trafik inom
industriområde) får samma regelverk är bra ur planeringssynpunkt. Det
bör i princip vara effekten av bullret snarare än ursprunget som är
utgångspunkt för hur gränsvärden sätts. Samtidigt är det svårt att
jämställa olika typer av buller eftersom de har olika inverkan på hälsan.
När det gäller vissa typer av buller kan till exempel antalet händelser
över en viss ljudnivå vara mer relevant att begränsa än enbart de
ekvivalenta nivåerna. Detta behöver förtydligas i vägledningar så att det
inte uppstår problem vid tillsyn i efterhand.
• Att vikten av att reglera buller ur ett hälsoperspektiv tydliggörs, både ur
ett individperspektiv, eftersom alla invånare har rätt att bo i bostäder
där inte hälsorisker kan uppstå, och ur ett samhällsperspektiv, eftersom
invånare som utsätts för hälsorisker presterar sämre och behöver mer
vård.
• Att det inte införs regler om undantag för flygbuller som bygger på
principen om bebyggelse som avskärmar bullret då detta i de flesta fall
inte är möjligt.
• Att det införs ett riktvärde som innebär att flygbuller utomhus inte får
överstiga 55 dB(A) FBN.
• Att förslagen i utredningen syftar till att underlätta att bygga bostäder i
befintliga miljöer som har god tillgång till kollektivtrafik och urbana
kvaliteter och även att göra det möjligt att bygga bostäder för studenter
och unga i täta stadsmiljöer, vilket i sin tur kan bidra till ett varierat
bostadsutbud och mer underlag för service och kollektivtrafik och i
förlängningen till en mer attraktiv stad.
Det finns samtidigt ett antal osäkerheter i förslaget liksom frågor som inte
har lyfts i tillräcklig grad. Landstingsstyrelsen ställer sig därför kritisk till:
• Att det finns flera frågor som inte har blivit tillräckligt belysta i
betänkandet utifrån rollen som verksamhetsutövare (Stockholms läns
landsting är kollektivtrafikhuvudman). Det gäller främst depåer,
installationer i spåranläggningar och fastigheter.
• Att det, trots utredningens förslag, finns stor risk att en annan
bedömning görs i tillsynsskedet jämfört med planeringsskedet och att
detta medför såväl osäkerhet vid planeringen som risk för stora
kostnader i efterhand för verksamhetsutövaren.
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•
•
•

•

Att en generös hållning gällande avsteg ska gälla lika överallt oavsett
förutsättningar till markåtkomst och till om det kan finnas lämpligare
lokalisering av bostäder i närområdet.
Att det inte tydliggörs att det saknas underlag för vilka
hälsokonsekvenser som kan uppstå om man i utomhusmiljön tillåter de
nivåer som betänkandet innebär.
Gällande flygbuller kan det ur hälsosynpunkt vara motiverat med en
uppdelning även mellan kvällstid och dagtid eftersom kvällsperioden är
viktig för återhämtning, särskilt för barn som oftast går och lägger sig
tidigt. Inget tak har heller satts för den maximala ljudnivån som får
överskridas.
Att utredningen inte tar upp frågan om att minska problemen vid
källan, dvs. verka för att utomhusbullret minskar i de täta
stadsmiljöerna. Landstinget arbetar aktivt för att minska buller från
kollektivtrafiken både på spår och väg, men upplever att det finns
tekniska, ekonomiska och även lagstiftningsmässiga begränsningar för
detta. Landstingsstyrelsen anser att den långsiktiga inriktningen bör
vara täta stadsmiljöer där man i första hand rör sig till fots, med cykel
eller via kollektivtrafik. Staten har här en viktig roll för att driva på
utvecklingen genom tydliga och långsiktiga styrmedel och krav för att
minska vägtrafiken, liksom för att verka för forskning inom området.

Utvecklade synpunkter för verksamhetsutövningsperspektivet
Det finns stora risker för att bostadsbebyggelse kommer i konflikt med flera
av landstingets verksamheter, till exempel kollektivtrafiken, på grund av
bullerstörningar. Förutom trafikbuller från spår och buss kan också buller
från depåer liksom installationer i spåranläggningar och fastigheter orsaka
störningar till omgivningen i form av luftburet buller, stomljud och
vibrationer. Det har visat sig vara mycket kostsamt och tekniskt utmanande
att utföra bullerskyddsåtgärder i befintlig bebyggelse jämfört med om de
kan göras tidigt i byggskedet. Landstingsstyrelsen vill därför påpeka att det
är mycket viktigt med god planering för att motverka denna typ av
konflikter. Bullerfrågan visar på behovet av att samordna olika aktörer
tidigt i planeringsskedet för att lyfta potentiella målkonflikter vid
förtätningsprojekt.
Landstingsstyrelsen bedömer att riskerna är mycket stora för
verksamhetsutövare att andra bedömningar görs i tillsynsskedet än i
planskedet. Dessa otydligheter kvarstår även efter slutbetänkandet. Att som
verksamhetsutövare medge undantag är tveksamt eftersom bedömning i
efterhand enligt miljöbalken kan innebära att risker har uppstått för
människors hälsa och att krav på åtgärder införs. Det är till exempel inte
möjligt att i bullerutredningar i planskedet beräkna hur så kallade spårskrik
från spårfordon kommer att uppstå. Det gör att det är mycket oklart vad en
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verksamhetsutövare har att förhålla sig till. Denna osäkerhet kommer att
innebära behov av att kräva skyddsavstånd till trafikinfrastrukturen. Det är
annars överhängande risk att boende i ny bebyggelse lämnar klagomål som
sedan hanteras med tillsyn enligt miljöbalken. Det är viktigt att alla ljud,
såsom trafikbuller, spårskrik, ljud från station (exempelvis högtalarljud),
beaktas vid bedömning av avsteg och inte bara buller från fordon. En sådan
nationell vägledning saknas idag.
Förslaget innebär också en stor risk för att ny bebyggelse förläggs nära till
exempel kollektivtrafikanläggningar i mindre centrala regiondelar och
kanske även utanför det som på RUFS 20io:s plankarta är utpekat som
stadsbygd med utvecklingspotential eller regional stadskärna.
Landstingsstyrelsen anser att man alltid först bör utreda om det finns
lämpligare lokalisering innan man gör undantag.
Bullersamordningsutredningen har haft ett stort fokus på tillståndsprövad
verksamhet där verksamheten regleras i tillståndsansökan, men mycket av
industriverksamhet som orsakar buller omfattas inte av tillståndsplikt.
Landstingsstyrelsen anser inte att det är klarlagt vad som gäller för icke
tillståndsprövad verksamhet som till exempel depåer, uppställningsplatser
och rangerbangårdar, och inte heller vad det innebär för frivilligt prövade
verksamheter, som t. ex. Stockholms läns landstings helikopterplattor för
ambulanshelikoptrar. Femton år är en kort tid ur ett verksamhetsperspektiv
och det är stor risk att ny bedömning görs om bullerpåverkan efter detta.
Utredningen menar också att tillståndsprövad verksamhet får stå för sin
kostnad vid omprövning av villkor. Landstingsstyrelsen ifrågasätter att
kostnaden för en omprövning, som initierats för att möjliggöra nya
bostäder, ska belasta verksamhetsutövaren av den bullriga verksamheten
och inte exempelvis byggherren.
Utvecklade synpunkter för folkhälsoperspektivet
I betänkandet konstateras att bostäder som byggs enligt de föreslagna
reglerna innebär en så liten risk för ökad ohälsa att de är godtagbara. Ur
medicinsk synvinkel är det dock tveksamt om de eftergifter som föreslås för
trafikbuller utomhus kan motiveras. Buller är redan idag ett av våra största
miljöhälsoproblem och forskningen visar allt tydligare att personer som bor
i områden med hög belastning för trafikbuller under en längre tid löper
större risker för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som högt
blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Annan hälsopåverkan är
sömnstörningar, samt effekter på inlärning och prestation.
Landstingsstyrelsen menar att antagandet om att det är acceptabelt med
högre ljudnivåer utomhus så länge inomhusnivåerna hålls under eller i nivå
med de etablerade riktvärdena saknar vetenskaplig evidens och att
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utomhusnivåernas inverkan inte kan avskrivas. I princip är det riktigt att
ljudnivåerna inomhus är av störst betydelse för hälsan då vi i Sverige vistas
mestadels inomhus. Samtidigt bör alla invånare ha möjlighet att vistas
utanför sin bostad och måste också göra det på väg till/från skola och
arbete, under fritiden etc. Betydelsen för människors hälsa av vistelse i
inomhus- respektive utomhusbuller har inte utretts och användandet av
riktvärden för enbart inomhusbuller saknar därmed evidens.
Landstingsstyrelsen vill därför framhålla att det ur folkhälsosynpunkt inte
är optimalt att bostäder utsätts för väg- eller spårtrafikbuller över 65 dB(A)
även om minst hälften av bostadsrummen är vända mot en sida med
ljudnivåer på 55 dB(A) som betänkandet föreslår som generellt avsteg. I
forskningsstudier har tillgång till tyst sida, definierat som en fasad där
bullernivåerna inte överstiger 45 dB(A) visat sig reducera andelen personer
som rapporterar allmän störning, sömnstörning och stressrelaterade
symptom i bullerutsatta bostäder. Studier har också visat att den mest
exponerade fasaden ej bör överstiga 60 dB(A) för att skydda majoriteten
(80 %) av de boende mot störning och annan hälsopåverkan även om
bostaden har tillgång till en tyst sida. Belägg finns alltså inte för undantag
till högre än 60 dB(A) och över 60 dB(A) enbart i de fall en betydande del
av bostadsrummen vetter mot en verkligt tyst sida <45 dB(A), alternativt en
ljuddämpad sida, definierat som en ljudnivå <50 dB(A), om en tyst sida är
omöjligt att uppnå. Det finns inte heller forskningsbelägg för att tillåta
enkelsidiga lägenheter mot fasader där ljudnivån överstiger 60 dB(A). I
utveckling av kollektivtrafik och i samband med utbyggnad av bostäder i
anslutning till kollektivtrafik arbetar dock landstinget redan idag med
avstegsfall enligt Stockholmsmodellen , och har överenskommelser med
Stockholms stad kring detta, och landstingsstyrelsen motsätter sig därför
inte betänkandets förslag på undantag.
1

Utredaren bedömer att det inte bör införas några regler om undantag för
flygbuller som bygger på principen om bebyggelse som avskärmar bullret,
då detta i deflestafall inte är möjligt. Utredaren föreslår vidare att det i de
samordnade förordningarna ska införas ett riktvärde som innebär att
flygbuller utomhus vid en bostad inte får överstiga 55 dB(A) FBN (FBN är
en förkortning av flygbullernivå). Landstingsstyrelsen anser att det ur
miljömedicinsk synvinkel är positivt. Riktvärdet är som utredaren påpekar
viktat för kvälls- och natthändelser och därmed strängare än motsvarande
riktvärde för väg- och spårtrafik. Detta är motiverat ur hälsosynpunkt då
Stockholms stad har tillsammans med Länsstyrelsen utarbetat en lokal tillämpning som är anpassade
till bebyggelse inom tät stadsmiljö i centrala Stockholm, med avsteg från de riktvärden för buller som
Boverkets allmänna råd anger. Grundläggande för tillämpningen är att nya hus utformas med så kallade
tysta sidor. Uteplatser och minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska förläggas mot den
bullerskyddade sidan, vars bullernivå får uppgå till högst 55 dB(A). Detta ska gälla i centrala
tätortslägen som redan är utsatta för stadens buller. Denna tillämpning brukar kallas för
Stockholmsmodellen.
1
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flygbuller generellt är mer störande än väg- och spårtrafik och i synnerhet
störande vid tidpunkter för vila och återhämtning, såsom under kvälls- och
nattetid. Vad gäller riktvärdet för maximal ljudnivå föreslås det som
tidigare vara 70 dB(A) men kompletteras med en bestämmelse om antal
överskridanden som innebär strängare krav för natthändelser. Generellt är
det lämpligt med strängare krav nattetid då vi oftast vistas i vår bostad och
också störs mer av bullret under natten. Många hälsoeffekter medieras
dessutom av bullrets inverkan på sömnen. Även kvällsperioden är dock
viktig för återhämtning, speciellt för barn som oftast går och lägger sig
tidigt. Detta innebär en osäkerhet i utredningens konsekvenser som bör
beaktas. Ur hälsosynpunkt kan det vara motiverat med en uppdelning i dagrespektive kvälls- och natthändelser snarare än den uppdelning som
föreslagits. Det ska heller inte glömmas bort att en betydande andel av
befolkningen befinner sig i sitt hem även dagtid. Inget tak har satts för den
maximala ljudnivån som får överskridas 16 gånger under dag- och kvällstid.
Kunskapsunderlag saknas om hur dessa enstaka bullerhändelser kan
komma att inverka på dagliga aktiviteter, välbefinnande och hälsa. Detta
innebär en osäkerhet för människor boende nära flygplatser som bör
tydliggöras i utredningen.
När undantag tillämpas är det viktigt att det inte görs slentrianmässigt. Alla
avstegsfall bör redovisa bullersituationen med beräkningar enligt
standardiserad beräkningsmodell. Dessutom bör det även redovisas vilka
försiktighetsåtgärder som är möjliga att göra för att få ner såväl inom- som
utomhusnivåer och vilka åtgärder som görs för en god boendemiljö inte
bara inomhus utan även i närområdet. För enkelsidiga lägenheter anser
landstingsstyrelsen att betänkandets förslag om att ljudnivån ej tillåts
överstiga 65 dB(A) är positivt i sammanhanget eftersom det i vissa fall
redan har gjorts avsteg för högre bullernivåer i Stockholms län. Däremot
skulle det behöva förtydligas vad som menas med tät bebyggelse och med
kollektivtrafiknära så att inte regler om undantag används på ett alltför
generöst sätt. Mot bakgrund av kommunernas olika hantering av ekvivalent
ljudnivå vid fasad bör det även tydliggöras om riktvärdet avser ljudnivå vid
fasad strikt eller ljudnivå vid öppningsbart fönster.
Det bör också påpekas att det ur ett folkhälsoperspektiv är viktigt att
planera för helheten, det vill säga för buller i omgivningen i stort, även om
bullersamordningsuppdraget begränsas till bostäder påverkar
utomhusbuller också skolor, förskolor, samt vistelse på väg till och från
bostaden.
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Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av
planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900)
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har
varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.
Utredarens förslag innebär sammanfattningsvis
•

en ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken för
att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta
miljöer,

•

en hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder som
motsvarar miljöbalkens krav,

•

tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning av en
bostad som gjorts enligt plan- och bygglagen,

•

tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för
buller från väg- och spårtrafik,

•

nya möjligheter att göra undantag från riktvärden för industribuller, och

•

ökade möjligheter att förtäta städer och tätorter.

Författningsförslagen innehåller två delar. I den första delen föreslås en ökad samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken
(avsnitt 6). I den andra delen föreslås en reglering i förordning av
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik och industribuller
samt undantag från riktvärdena vid planläggning och lovgivning av
bostäder (avsnitt 7). Dessa förordningsregler behöver kompletteras
med samordnade regler i förordning om riktvärden för industribuller, med möjligheter att göra undantag från riktvärdena, som
gäller vid prövning av verksamheter enligt miljöbalken.
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Förslagen försvårar inte möjligheterna att uppfylla gällande mål
om en god bostadsmiljö. De stämmer väl överens med krav på
bostäders energieffektivitet och ventilation samt behovet av fler
små lägenheter.

Konsekvenser av nuvarande lagstiftning och dess tillämpning
I uppdraget har ingått att redovisa konsekvenserna av nuvarande
lagstiftning och dess tillämpning för bostadsbyggandet, verksamhetsutövare och infrastrukturhållare. Utifrån det underlag som
redovisas i betänkandet drar utredaren följande slutsatser.
Konsekvenser för bostadsbyggandet
•

Problem som rör buller försvårar bostadsbyggandet, framför allt
vad gäller små och billiga lägenheter samt studentbostäder.

•

Myndigheternas olika kriterier för bedömningar av buller fördröjer och komplicerar den kommunala beslutsprocessen.

•

Bristen på samordnade regler medför att länsstyrelserna tillämpar
riktvärden olika.

•

Allt fler kommuner tar fram egna riktlinjer.

•

Osäkerheten vid tillämpningen av regelverket för buller försvårar förtätning av städer och tätorter.

Konsekvenser för verksamhetsutövare (industri, hamnar m.m.)
•

Det finns en osäkerhet om förutsättningarna för fortsatt drift
och utveckling av verksamheten, på sikt även en risk att verksamheten behöver omlokaliseras.

•

Bostäder som byggs närmare verksamhet kan göra det svårare
att uppfylla gällande bullervillkor.

•

Verksamhetsutövaren riskerar tillsynsingripanden om bullervillkor eller riktvärden överskrids på grund av tillkommande
bostadsbebyggelse.

•

Ökade kostnader uppkommer på grund av bullerutredningar i
samband med tillsynsärenden och eventuella krav på bullerdämpande åtgärder.
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Konsekvenser för infrastrukturhallare (väg- och spårtrafik)
•

Bostäder som byggs nära infrastruktur innebär en risk för
inskränkningar av verksamheten.

•

Möjligheterna att förändra och utveckla verksamheten begränsas.

•

Krav på bullerdämpande åtgärder som bullerplank och isolering
av byggnader ger ökade kostnader.

Konsekvenser för flygverksamhet
•

Bostäder som byggs nära flygplatser innebär en risk för inskränkning av verksamheten.

•

Möjligheterna att förändra och utveckla verksamheten begränsas.

•

Krav på bullerdämpande åtgärder, huvudsakligen isolering av
byggnader, ger ökade kostnader.

•

Bostäder som byggs nära flygplatser innebär ytterst en viss risk
att verksamheten på lång sikt behöver omlokaliseras.

Sjöfart
För buller från sjöfart konstaterar utredaren att det finns en viss
problematik med bostadsområden i närheten av vissa farleder och
kanaler men att denna inte handlar om bristande samordning i
nuvarande lagstiftning och dess tillämpning. Det saknas riktvärden
för buller från sjöfart, som i stor utsträckning är internationell.
Bristen på bullerregler gör det svårt att vid byggande av bostäder
och i tillsynsärenden enligt miljöbalken hantera bullerfrågor.

Förslag till lagändringar
Utredaren föreslår några nya och ändrade bestämmelser i plan- och
bygglagen och miljöbalken för att öka samordningen i fråga om
buller. Bestämmelserna ansluter väl till lagarnas övergripande mål
och systematik.
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Hälsobedömning enligt plan- och bygglagen
I en ny paragraf i 2 kap. plan- och bygglagen bör förtydligas att det
vid planläggning och lovgivning av bostäder ska göras en hälsobedömning som motsvarar den hälsobedömning som kan komma
att göras i efterhand enligt miljöbalken. I paragrafen bör anges att
bostadsbebyggelse ska utformas och placeras på den avsedda marken
på ett sätt som förebygger olägenhet för människors hälsa på grund
av buller. Med olägenhet för människors hälsa bör avses detsamma
som i miljöbalken. Den föreslagna paragrafen kompletterar nuvarande bestämmelser om att bebyggelse ska lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och
möjligheterna att förebygga bullerstörningar.
Kravet på hur en bostadsbebyggelse ska utformas och placeras
för att förebygga ohälsa behöver preciseras. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer bör därför bemyndigas i
16 kap. plan- och bygglagen att meddela föreskrifter om detta.
Bemyndigandet bör avse riktvärden för buller och undantag från
sådana riktvärden, dock inte undantag från riktvärden för buller
inomhus. Vid en samordning av lagstiftningen har innehållet i
sådana föreskrifter stor betydelse för att underlätta bostadsbyggandet.
Förslaget i denna del innebär att en reglering med tydlig kravkaraktär införs i 2 kap. plan- och bygglagen. En sådan reglering är
inte främmande för lagen. I 2 kap. föreskrivs t.ex. att miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken ska följas vid planläggning
och i andra ärenden enligt miljöbalken.
För att säkerställa att hälsobedömningen enligt plan- och bygglagen i princip motsvarar en hälsobedömning enligt miljöbalken
bör förtydligas kravet på vilka bullerutredningar som ska göras i fall
som avser bostäder i bullerutsatta miljöer. Kravet bör gälla endast
om en eller flera bostäder ska uppföras inom ett område där ett
riktvärde för buller utomhus kan komma att överskridas, dvs. ett
sådant riktvärde som får anges med stöd av det föreslagna bemyndigandet i plan- och bygglagen. En översiktlig bullerutredning bör
redovisas i den planbeskrivning som hör till en detaljplan för
bostäder. En mer detaljerad bullerutredning, som avser varje ny
bostad, bör redovisas senast vid det tekniska samrådet. Den senare
utredningen bör krävas även när en bostad ska uppföras utanför ett
område med detaljplan. Kraven på utredningar anpassas till det som
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gäller i dag vid planläggning och lovgivning av bostäder och innebär
endast en marginell kostnadsökning.
Länsstyrelsen bör vid samråd, utställning och eventuell överprövning se till att en detaljplan uppfyller kravet i den nya paragrafen i 2 kap. plan- och bygglagen. Detta kan göras inom ramen för
länsstyrelsens nuvarande uppgifter vid planläggning av bostäder.
Tillsyn i efterhand enli<$ miljöbalken
1 en ny paragraf i 26 kap. miljöbalken bör klargöras att den hälsobedömning av bostäder som godtagits enligt plan- och bygglagen i
regel ska godtas även i ett efterföljande tillsynsärende enligt miljöbalken. Om bostäderna har byggts med undantag från riktvärden
för buller, bör undantaget godtas även enligt miljöbalken.
I den nya paragrafen bör anges att en detaljplan och ett bygglov
enligt plan- och bygglagen ska vara vägledande vid tillsyn som
gäller omgivningsbuller i en bostad eller vid en uteplats i anslutning
till en bostad. Vid bedömningen av risken för olägenhet för människors hälsa bör, i den utsträckning det behövs, beaktas detaljplanen, planbeskrivningen och den bullerutredning som redovisats
senast vid det tekniska samrådet.
Den vägledning som en detaljplan och ett bygglov kan ge vid
tillsyn enligt miljöbalken avtar normalt med tiden. Alla omständigheter kan inte heller förutses vid planläggning och lovgivning. Vid
bedömningen i ett tillsynsärende enligt miljöbalken bör därför
också beaktas hur lång tid som förflutit sedan planen eller lovet
beslutades, väsentliga förändringar som skett i omgivningen och
omständigheterna i övrigt. Om bullernivåerna vid en uteplats i
anslutning till bostaden inte är högre än vad som godtagits enligt
planen och lovet, bör krav på åtgärder inte kunna ställas med stöd
av miljöbalken. Utgångspunkten vid tillsyn enligt miljöbalken bör
som tidigare vara att riktvärden för buller inomhus ska uppfyllas.
Om omgivningarna inte har förändrats väsentligt och om bostaden
har byggts enligt kraven i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler, bör dock inomhusvärdena
inte överskridas. Det kan dock finnas fall där en bedömning i efterhand enligt miljöbalken visar att det finns en risk för människors
hälsa på grund av omgivningsbuller. Eventuella krav på åtgärder får
då övervägas på vanligt sätt enligt de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
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Hänsyn till verksamhetsutövare och infrastrukturhallare
I plan- och bygglagen finns redan bestämmelser som innebär att
hänsyn ska tas till verksamheter som ger upphov till buller i ett
område där bostäder planeras. Dessa bestämmelser är i de flesta fall
tillräckliga för att verksamhetsutövare inte ska riskera krav på åtgärder i efterhand på grund av att bostäder har uppförts i verksamheternas närhet.
Förslagen innebär nya möjligheter att göra undantag från riktvärden för industribuller vid bostadsbyggande, t.ex. vid hamnar. En
planering av bostäder genom sådana undantag, vilket i princip inte
är möjligt i dag, kan komma i konflikt med de bullervillkor som
gäller för verksamheten enligt miljötillståndet. I vissa fall kan ett
undantag göras inom ramen för gällande villkor. I andra fall kan
uppförandet av bostäder närmare verksamheten än befintliga
bostäder innebära en risk att verksamhetsutövaren inte kan följa
villkoren och därmed göra sig skyldig till brott enligt 29 kap. miljöbalken. En sådan planläggning kan inte godtas med hänsyn till
verksamhetsutövarens intresse av rättsskydd och den rättskraft
som följer av ett miljötillstånd.
I syfte att samordna lagstiftningen bör därför i plan- och bygglagen införas en möjlighet att i en detaljplan bestämma att lov till
bostäder får ges endast under förutsättning att bullervillkor för en
verksamhet som har tillstånd enligt miljöbalken har ändrats och
lovet är förenligt med de ändrade villkoren. I 24 kap. miljöbalken
bör förtydligas att det som skäl för omprövning av bullervillkor får
beaktas att bostäder får uppföras enligt en detaljplan som har
beslutats genom undantag från riktvärden för buller. Villkor om
andra störningar än buller får inte ändras vid en sådan omprövning.
Genom en planbestämmelse och en åtföljande villkors ändring bör
bostäder kunna uppföras närmare den tillstånds givna verksamheten
än befintliga bostäder.
Utredaren anser att det inte är möjligt att låta en planläggning
enligt plan- och bygglagen medföra att gällande bullervillkor i ett
miljötillstånd med någon slags automatik anpassas till att nya bostäder uppförs närmare verksamheten än befintliga bostäder. En
villkorsändring bör inte överlåtas till planmyndigheten. Vid en
samordning av lagarna bör i stället den kompetens som finns hos
behöriga myndigheter enligt miljöbalken användas.
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Förslag till förordningsändringar
För att en samordning av plan- och bygglagen och miljöbalken ska
kunna underlätta bostadsbyggandet är det nödvändigt att samordna
även andra regler som har betydelse vid planering och byggande av
bostäder i bullerutsatta miljöer. Myndigheternas vägledningar om
riktvärden för buller och undantag från sådana värden har stor
betydelse i det sammanhanget.
Riktvärden för buller och undantag författningsregleras
Trots att buller är en mycket vanlig störning i samhället är gränser
för hur mycket buller som kan godtas i t.ex. bostadsmiljöer endast i
liten utsträckning författningsreglerat. Avsaknaden av samordnade
bullerregler innebär en osäkerhet för kommuner, myndigheter,
verksamhetsutövare (industri), infrastrukturhållare och byggindustri, vilket försvårar bostadsbyggandet. Buller är en störning av ett
sådant slag och kan antas bli så vanligt förekommande vid en fortsatt förtätning av städer och tätorter att det finns skäl att närmare
reglera gränserna för buller i och vid nya bostäder.
Utredaren föreslår därför att riktvärden för buller och undantag
från sådana värden författningsregleras. En sådan reglering har stöd
i det föreslagna bemyndigandet att meddela föreskrifter om vad
som krävs för att bostadsbebyggelse ska anses uppfylla kravet på en
hälsobedömning enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Föreskrifter om
riktvärden för buller och undantag från sådana värden vid bostadsbyggande bör införas i plan- och byggförordningen (2011:338).
De riktvärden som föreslås för buller från väg- och spårtrafik
och industribuller motsvarar i allt väsentligt de riktvärden som
tillämpas i dag. Med riktvärde bör på samma sätt som i dag avses ett
värde som ska eftersträvas. Även vid en författningsreglering av
bullernivåer bör det således finnas ett visst tolkningsutrymme vid
tillämpningen. Riktvärdena bör gälla vid stängda fönster och öppna
uteluftdon. Förslaget avser inte alla aspekter av buller som kan ha
betydelse för bostadsbyggande. Det omfattar t.ex. inte lågfrekvent
buller eller buller från fläktar och andra små fasta anläggningar.
Tills vidare behövs i fortsättningen vägledning från centrala myndigheter i bullerfrågor som inte regleras i författning.
Den reglering som föreslås i plan- och byggförordningen bör
kompletteras med en författningsreglering av riktvärden för indu-
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stribuller och undantag från sådana riktvärden som gäller vid prövning av verksamheter enligt miljöbalken.
Den samordnade lagstiftning som föreslås innebär goda möjligheter att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer på ett sätt som är
godtagbart med hänsyn till de boendes hälsa. Det saknas därmed
skäl att i fortsättningen bygga bostäder med stöd av lokala eller
regionala regler som innebär längre gående undantag från riktvärdena för buller. En sådan praxis skulle innebära en fortsatt osäkerhet
vid planering och byggande av bostäder.
Buller från väg- och spårtrafik
Förslaget om riktvärden för buller från väg- och spårtrafik stämmer
överens med regeringens bedömningar i fråga om riktvärden för
trafikbuller i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) och
riksdagens behandling av den propositionen. Bostadsbyggandet
underlättas av förslaget om undantag från riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik. Förslaget om undantag från riktvärden ansluter
till de regler om avsteg som finns i Boverkets allmänna råd om
buller i planeringen (2008:1). Möjligheterna att göra undantag bör
dock utvidgas något jämfört med dessa. För att minska osäkerheten
vid bostadsbyggande är det angeläget att undantagen förtydligas
jämfört med nuvarande vägledningar. Utredaren föreslår att det ska
finnas regler om undantag i endast två steg, upp till 65 dBA som
ekvivalent ljudnivå vid fasad och över 65 dBA. För att få bygga
bostäder där ljudnivån överstiger 65 dBA ska det krävas särskilda
skäl och högre krav på bullerskydd vid den mest bullerutsatta
fasaden. Reglerna om bostäder i de mest bullerutsatta miljöerna bör
gälla endast i en kommuns mer tätbebyggda delar. Någon geografisk begränsning av undantagen bör i övrigt inte införas.
Huvudprincipen vid undantag bör vara att minst hälften av
bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida där riktvärdena inte överskrids. Utredaren bedömer dock att det inte finns
tillräckligt stöd för den mycket restriktiva syn som i dag finns på
enkelsidiga lägenheter mot den bullerutsatta sidan. Det bör vara
möjligt att bygga fler enrumslägenheter i bullerutsatta miljöer utan
att eftersätta rimliga krav på en godtagbar bostadsmiljö. Enkelsidiga lägenheter som byggs mot enbart en sida där ljudnivån överstiger 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad bör dock inte tillåtas.
Om flera uteplatser kan anordnas i anslutning till en bostad, bör
det vara tillräckligt att en uteplats kan anordnas där riktvärdena inte
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överskrids. Det bör gälla både för flerbostadshus som byggs så att
det skapas en ljuddämpad sida och för fristående bostadshus (villatomter).
De föreslagna reglerna om undantag bör accepteras med hänsyn
till senare års erfarenheter av nya bostäder i bullerutsatta miljöer
och den betydande kunskap som finns om hur bostäder i sådana
miljöer bör utformas och placeras för att undvika ohälsa.
Industribuller
Förslaget om riktvärden för industribuller bygger på den modell
som under lång tid legat till grund för Naturvårdsverkets numera
upphävda riktlinjer om externt industribuller (1978:5). Utgångspunkten för nya bostäder bör vara riktvärdena 50 dBA dag, 45 dBA
kväll och helg samt 40 dBA natt ekvivalent ljudnivå. Bostadsbyggandet underlättas av förslaget att införa nya bestämmelser om
undantag från riktvärden för industribuller. Utformningen av bestämmelserna, som inte har någon motsvarighet i nuvarande vägledning,
bygger på den modell som gäller för väg- och spårtrafik enligt
Boverkets allmänna råd om buller i planeringen (2008:1).
Buller från industriella verksamheter och andra miljöfarliga verksamheter, t.ex. täkter och återvinnings anläggningar, får anses som
mer heterogent och komplext än det buller som alstras vid vägar,
järnvägar och annan spårbunden trafik. Möjligheterna att göra
undantag från riktvärden för industribuller är således i större
utsträckning beroende av ljudets karaktär. Hänsyn behöver tas till
detta vid utformningen av de nya reglerna. För vissa typer av
verksamheter, t.ex. skjutbanor och motorsportbanor, bör det
finnas ett betydande skyddsavstånd till närmaste bostäder. I vissa
fall kan det överhuvudtaget vara svårt att avskärma buller enligt den
modell som används för väg- och spårtrafik. Möjligheterna att bygga
bostäder i närheten av en industriell verksamhet kan också hindras
av att verksamheten ger upphov till andra störningar än buller eller
säkerhetsrisker. I en hel del fall då buller är den dominerande
störningen bör dock bostäder kunna uppföras närmare verksamheten än befintliga bostäder. Förslaget innebär således ökade möjligheter att bygga närmare vissa verksamheter, t.ex. hamnar.
I ett första steg bör undantag få göras om riktvärdena för ekvivalent ljudnivå överskrids med högst 10 dBA. I ett andra steg bör
riktvärdena kunna överskridas med högst 15 dBA. I sådana fall ska
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det krävas särskilda skäl och högre krav på bullerskydd vid den
mest bullerutsatta fasaden.
Förslaget om undantag från riktvärden för industribuller ansluter även i övrigt till föreslagna bestämmelser om buller från vägoch spårtrafik. Det gäller bl.a. principen om genomgående lägenheter och möjligheter att anordna en uteplats där riktvärden inte
överskrids.
Prövning av verksamheter enligt miljöbalken
En samordning av regelverket enligt utredarens förslag bör kompletteras med en författningsreglering av riktvärden och undantag
från riktvärden som gäller vid prövning av verksamheter enligt
miljöbalken. Den reglering som föreslås i plan- och byggförordningen kommer inte att vara tillämplig vid prövning enligt miljöbalken. Eftersom miljöbalken gäller parallellt med plan- och bygglagen skulle en prövning som grundas på nuvarande bestämmelser i
miljöbalken kunna leda till ett annat resultat än en planläggning
eller lovgivning av bostäder enligt de föreslagna bestämmelserna i
plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Det finns då
en risk att andra krav ställs på en verksamhetsutövare som söker
tillstånd enligt miljöbalken. En sådan utveckling skulle innebära en
fortsatt osäkerhet vid planering och byggande av bostäder.
För att en prövning enligt miljöbalken ska kunna samordnas
med planläggning eller lovgivning enligt plan- och bygglagen behöver det i en förordning som grundas på miljöbalken införas
bestämmelser om industribuller som överensstämmer med bestämmelser som införs i plan- och byggförordningen. Genom en sådan
reglering skulle de undantag från riktvärden som godtagits vid
planläggning och lovgivning av bostäder också kunna läggas till grund
för ett tillstånd för en verksamhet, med villkor om buller som
anpassas till dessa bostäder.
De vägledningar om industribuller eller buller från väg- och
spårtrafik som kan behövas även i fortsättningen behöver vara samordnade med gällande författningar.
Flygbuller
Riktvärden för flygbuller och undantag från sådana riktvärden bör
också författningsregleras. Bestämmelser av det slaget behövs också
vid en samordning av regelverket om buller och bostadsbyggande.
Flygbuller har egenskaper som gör att det kan vara svårt att hantera
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vid planering och byggande av bostäder, bl.a. att uteplatser i anslutning till bostäder i princip inte kan avskärmas från bullret. Det är
därmed inte möjligt att medge undantag från riktvärden för flygbuller enligt samma principer som gäller för buller från väg- och
spårtrafik.
Utredningen avser att efter fortsatta överväganden komplettera
betänkandet med ett förslag om hur flygbuller bör hanteras vid planläggning och lovgivning av bostäder.

Avtalslösningar
I uppdraget har ingått att på ett grundläggande plan beskriva och
analysera möjligheten att införa en möjlighet för en fastighetsägare
att genom avtal tolerera ett visst buller från en verksamhet på en
annan fastighet.
Det finns en möjlighet att med stöd av jordabalken ingå frivilliga
avtal som innebär att en tjänande fastighet ska tolerera visst buller
från en härskande fastighet. Ett sådant avtal kan skrivas in som
servitut i fastighetsregistret och vara giltigt upp till gränsen för vad
som utgör en olägenhet för människors hälsa.
Enligt utredarens bedömning är det inte lämpligt att införa 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.

Övrigt förslag
Det föreslås att en informationsinsats genomförs för att få snabbt
genomslag för de nya bullerreglerna och förutsättningar för en
enhetlig tillämpning. En kommitté som arbetar på regeringens
uppdrag under två till tre år bör därför tillsättas.
Syftet med insatsen är att sprida enhetlig, tydlig och samordnad
information, att underlätta arbetet med bullerfrågor i kommuner
och byggsektor, att underlätta en enhetlig hantering av bullerfrågor
hos länsstyrelserna och att bidra till att fler ljudmässigt bra bostadsmiljöer kan byggas i bullerutsatta lägen.
Kommittén föreslås ha till uppgift att utbilda och informera,
utveckla en bullermanual samt verka för att goda exempel sprids.
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Genomförda samråd
Utredningen har genomfört samråd enligt direktivet. Samråd har
skett med företrädare för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, verksamhetsutövare (industri, hamnar, flyg), infrastrukturhållare, intresseorganisationer, byggindustri samt förhandlaren för
utbyggnad av tunnelbana och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms
län (Dir. 2013:22). En central del av samråd har genomförts vid
möten i en expertgrupp (tolv experter och sex sakkunniga) och en
referensgrupp (åtta medlemmar). Under en kort utredningstid har
sammanlagt ett fyrtiotal möten hållits.
Utredaren har vid samråd inom expertgruppen och även i övrigt
fått brett stöd för förslaget om en ökad samordning av plan- och
bygglagen och miljöbalken. Invändningar har dock gjorts av företrädare för verksamheter som berörs av regler om industribuller.
Invändningarna gäller förslaget om undantag från riktvärden för
industribuller. Verksamhetsutövarna har ansett att bostäder som
byggs närmare verksamheten än befintliga bostäder utgör en klar
risk för verksamhetens fortsatta drift och utvecklingsmöjligheter.
Invändningar har också gjorts mot förslaget om hur gällande bullervillkor för en verksamhet ska kunna anpassas till bostäder som
byggs med stöd av undantag från riktvärden. Även från andra håll
har synpunkter lämnats på förslaget om att i vissa fall, utöver planläggning och lovgivning, även ompröva gällande bullervillkor för en
verksamhet. Utredarens förslag i denna del motiveras i avsnitt 6.4.
Utredaren har vid samråd fått mycket brett stöd för förslaget att
författningsreglera riktvärden för buller och undantag från riktvärden vid planläggning och lovgivning av bostäder. Få invändningar har gjorts mot de principer som föreslås för undantag från
riktvärden för buller från väg- och spårtrafik och industribuller.
Däremot har synpunkter lämnats på det närmare innehållet i reglerna om riktvärden för buller och undantag, bl.a. de bullernivåer
som föreslås i bestämmelser om undantag från riktvärden för buller
från väg- och spårtrafik. Utredarens förslag i denna del motiveras i
avsnitt 7.
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Konsekvenser av utredarens förslag m.m.
Konsekvenser
I avsnitt 10.1 redovisas konsekvenser enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelförändringarna bedöms i huvudsak inte medföra några särskilda administrativa merkostnader för myndigheter eller byggsektorn. Administrativa kostnader bedöms snarar minska i planoch byggskedet eftersom de föreslagna bullerreglerna är samordnade, enhetliga och tydligare.
Verksamhetsutövare som har tillstånd enligt miljöbalken kan
komma att få kostnader för att ta fram ett visst underlag i samband
med omprövning av bullervillkor till följd av planering av bostäder
närmare verksamheten. Till stor del bör dock det underlag som tas
fram av byggherren i plan- och byggskedet kunna läggas till grund
även för en omprövning av villkor. Byggherren, kommunen och tillsynsmyndigheten har huvudansvaret för att en omprövning genomförs.
Sammantaget bedöms förslaget om omprövning innebära en viss
kostnadsökning för länsstyrelserna och i någon mån för kommunerna. Denna kostnad bedöms vara marginell jämfört med den
samhällsnytta som följer av ökade möjligheter att bygga bostäder i
närheten av t.ex. hamnar.
Förslaget innebär ökade möjligheter till förtätning av städer och
tätorter vilket i sig medför olika samhällsekonomiska för- och nackdelar. Förtätningen kan ha såväl positiv som negativ inverkan på ett
antal områden, såsom näringslivets utveckling, exploaterings- och
investeringskostnader, social integration, jordbrukets och skogsbrukets utveckling och människors hälsa. Det är svårt att väga dessa
intressen mot varandra och sätta ett ekonomiskt värde på dem. En
ökad förtätning av städer och tätorter bedöms dock fylla en viktig
funktion för att möjliggöra ett hållbart samhälle.
Förslagen bedöms bidra till ökad tydlighet och förutsägbarhet
vid planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Planoch byggprocesserna i dessa fall bör bli effektivare och handläggningstiderna bör förkortas något.
Förslagen bedöms få övervägande positiva konsekvenser för
näringslivet.
Bostäder som byggs enligt de föreslagna reglerna innebär en så
liten risk för ökad ohälsa att de är godtagbara. Vid den bedöm-
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ningen beaktas tillgängligt kunskapsunderlag om buller vid befintliga bostäder, i den utsträckning detta är relevant för nya bostäder
med de krav som förslagen innebär.
Förslagen bedöms inte motverka möjligheterna att uppnå de
transportpolitiska målen.
Förslagen bedöms bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö kan uppnås genom ökade möjligheter att förtäta städer och
tätorter. Förslagen bedöms inte försämra möjligheten att uppnå
miljökvalitetsmålet i den del det avser en precisering av målet för
människors hälsa.
Förslagen bedöms vara förenliga med det kommunala självstyret.
Befintliga bostäder
Utredaren har inte haft i uppdrag att utreda frågor som rör buller i
och vid befintliga bostäder. Det gäller exempelvis vilka riktvärden
för buller som bör gälla vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken
avseende befintliga bostäder. Föreslagna bestämmelser är inte avsedda att tillämpas på befintliga bostäder. Nuvarande riktvärden
och praxis bör fortsatt gälla för befintliga bostäder. Det föreslås
övergångsbestämmelser i miljöbalken som innebär att de föreslagna
tillsynsbestämmelserna i 26 kap. miljöbalken inte gäller för befintliga bostäder.
Förslagen bedöms inte ha någon betydelse för arbete med att
vidta åtgärder för att begränsa höga bullernivåer vid befintliga
bostäder på grund av flyg-, spår- eller vägtrafik.
Ikraftträdande
Lagbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
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Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av
planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900)
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit
att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta
miljöer.
I ett delbetänkande har utredningen lämnat förslag till lagändringar som innebär en ökad samordning av plan- och bygglagen och
miljöbalken i fråga om buller och bostadsbyggande. I delbetänkandet har också föreslagits en reglering i förordning av riktvärden
för buller från väg- och spårtrafik och industribuller samt undantag
från riktvärdena vid planläggning och lovgivning av bostäder.
I detta slutbetänkande föreslås ytterligare förordningsregler om
buller som ökar samordningen av planläggning och lovgivning av
bostäder med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Några ytterligare lagförslag föreslås inte. Förordningsförslagen i slutbetänkandet kompletterar, och ska läsas tillsammans med, lagförslagen i delbetänkandet.
Förslagen i slutbetänkandet innebär sammanfattningsvis att
•

reglerna om hur flygbuller ska hanteras vid bostadsbyggande
och miljöprövning av flygplatser samordnas,

•

riktvärdet för flygbuller avseende maximal ljudnivå, 70 dBA vid
uteplats, får överskridas högst sexton gånger per dag och kväll
och högst tre gånger per natt,

•

samma regler om industribuller som införs i plan- och byggförordningen (2011:338) införs i en förordning som gäller vid
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, och

•

planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas.
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Slutbetänkandet innehåller förslag till samordnade bullerregler som
införs i dels plan- och byggförordningen, dels en ny förordning om
flyg- och industribuller vid bostäder som gäller vid prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Vissa justeringar har gjorts i tidigare förordningsförslag. De slutliga förordningsförslagen redovisas fullt ut
i slutbetänkandet (avsnitt 1), med en samlad bedömning av konsekvenser av utredarens förslag m.m. (avsnitt 6).

Flygbuller
I likhet med tidigare förslag om buller från väg- och spårtrafik
stämmer förslaget om flygbuller överens med regeringens bedömningar i fråga om riktvärden för trafikbuller i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) och riksdagens behandling av den propositionen. Förslaget gäller buller både inomhus och utomhus. Med
riktvärde avses ett värde som ska eftersträvas.
Det föreslås att flygbuller inomhus i ett bostadsrum som
riktvärde inte får överstiga 45 dBA maximal ljudnivå natt kl. 22.0006.00 och 30 dBA ekvivalent ljudnivå som årsmedelvärde. Den maximala ljudnivån inomhus får överskridas högst tre gånger per natt.
En reglering av flygbuller utomhus kan inte utgå från samma
principer som föreslagits i delbetänkandet för buller från väg- och
spårtrafik. De undantag som föreslagits från riktvärden för buller
från väg- och spårtrafik motiveras av att bostadsbebyggelse kan utformas så att bullret avskärmas från en ljuddämpad sida. Det är i de
flesta fall inte möjligt att utforma bostäder så att flygbuller utomhus avskärmas. Flygbuller sprids över stora områden, vilket gör att
boende exponeras för samma ljudnivåer oavsett var de vistas utomhus i anslutning till en bostad. Utredaren bedömer att det inte bör
införas några regler om undantag som bygger på principen om bebyggelse som avskärmar bullret.
Utredaren föreslår att det i samordnade förordningar införs ett
riktvärde som innebär att flygbuller utomhus vid en bostad inte får
överstiga 55 dBA FBN ekvivalent ljudnivå vid fasad (FBN är en
förkortning av flygbullernivå). Det föreslagna FBN-värdet är ett
årsmedelvärde som stämmer överens med EU-regler.
Riktvärdet för maximal ljudnivå bör som tidigare vara 70 dBA vid
uteplats. I likhet med buller från väg- och spårtrafik bedömer utredaren att riktvärdet behöver kompletteras med en bestämmelse
som innebär att ett visst antal överskridanden av den maximala
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ljudnivån normalt godtas vid bedömningar enligt plan- och bygglagstiftningen respektive miljölagstiftningen.
Det gällande riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 dBA, gäller hela
dygnet. Myndigheter och övriga berörda aktörer är i huvudsak
överens om vad som bör gälla i fråga om antal överskridanden
nattetid. Det föreslås därför att den maximala ljudnivån får överskridas högst tre gånger per natt kl. 22.00-06.00.
Som framgår av Boverkets och Naturvårdsverkets rapport om
flygbuller till regeringen i april 2013 är myndigheterna inte överens
om vad som bör gälla i fråga om antal överskridanden av 70 dBA
dag och kväll. Utredaren föreslår ett riktvärde som innebär att den
maximala ljudnivån dag och kväll får överskridas högst sexton
gånger kl. 06.00-22.00 som årsmedelvärde. Detta innebär ett mindre antal överskridanden än i det föreslagna riktvärdet för buller
från väg- och spårtrafik, som innebär att den maximala ljudnivån
får överskridas högst fem gånger under den timme då trafiken är
som mest intensiv (maxtimme). Skälen för förslaget redovisas i
avsnitt 5.1.
Utredaren föreslår att bestämmelsen om antal överskridanden av
maximala ljudnivån 70 dBA dag och kväll inte ska gälla för bostäder
som innebär komplettering av bebyggelse i Stockholms kommun.
Det bedöms inte finnas tillräckliga skäl för fler undantag än så.

Övriga förordningsförslag
Förordning om flyg- och industribuller vid bostäder
Det föreslås alltså en ny förordning om flyg- och industribuller vid
bostäder som gäller vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende flygplatsverksamhet och flygtrafik till och från en flygplats
samt industriell verksamhet m.m. Förordningen grundas på bemyndigandet i 9 kap. 5 § miljöbalken.
Föreslagna bestämmelser om flygbuller redovisas ovan.
Utredningens uppdrag är att samordna plan- och bygglagen och
miljöbalken i fråga om buller för att underlätta bostadsbyggandet.
Utredaren bedömer att det i avvaktan på Boverkets och Naturvårdsverkets pågående utredningar om industribuller finns anledning att föreslå nya bestämmelser om industribuller i förordningen
om flyg- och industribuller vid bostäder. En sådan reglering kan
gälla till dess att myndighetsuppdragen slutligt har behandlats.
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Bestämmelserna om industribuller som införs i förordningen är
i allt väsentligt desamma som enligt tidigare förslag införs i planoch byggförordningen (2011:338). De undantag från riktvärden
som är möjliga enligt plan- och byggförordningen ska också vara
möjliga att göra vid prövning av industriell verksamhet m.m. enligt
miljöbalken. Den nya miljöbalksförordningen bör avgränsas till att
enbart gälla bostäder som byggts eller som får byggas enligt de nya
reglerna om undantag från riktvärden för industribuller.
Förslaget till en förordning om flyg- och industribuller vid bostäder kan kompletteras med de ytterligare bestämmelser som är motiverade med hänsyn till skydd för människors hälsa och miljö.
Förslaget om ändring i plan- och byggförordningen
Vid den fortsatta utredningen har det framkommit ett behov av att
ändra vissa av de förslag som redovisats i delbetänkandet. Dessa
ändringar framgår av förslaget till förordning om ändring i planoch byggförordningen som redovisas i detta betänkande.
En ändring avser riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus som
för flygbuller och buller från väg- och spårtrafik endast ska avse natt
kl. 22.00-06.00. Ett sådant riktvärde stämmer överens med innehållet i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53).
Det föreslås vissa förtydliganden av förutsättningarna för att göra
undantag från riktvärdena utomhus för buller från väg- och spårtrafik.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Förordningsbestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
Utredningen syftar till att underlätta byggandet av nya bostäder
i bullerutsatta miljöer. Åtgärder avseende befintliga bostäder omfattas inte av uppdraget. De föreslagna förordningsbestämmelserna
bör därför tillämpas endast på bostäder som har byggts enligt det
föreslagna nya regelverket. Detta bör gälla för buller från väg- och
spårtrafik och industribuller.
För flygbuller bedömer dock utredaren att det är motiverat med
en annan reglering. Det finns omständigheter som gör att bestämmelserna om flygbuller i den föreslagna förordningen om flyg- och
industribuller bör omfatta även befintliga bostäder. Denna fråga
behandlas i slutet av avsnitt 5.1.
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Beslutsunderlag:
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Sammanfattning av delbetänkande Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
Sammanfattning av slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande
(SOU 2013:67)

Följande yrkanden framställdes
dels av ordföranden m fl med instämmande av S-ledamöterna att utskottet
beslutar att föreslå landstingsstyrelsen avge yttrande över delbetänkande
Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
samt slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) i
enlighet med bilaga 7,
dels av tjänstgörande V-ersättaren att utskottet beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag bilaga 8.
Propositioner om bifall till yrkandena ställdes.
Ordföranden fann propositionen om bifall till sitt m fls yrkande med
övervägande ja besvarad.
Tillväxt- och regionplaneringsutskottet beslutade sålunda
att föreslå landstingsstyrelsen avge yttrande över delbetänkande
Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
samt slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) i
enlighet med bilaga 7.
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Bilaga 7

1(1)
Yttrande över delbetänkande Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet föreslås besluta:
Att

avge yttrande över delbetänkande Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) samt slutbetänkande Flygbuller och bostadsbyggande i enlighet med bilaga 8.

Att

därutöver uppmana regeringen att pröva möjligheten att bygga studentlägenheter i bullerstörda lägen

I RUFS 2010 handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm utpekas bristen på studentlägenheter som en av de stora riskerna vad gäller att trygga Stockholmsregionens
framtida kompetensförsörjning.
I debatten har det funnits förslag om avsteg vad gäller byggande av studentbostäder i
bullerstörda lägen. Redan idag får man bygga hotell i bullerstörda lägen med hänvisning till att man inte bor permanent där. Boende i studentlägenheter bor också i
denna form av boende under en relativt kort period om max några år.
Utskottet vill att möjligheten att bygga studentlägenheter i bullerstörda lägen - på
samma sätt som hotell får byggas i bullerstörda lägen - prövas av regeringen. En
möjlighet att bygga studentlägenheter i dessa lägen skulle det öppna upp helt nya
områden för studentbostäder, som inte är möjliga att använda för vanliga bostäder
och därmed underlätta i den mycket angelägna frågan att få till stånd fler studentlägenheter i Stockholmsregionen.

