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Buller
Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller
varierar därför från person till person. Socialstyrelsen och Naturvårdsverket
har dock gett ut allmänna råd med riktvärden för buller.
Vad är buller?
Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller
varierar från person till person. Personer med viss hörselnedsättning kan t.ex.
uppleva basljud onaturligt starkt. Bullerexponering kan leda till
sömnsvårigheter och under sömnperioden ge upphov till ökad hjärtfrekvens,
kroppsrörelser och/eller uppvaknande. Följdeffekter är ökad trötthet och
försämrad reaktionsförmåga. Sömnpåverkan har påvisats från 30 dBA
ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal ljudnivå (Socialstyrelsens Allmänna
råd, SOSFS 2005:6).
Vad säger lagen?
I miljöbalken anges att en bostad skall ge betryggande skydd mot buller. Enligt
Miljöbalken kan både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas vidta
åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön
uppstår. Fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra
och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten finner
det nödvändigt.
Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna
råd, SOSFS 2005:6. Vid buller från fläktar, kylanläggningar och liknande som
placerats utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt
industribuller (SNV Råd och riktlinjer 1978:5), för nyetablering av industri.
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Vad gör jag vid bullerstörningar?

Om du känner dig störd av buller så vänd dig i första hand till fastighetsägaren
eller verksamhetsutövaren och informera om störningen. Försök att sakligt
beskriva bullret (t.ex. entonigt motorljud) samt när du besväras av bullret. Skriv
gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer. Detta kan göra det
lättare för fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att lokalisera störningen.
Om anläggningen behöver ljuddämpas eller flyttas bör en akustikkonsult först
anlitas. På så vis kan man undvika att felaktiga åtgärder vidtas eller att onödiga
kostnader uppstår. I telefonkatalogens Gula Sidor finns en förteckning över
akustikkonsulter under rubriken ingenjörer - akustik.
Kvarstår bullerstörningen och du ej får någon hjälp av fastighetsägaren eller
verksamhetsutövaren kan du vända dig till Stadsbyggnad Miljö och göra en
anmälan. Efter att en anmälan kommit in görs oftast en bullermätning. Om
bullret från anläggningen överstiger gällande riktvärde meddelas vanligtvis råd
eller anvisningar till fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren. En
tidpunkt för när åtgärderna skall vara utförda anges också. Om åtgärder ej
vidtas inom angiven tid kan Stadsbyggnad Miljö förelägga om åtgärder eller
förbud vid vite.
För ytterligare frågor kontakta gärna Miljöenheten på telefon
046-25 11 00, mail miljo@staffanstorp.se eller fax 046-251280.

