Boverket
Box 534,
371 23 Karlskrona

Yttrande över remiss av Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder, dnr 1201-3222/2014
Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen
med en omsättning på drygt 20 miljarder kronor och 6 000 anställda. Medlemsföretagen hanterar
drygt 10 miljoner ton avfall och återvinningsmaterial, och hälften materialåtervinns.
Vi välkomnar ambitionen med vägledningar. Det är positivt att vägledningar tas fram för att öka
stödet till de kommunala planerarna och tillsynspersonalen för att få fram en enhetligare tolkning
hos kommunerna.
Eftersom våra synpunkter är mer av generell karaktär passar vårt svar inte in i den mall som
bifogades remissen.
Vi kommer endast att lämna synpunker på den del av utredningen som gäller verksamhetsutövares
rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnad. Under remissomgången ”Nya steg för en
effektivare plan- och bygglag” påpekade vi att den då föreslagna regleringen inte var tillräcklig för att
ge den rättsäkerhet för verksamhetsutövare som är nödvändig.

ÅI anser;
Höjda bullernivåer bör endast utnyttjas i undantagsfall och under en begränsad tid och ses som en
temporär lösning som parallellt måste förstärkas med ny mark för industriverksamheter.
Översiktsplaneringen har en viktig roll att säkerställa detta.

Kommunernas kompetens inom fysisk planering måste stärkas. Långsiktighet, hållbar
samhällsplanering och god framförhållning är tre ledord som måste ingå i den planeringen. Höjda
bullernivåer i detaljplaner bör vara en tillfällig lösning.
Vi anser också att om man skall tillämpa denna undantagsmöjlighet för att kunna bygga bostäder
nära industrier så måste de industrier som kan påverkas involveras i detaljplaneprocessen på ett helt
annat sätt än vad som sker idag. Exempelvis när bostäder ska tas i anspråk och industriverksamheter
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måste flytta, eller när kommuner genom detaljplaner försöker pressa in bostäder i närheten av
industrianläggningar trots att deras egna utredningar visar att buller kan bli ett problem.
Översiktsplanerna har en viktig roll i den långsiktiga planeringen och förutsebarheten om
verksamheterna bullrar. Vi saknar att man i vägledningen inte knyter ihop de planinstrument som
finns för att inrätta platser för industriområden så att de planerade bostäder inte kommer att störas
av buller. I ett samhälle med ökad materialåtervinning krävs att det finns industriområden där denna
verksamhet kan utvecklas långsiktigt.
Med hänsyn till de ovan redovisade anser vi att det måste göras mycket tydligt i lagstiftningen, och
vägledningen, att möjligheten att i detaljplaner för bostäder föreskriva högre bullerriktvärden än vad
som följer av praxis, endast skall utnyttjas i undantagsfall och under en begränsad tid. Det skulle t.ex.
kunna vara i en situation då den närliggande industrin inom en relativt nära framtid skall flytta från
området. I detta sammanhang vill vi också betona vikten av en genomlysning av
miljökonsekvensbedömning när man vill använda undantagen, både med kommunens och
industriverksamheternas ”glasögon”.

Stockholm den 30 januari 2015

Viveke Ihd
Återvinningsindustrierna
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