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I villkor 11 anger MPD gränsvärden för buller inom verksamhetsområdet. Gällande buller
från lastbilstrafiken till och från deponin/täkten så godkänner Miljöprövningsdelegationen den
felaktiga och ofullständiga beskrivning av bullersituationen utmed väg 2060 mellan deponin
och RV45 som NCC (Efterklang) redovisar.
NCC har nämligen inte inkommit med bullerkartor i sin beskrivning av bullersituationen,
något som Miljö- och hälsa efterlyst för att kunna bedöma bullersituationen vid fastigheter
längs den aktuella vägsträckan .
Miljö- och hälsa hänvisar i sitt remissvar till MMD:s dom (21/9 2016 Målnr M691-16) (som är
prejudicerande) där villkoren för dagens trafik finns att tillgå. (Se inklippt nedan)

“Den reglering som miljöprövningsdelegationen beslutat begränsar uttransporter från
verksamheten till tiden mellan 06.30-15.30 vardagar. Av underlaget till tillståndsansökan
framgår att bolaget utan större marginal klarar att hålla max 55 dB(A) mätt som
ekvivalentvärde över ett helt dygn.

Mark- och miljödomstolen delar länsstyrelsens uppfattning att det inte är meningsfullt att
reglera dygnsekvivalenta värden, eftersom de störande transporterna endast kommer att
äga rum under de tider som anges i villkor 5. Det innebär att ett stort antal transporter
kommer att passera på en begränsad tid, varför också det talar emot att ange villkor för
dygnsekvivalent buller. Störningen orsakas således av att ett stort antal transporter med
förhållandevis hög frekvens passerar under den tillåtna tiden.

Åtgärder för att tillförsäkra boende utmed vägen en rimlig utomhusmiljö på uteplatser i
skyddat läge kan, på samma sätt som för maxbullernivåer, vara motiverade av höga
ekvivalentnivåer som uppstår under en avgränsad tid av dygnet, dagtid. Av de mätningar
som bifogats ansökan med miljökonsekvensbeskrivning framgår att Leq 55 dB(A) för tiden
06.30-15.30 troligen inte kan nås vid exponerad fasad utan skyddsåtgärder. För uteplats i
skyddat läge torde 55 dB(A)-nivån kunna nås även om transporterna ökar något till följd av
den utökade verksamheten; i vart fall om bullerskyddsåtgärder vidtas. Villkor 7 ska mot
denna bakgrund ges den utformning som framgår av domslutet. Vad som i övrigt anförts i
målet föranleder inte domstolen att ändra det överklagade beslutet.”

Villkor 7:
“Buller från transporter på väg 2060 till och från täktverksamheten får vid uteplats i
anslutning till byggnadens mest bullerdämpade sida på fastigheterna Kristinelund 1:7,
Kristinelund 1:5 samt Näverdraget 1:17 inte någon gång under dygnet överskrida högre
maximal ljudnivå än 70 dB(A) och inte överskrida ekvivalent ljudnivå 55 dB(A), mätt under
den tidsrymd som utlastning och uttransporter får ske.”

Även NCC:s del av trafiken skall rimligen bedömas enligt MMD:s dom (21/9 2016 Målnr
M691-16), d.v.s under den period transporter får ske (12h), och bullerberäknas tillsammans



med Swerocks täkttrafik samt övrig trafik, vilket också Miljö- och hälsa påpekar i sitt
remissvar.
Trafikökningen som deponitillståndet tillför, försämrar en redan ansträngd boendemiljö för
samtliga boende utmed väg 2060 mellan deponin och RV45.
Deponitillståndet medför att Swerock minskar årsuttaget med 75000 ton och NCC ges
tillstånd att transportera in 100 000 ton/år. Totalt en ökning med 25000 ton/år.
Detta förhållande kräver tydliga villkor för hur ansvaret för den totala gemensamma
ekvivalenta bullerbelastningen utmed väg 2060 skall fördelas. Det momentana maximala
värdet (70 dBA) överskrids idag på vår altan/uteplats och kommer även fortsättningsvis att
överskridas av båda företagens transporter eftersom fordonen som används är av samma
slag.
Detta framgår av bullerkartor framtagna av ÅF (numera Efterklang) som visar över 70 dBA
på vår uteplats och över 60 dBA ekvivalentnivå vid fasad mot väg. [Bilaga 1.]

Avslutningsvis en återblick på hur bullerproblemet vid vår fastighet Näverdraget 1:17 har
hanterats under åren 2011-2021:

Kort sammanfattning:

● Våren 2011 avsåg Swerock öka årsuttaget från 150 000 ton till 300 000 ton.
Konsultföretaget WSP beräknade den ekvivalenta bullernivån vid 150 000 ton/år till
58.3 dBA och vid 300 000 ton/år till 60.0 dBA.
VSP ersattes i maj 2011 av konsultföretaget ÅF som vid 150 000 ton/år istället
kommer fram till 55 dBA.

● 2012 ansöktes om 225 000 ton/år vilket beviljades av MPD. Angiven ekvivalent
bullernivå - 55 dBA.

● 2016 ansöktes om 300 000 ton/år. MPD beviljade. Angiven ekvivalent bullernivå - 55
dBA.

● 2021: Deponiansökan om intransport av 100 000 ton/år, som totalt inkl. Swerocks
uttag (225 000 ton/år) uppgår till 325 000 ton/år. Beviljas av MPD. Även här anges
ekvivalent bullernivå till 55 dBA (ÅF/Efterklang)

Med detta kan konstateras att transporter av 325 000 ton/år, år 2021, genererar lägre
ekvivalenta bullernivåer (55 dBA ) än vad transporter av 150 000 ton/år gjorde 2011 (58.3
dBA)! Detta utan att några bullerdämpande åtgärder vidtagits.
Uppenbarligen godkänns sökandens uppgifter utan någon närmare analys.

Tillsynsmyndigheten har fortfarande efter 5 år ännu inte lyckats förverkliga de krav som
ställts i MMD:s dom (21/9 2016 Målnr M691-16).
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