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9.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Miljöbalken  

(SFS 1998:808) 

 

Förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

(SFS 2001:527) 

 

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

(SFS 1998:899) 

 

Mätning och riktlinjer för redovisning av komfort i byggnader. 

(SS 460 48 61) 

 

Huddinge kommuns författningssamling (HKF) 

Miljöpolicy vid inköp/upphandling i Huddinge kommun (HKF 4330) 

 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser 

(NFS 2004:15) 

 

Naturvårdsverkets rapport  

Riktvärden för förorenad mark (5976) 
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9.2 BULLER 

 

Riktvärden för buller från vägar och järnvägar  

Riksdagen har angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Det skedde i samband 

med infrastrukturpropositionen från 1996/97. I infrastrukturproposition från 2012 angavs 

riktvärdena även fortsatt bör vara vägledande i planeringssammanhang. 

Från och med den 1 juni 2015 träder en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader i 

kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, 

vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida: 

Riktlinjer 

 

 

Bullerkartläggning 

 

Länk till Huddinge kommuns hemsida: 

Bullerkartläggning 

 

Finns också intern som karta i Solen, under miljö 

 

 

Bulleråtgärdsprogram 

 

7 december 2105 beslutade kommunfullmäktige att anta Åtgärdsprogrammet för trafikbuller i 

Huddinge kommun 2017-2024 

Bulleråtgärdsprogram 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/
https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/trafikbuller/bullerkartlaggning/
https://huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/trafikbuller/buller-atgardsprogram2017-2024.pdf
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9.3 VIBRATIONER 

De geotekniska förhållandena i kombination med trafiken eller i kombination med vibrationer 

av arbete som utförs kan orsaka oönskade vibrationer för kringliggande fastigheter. 

 

Vid nybyggnad ansvarar byggherren (projektledaren) för att undersökningar utförs och att 

konstruktioner som minimerar störningar på kringliggande fastigheter används. Målet ska 

vara att vibrationer inte ska orsaka störningar för fastighetens brukande under byggtiden och 

när arbetena färdigställts. I de fall sådana inte kan undvikas ska de begränsas till vad som 

normalt anses acceptabelt. 

 

 

Klagomål på vibrationer i befintlig bebyggelse hanteras enligt särskild rutin. 

 

Svensk standard: 

Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader - SS 4604861  

http://www.sis.se/milj%C3%B6-och-h%C3%A4lsoskydd-s%C3%A4kerhet/vibration-med-avseende-p%C3%A5-m%C3%A4nniskor/ss-4604861
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9.4 MILJÖKRAV VID UPPHANDLING 

Kommunens miljöpolicy vid inköp/upphandling ska vara vägledande för val av metoder och 

material inom gatuavdelningarnas verksamhetsområde. I de fall alternativ finns ska 

försiktighetsprincipen vara vägledande.  

 

Vid entreprenadupphandling ska följande krav ställas. 

 

Dokument: 

13_11 Miljökrav, 7_11 Miljökrav 
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9.5 MARKFÖRORENINGAR 

Tillsynsmyndigheten (Miljötillsynsavdelningen) ska underrättas om att föroreningar påträffats 

i enlighet med miljöbalken 10 kap 9 §, se nedan. 

 

Därefter ska, i enlighet med 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, en skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten (Miljötillsynsavdelningen) 

att efterbehandling av förorenad mark ska genomföras, se nedan. 

 

Upplysningsskyldighet 

 

Miljöbalken 10 kap 9 § Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området 

tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en 

förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

 

Anmälningsskyldighet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken m.m 

 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28 § Det är förbjudet 

att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsåtgärd i sådana förorenade 

områden som avses i 10 kap. miljöbalken om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning 

eller exponering av föroreningarna och där denna risk inte bedöms som ringa. Första stycket 

gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 10 kap.10§ 

miljöbalken. Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20-25 §§. 

 

Generella riktvärden för förorenad mark finns i  

Naturvårdsverkets rapport 5976, Riktvärden för förorenad mark. 

Länk till Naturvårdsverkets hemsida: 

Riktvärden för förorenad mark  

 

Vid brand eller annan katastrof finns risk för markförorening inom vägområdet. 

Natur- och gatudriftsavdelningen svarar för sanering i samarbete med och efter direktiv från 

Miljötillsynsavdelningen eller räddningsledare. 

 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5976-7/

