
Vägledande domar 

Buller 

Mål nr M 3742-15 av den 11 november 2015 (Vimmerby)  

Särskilda skäl krävs för att frångå naturvårdsverkets riktlinjer avseende buller 

Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) ändrade Mark- och miljödomstolens (”MMD”) 

dom avseende villkor för buller från verksamheten. Bolaget hade yrkat om bullernivåer 

som ligger inom ramen för de i Naturvårdsverkets vägledning framställda riktlinjer 

avseende buller från verksamhet. MMD hade som skäl för att frångå riktvärdena angett att 

buller från bergtäkten såvitt avser borrning, skutknackning och förkrossning är av sådan 

särskilt störande karaktär att den ekvivalenta ljudnivån ska sänkas till 45 dB(A). Det var 

enligt MMD mer miljömässigt motiverat och relevant för täkter som är belägna i ett i övrigt 

opåverkat skogs- och jordbrukslandskap med gles bostadsbebyggelse. MÖD konstaterade 

emellertid att det i ofta bedrivs näringar som kräver maskiner och fordon som periodvis 

bidrar till höga ljudnivåer i skogs- och jordbrukslandskap. Vidare menade domstolen att 

utredningen i målet inte hade visat att borrning, skutknackning eller förkrossning skulle 

orsaka buller av sådan karaktär att riktvärdena ska sänkas, utan att det för sådan sänkning 

krävs särskilda skäl. Således fastställde MÖD bullervillkor i enlighet med Naturvårdsverkets 

riktlinjer tillika i enlighet med SBMIs ”Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet”. 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M

%203742-15.pdf  

 

Buller och tillståndstid 

Mål nr M 8000-12 av den 10 september 2013 

Givna bullervillkor överensstämmer med de begränsningsvärden som anges i 

SMBI:s ”Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet” och MÖD med gav en 

utökning av tillståndstiden 

Efter utförd bullerutredning föreskrevs bullervillkor på nivåer som överensstämmer med 

SBMIs ”Enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet. Starkt bullrande verksamhet, 

krossning, borrning, sprängning och skutknackning, fick emellertid inte äga rum under 

tidsperioden 1 juni – 31 augusti, något som bolaget accepterat på förhand. Tillstånd 

medgavs under en tidsperiod om 20 år. Domstolen ansåg att ett tillstånd om 10 år inte var 

realistiskt eftersom verksamheten hade höga initiala kostnader. Bolaget hade själv yrkat på 

en tillståndstid om 20-25 år.  

Bolaget ansågs ha visat att behov av täktmaterial finns genom att bolaget dels redovisat ett 

behov av materialet för egen verksamhet, dels att pågående täktverksamheter i närområdet 

kommer att avslutas inom en överskådlig tid.  

http://888www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen

/M%208000-12.pdf  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%203742-15.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%203742-15.pdf
http://888www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%208000-12.pdf
http://888www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%208000-12.pdf


 

 

Begränsningsvärden buller 

Mål nr M 5069-07 av den 6 februari 2009 (Cementa) 

Ansökan om tillstånd till drift av anläggning för tillverkning av cement och 

cementklinker. MÖD fastslog att man ska använda begränsningsvärden vid 

villkorsskrivning och inte riktvärden och gränsvärden som tidigare. 

Precis som i målen M 1303-07 och M 3792-07 kom MÖD fram till att användningen av 

begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor med begränsningsvärden. 

MÖD konstaterade att ett villkor måste vara utformat så att det inte råder någon tvekan om 

vad som krävs av tillståndshavaren samt att det måste gå att objektivt fastställa när en 

överträdelse har skett. Tillstånd gavs för verksamheten efter att MÖD förtydligat villkoren 

för buller. Domstolen höll ett långt resonemang kring hur viktigt det är ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv att villkor utformas på ett sådant viss att tillståndhavaren samt 

tillståndmyndigheten vet hur de ska handla så att villkoret efterlevs samt hur de ska handla 

om villkoret överskrids. Dessutom poängteras att det kan vara lämpligt att formulera 

villkorskraven på så vis att en ospecificerad åtgärd ska göra att begränsningsvärdena 

efterlevs. En sådan villkorsskrivning ger tillståndshavaren en önskvärd flexibilitet och 

lägger inte hinder i vägen för teknikutveckling.  

 

Sommaruppehåll och klassificering av reststen 

Mål nr M 11070-13 av den 26 mars 2015 (Emmaboda Granit) 

MÖD lindrade villkoren för sprängning och borrning under sommarveckorna, 

frågan om hur sökanden ska hantera reststenen delegeras till tillsynsmyndigheten, 

att detta inte regleras i tillståndet utgör inte något hinder att meddela tillstånd. 

MÖD ansåg vad gäller semesteruppehåll i täkten att det krävs en balans mellan sökandens 

möjligheter att bedriva arbete och de närboendes önskemål om en ostörd semesterperiod. 

Domstolen föreskrev att uppehållsperioden skulle uppgå till sex veckor, dock endast fyra 

veckor vad gäller sprängning och bergsborrning när brytningen har nått ner en pallhöjd, 

minst 6 meter bergvägg.  

Vad gäller reststenen ansåg MÖD att reststenens fortsatta användande är avgörande för 

klassificeringen. Finner sökanden inte avsättning för reststenen är den att betraktas som 

avfall och således måste detta regleras i en ytterligare tillståndsprövning. Denna fråga sköts 

upp vilket inte innebär ett hinder för att verksamheten ska anses tillåtlig. Det villkor om 

storleken på reststensupplaget som ställts upp upphävdes.  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Sv

ea%20HR%20M%2011070-13%20Dom%202015-03-26.pdf  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%2011070-13%20Dom%202015-03-26.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Svea%20HR%20M%2011070-13%20Dom%202015-03-26.pdf


 

 

Arbetstider – sommaruppehåll 

Mål nr 1283-09 av den 25 november 2009 

MÖD fastslog att ett sommaruppehåll på tre månader var en alltför lång tid och 

föreskrev istället uppehållet till en och en halv månad.  

Länsstyrelsen meddelade ett bolag tillstånd till täktverksamhet och förenade tillståndet 

bland annat med följande villkor:  

”Täktverksamhet i form av borrning- och sprängningsarbeten samt krossning får inte ske under 

sommarmånaderna juni, juli och augusti.” 

MMD fastställde villkoret och bolaget överklagade till MÖD och yrkade att domstolen 

ändrade lydelsen i villkoret på så sätt att täktverksamhet inte fick bedrivas den 1 juli – den 

15 augusti. Domstolen fastslog att utredningen i målet inte visade att vare sig lokaliseringen 

av täkten eller omständigheterna i övrigt motiverade ett så långt sommaruppehåll. Det finns 

därför förutsättningar att bestämma tiden för sommaruppehållet till den tiden som bolaget 

yrkat och bestämdes till 6 veckor. 

 

Vibration och luftstötvåg 

Mål nr M 10459-14 av den 22 juli 2015 (Runtorp) 

Vibrationer och luftstötvåg – MÖD ansåg att villkoren avseende vibrationer och 

luftstötvågor var så oklart uppställda att det inte framgår hur rätten dömt. Domen ska 

således undanröjas och återförvisas till MMD för fortsatt handläggning.  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/D

om%2010649-14.pdf  

Mål nr M 2904-15 av de 21 december 2015 (Runtorp) 

MMD i Växjö fastställde villkor för vibrationer och luftstötvågor till följd av spräng-

ning i linje med SBMIs ”enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet”.  

Efter att MÖD ansett att villkoret för vibrationer och luftstötvågor till följd av sprängning 

var så oklart framställda att det inte gick att avgöra hur rätten hade dömt återförvisades 

målet till MMD för fortsatt handläggning. MMD gjorde bedömningen att bolaget bör klara 

såväl ett begränsningsvärde på 4 mm/s beträffande vibrationer och som ett 

begränsningsvärde på 120 Pa vad gäller luftstötvåg, vid bedrivande av verksamheten. 

Vidare framgår det av vibrationsutredningen att de närliggande bostadshusen kan klara 

vibrationer om 6 mm/s utan att skada uppkommer. Domstolen fann att då det i 

utredningen framkommit hur stora vibrationer de närliggande bostadshusen tål samt att det 

krävs avsevärt mycket högre tryck från luftstötvågor än 150 Pa för att byggnader ska skadas 

är det rimligt att föreskriva begränsningsvärden som överensstämmer i huvudsak med 

bolagets andrahandsyrkande och SBMIs ”enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet”.  

För att beställa domen, kontakta MMD i Växjö: 

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Dom%2010649-14.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Dom%2010649-14.pdf


 

http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Kontaktuppgifter/Vaxjo-tingsratt/?tab=Courtoffice  

Mål nr M 9233-13 av den 28 april 2014 (Arendal)  

Tillstånd gavs för bergtäkt med ett flertal s.k. Seveso-anläggningar i det direkta 

närområdet. Vid villkorsskrivning avseende markvibrationer och luftstötvågor 

ändrade MÖD villkoren så att begränsningsvärdena endast får överstigas vid 10 % 

av mättillfällena per år.  

Skärpta villkor för bergtäkt i Göteborg – Med ändring av MMD:s dom gav MÖD 

tillstånd för Arendaltäkten med skärpta villkor jämfört med Länsstyrelsens villkor. Runt 

den tilltänkta täkten ligger det flera s.k. Seveso-anläggningar och ett stenkast skulle kunna 

leda till omfattande skador. Avseende markvibrationer föreskrev MÖD att de inte får 

överstiga 4 mm/s vid bostadshus vid mer än 10 % av mättillfällena per år och då högst 6 

mm/s. Detta villkor överensstämmer med SBMIs ”Enhetliga rimliga villkor för 

täktverksamhet”. Gällande luftstötvåg föreskrev MÖD att de inte får överstiga 100 Pa vid 

mer än 10 % av mättillfällena per år och då högst 150 Pa. Detta villkor är aningen skarpare 

än SBMIs förslag som föreskriver 120 Pa.  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Av

g%c3%b6randen/M%209233-13.pdf  

 

Lokalisering av tillståndspliktig verksamhet - MÖD 2005:66 

Enligt MÖD har en aktuell och väl underbyggd översiktplan stor betydelse när det 

gäller att bedöma vad som är en lämplig lokalisering av tillståndspliktig 

verksamhet. 

Under målets handläggning hade Sotenäs kommun antagit en ny översiktsplan, vari det 

aktuella området redovisas som lämpligt för vindkraft. I övrigt anges att stor restriktivitet 

ska gälla för vindkraftsutbyggnad. MÖD konstaterar mot bakgrund av detta att en aktuell 

och väl underbyggd översiktsplan har stor betydelse när det gäller bedömningen av vad 

som kan anses vara en lämplig plats för en verksamhet som kräver tillstånd. I det aktuella 

målet konstaterade MÖD att det aktuella området var det enda kommunen har pekat ut 

som lämplig plats för vindkraft varför den utredning som bolaget presenterat fick anses 

tillräcklig för en bedömning av lokaliseringen. Samma princip har även fastslagits bland 

annat i MÖD 2008:41 och MÖD 2009:32. 

http://www.notisum.se/rnp/domar/mo/MO005066.htm  

MÖD 2008:41 

Bekräftar att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse när det 

gäller bedömningen av lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. 

http://www.notisum.se/rnp/domar/mo/MO008041.htm  

MÖD 2009:32 

Bekräftar att en aktuell och välunderbyggd översiktsplan har stor betydelse när det 

gäller bedömningen av lämplig plats för en tillståndspliktig verksamhet. 

http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Kontaktuppgifter/Vaxjo-tingsratt/?tab=Courtoffice
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%c3%b6randen/M%209233-13.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/Avg%c3%b6randen/M%209233-13.pdf
http://www.notisum.se/rnp/domar/mo/MO005066.htm
http://www.notisum.se/rnp/domar/mo/MO008041.htm


 

https://lagen.nu/dom/mod/2009:32  

Behovsprövning av naturgrus och tillståndstid 

MÖD 2010:22 

Tillstånd lämnades för naturgrustäkt efter att MÖD konstaterat att det för 

närvarande inte var möjligt att ersätta den ur täkten utvunna specialsanden med 

annat material, dessutom förlängdes tillståndstiden. 

Länsstyrelsen och Miljödomstolen hade enbart lämnat tillstånd under en kortare period 

eftersom naturgrustäkten var belägen inom vattenskyddsområde. MÖD ändrade emellertid 

domslutet och förlängde tillståndet till tio år. MÖD fann det utrett att täktverksamhet 

kunde bedrivas utan risk för påverkan på grundvattenförsörjningen. Dessutom ansåg 

domstolen det utrett att specialsanden inte kan ersättas med annat material och att det inte 

skulle vara ekonomiskt hållbart att frakta finsand till fabriken från andra delar av Sverige 

för tillverkning av golvavjämningsmassor.  

https://lagen.nu/dom/mod/2010:22  

 

Bortledande av grundvatten 

Mål nr 943-15 av den 17 december 2015 

Tillstånd medgavs för vattenverksamhet som tillåter en avsänkning från nivån + 

21,0 till nivån +4,0. Bolaget ansågs ha visat att bortledandet av grundvattnet kunde 

bedrivas utan risk för skador såväl avseende enskilda som allmänna intressen.  

Domstolen konstaterade inledningsvis att bolaget har rådighet över vattnet inom det 

område där verksamheten ska bedrivas. Täktens påverkansområde låg både inom ett 

naturreservat och inom ett Natura-2000-område vilket gör att bolaget tog på sig att göra 

vissa tillägg i utökningen av kontrollen i detta område. Vad gäller vattenverksamheten 

konstaterade domstolen att de berörda naturtyperna är sådana som är beroende av 

markvatten och de bedömdes därför inte påverkas av grundvattensänkningen. Den 

uppföljning av grundvattenberoende miljöer utanför de beräknade influensområdet 

bedömdes vara tillräckligt för att kontrollera verksamhetens påverkan. Inom området fanns 

endast en privat grundvattenbrunn. Bolaget åtog sig att betala anslutningsavgiften för 

kommunalt vatten till den berörda fastigheten. Avslutningsvis konstaterade domstolen att 

undersökningarna inom influensområdet har visat att grundvattenuttagen inte kan antas 

föranleda skador eller olägenheter som inte kan ersättas. En prövning enligt 11 kap. 6 § 

miljöbalken gav således vid handen att den samhällsekonomiska nyttan övervägde 

kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av vattenverksamheten. I bolagets 

kontrollprogram skulle bolaget upprätta mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod 

för verksamheten i samråd med länsstyrelsen samt tillse att skyddsvärda 

vegetationssamhällen i naturreservatet bevaras och utvecklas och vidta erforderliga åtgärder 

för vegetationsutvecklingen inom Natura 2000-området. 

För att beställa domen, kontakta MMD i Växjö: 

http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Kontaktuppgifter/Vaxjo-tingsratt/?tab=Courtoffice 

https://lagen.nu/dom/mod/2009:32
https://lagen.nu/dom/mod/2010:22
http://www.vaxjotingsratt.domstol.se/Kontaktuppgifter/Vaxjo-tingsratt/?tab=Courtoffice


 

 

Efterbehandling 

Mål nr 2186-15 av den 30 december 2015 

Tillstånd gavs för att återvinna rena massor för anläggande av verksamhetsytor 

genom en successiv efterbehandling av grustäkten. 

Efterbehandling av en grustäkt är en platsspecifik åtgärd som syftar till att lämna området i 

lämpligt skick efter avslutad brytning. Domstolen fann att det är skäligt och i 

överensstämmelse med en god hushållning med naturresurser att bolaget ges tillstånd att 

återvinna rena massor för anläggande av verksamhetsytor genom en successiv 

efterbehandling. Således gavs tillstånd för bolaget att ta emot 250 000 m3 utan 

föroreningsrisk som ett led i efterbehandlingen. 

För att beställa domen, kontakta MMD i Vänersborg: 

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestallning-av-allmanna-

handlingar/  

Asfallt som återfyllnad i täkt  

MÖD 2013:16  

Tillstånd gavs för en verksamhetsutövare att efterbehandla en täkt genom att 

återfylla denna med avfall i syfte att anlägga en verksamhetsyta. 

Bolaget hade yrkat på att efterbehandla delar av täktområdet genom att återfylla det med 

180 000 ton avfallsmassor, ca 20 000 ton per år, till en nivå med omgivande mark. Bolaget 

hade uppgivit att syftet med utfyllnaden var att skapa en ändamålsenlig verksamhetsyta. 

MÖD konstaterade att bolaget redan idag har sådan mark tillgänglig men att det finns 

behov av ytterligare verksamhetsyta. Det gällande detaljplanen medgav att sådan yta 

anordnas.  

Då det enligt bolaget var möjligt att successivt fylla ut brottet så att verksamhetsyta blir 

tillgänglig och att bolaget åtagit sig att använda avfall som är stabilt och icke-reaktivt 

bedömde domstolen att utfyllnaden kommer till nytta även med en längre anläggningstid. 

Således fann domstolen att utfyllnaden med avfallsmassor kan betraktas som ett 

återvinningsförfarande under förutsättning att massornas egenskaper specificeras så att 

oacceptabla olägenheter för människors hälsa och miljön inte kan uppkomma. För att 

säkerställa detta menade domstolen att stränga krav bör ställas på avfallsmassorna. De ska 

enligt domstolen vara inerta enligt definitionen i deponeringsförordningen.  

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M

%201004-12%20r%c3%a4ttad.pdf  

 

 

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestallning-av-allmanna-handlingar/
http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Bestallning-av-allmanna-handlingar/
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%201004-12%20r%c3%a4ttad.pdf
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%201004-12%20r%c3%a4ttad.pdf

