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Buller berör hela samhället
Omgivningsbuller är en fråga som berör många olika sektorer och
aktörer i samhället. Därför hanteras också frågan av flera olika
svenska myndigheter. För att effektivisera, stärka och tydligöra detta
arbete har regeringen gett Naturvårdsverket uppdraget att ”särskilt
samordna myndigheternas arbete avseende omgivningsbuller”.

Stärkt samverkan
Syftet med bullersamordningen är bland annat att utveckla
samsyn för enhetlig tillämpning och vägledning och öka
förståelsen för olika roller och uppdrag. Dessutom syftar
bullersamordningen till att effektivisera, stärka och tydliggöra både respektive myndighets arbete i bullerfrågan och
myndigheternas gemensamma arbete och samverkan.

Tillsammans gör vi skillnad
Den främsta målgruppen för samordningen är de myndigheter och organisationer som ingår i samordningens
styrgrupp och nätverk. Även kommuner och länsstyrelser
är målgrupp för bullersamordningen.

Följ utvecklingen på nv.se
De resultat som den nationella samordningen har uppnått
publiceras löpande på: naturvardsverket.se/bullersamordning

Bullersamordningen ska bidra till samsyn
för enhetlig tillämpning och vägledning,
ge ökad förståelse för olika aktörers roller och uppdrag och också effektivisera,
stärka och tydliggöra både de enskilda
myndigheternas arbete i bullerfrågan
och myndigheternas gemensamma arbete
och samverkan. Det långsiktiga målet
med bullersamordningen är att utpekade
myndigheter och övriga aktörer genom
den samordningen ska ha bidraget till
att skapa bättre ljudmiljöer i samhället.

Naturvårdsverket har i sin instruktion
från regeringen ett u
 tpekat ansvar för
att ”särskilt samordna myndigheternas
arbete avseende omgivningsbuller”
(FÖRORDNING 2009:1 476:3 §).

Organisation
Styrgrupp
I bullersamordningens styrgrupp ingår B
 overket,
Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Trafik
verket och Transportstyrelsen. Myndigheterna är
vägledande och föreskrivande inom bullerområdet,
de har ett miljömålsansvar och ansvarar för lång
siktig p
 lanering av transportsystemen. Även läns
styrelserna ingår i styrgruppen. Styrgruppen leder
arbetet inom bullersamordningen genom att bland
annat besluta om aktivitetsplan och projektgrupper. På styrguppens första möte togs ett gemensamt ställningstagande om att ingen myndighet
bör ge ut vägledning inom bullerområdet utan att
först samråda med övriga berörda.
Nätverk
I nätverket för den nationella bullersamordningen
ingår handläggare från de myndigheter och organisationer som på olika sätt har ett tydligt ansvar
för buller. Ett av nätverkets huvudsyften är att
stärka samverkan mellan deltagande myndigheter
och organisationer.
Arbetsgrupper
Ur nätverket plockas personer till arbetsgrupper
för att genomföra de projekt och aktiviteter som
styrgruppen beslutat om.

Kontaktuppgifter
Johanna Bengtsson Ryberg, nationell bullersamordnare
Tel: 010-698 14 53
E-post: Johanna.bengtsson-ryberg@naturvardsverket.se
Webben: naturvardsverket.se/bullersamordning

Samordningsfunktion

STYRGRUPP

Nätverk

Arbetsgrupper

Deltagande myndigheter
och organisationer
Arbetsmiljöverket 
Boverket*
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsmakten
Generalläkaren
Havs- och vattenmyndigheten
Konsumentverket
Länsstyrelserna*
Naturvårdsverket*
Sjöfartsverket
Trafikverket*
Transportstyrelsen*
Sveriges kommuner
och landsting
* Ingår också i styrgruppen

Övriga intressenter

