
 
BEKÄMPNING AV BULLER OCH SKAKNINGAR 

Anmälan om buller enligt miljöskyddslagens 118 § 

Arbete eller verksamhet som kan störa dem som bor eller permanent arbetar i närheten ska utföras utan 
onödigt buller (MS-föreskrifternas 20 §). 

 
Olika slags verksamhet, såsom byggarbeten, gatuarbeten, större schaktningsarbeten och offentliga tillställ-
ningar kan förorsaka speciellt störande buller eller skakningar som stör invånarna i omgivningen eller deras 
arbete. Därför skall anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt, speciellt störande buller eller 
skakningar göras till kommunens miljövårdsmyndighet enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014). Buller och 
skakningar anses vara speciellt störande om de överstiger normalt bakgrundsbuller eller normala bakgrunds-
skakningar. 
 
Det är bra att i god tid reda ut behovet av bulleranmälan med stadens miljöenhet. Entreprenören/ verksam-
hetsutövaren skall informeras om eventuellt anmälningsbehov. Verksamhetsutövaren skall lämna bulleran-
mälan till miljöenheten i god tid, likväl senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Om exempelvis byggher-
ren emellertid beställer entreprenaden så att entreprenören inte kan fullgöra anmälningsskyldigheten i tid, 
bör byggherren lämna en anmälan i förväg och vid behov komplettera anmälan senare. 
 

 
En skriftlig anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen skall alltid göras när det är fråga om 
nämnda yrkesmässiga arbeten eller tillställningar (Ms-föreskrifternas 24 §): 
 
 

1. Tillfällig krossning av sten eller mineraliskt byggavfall  
 

2. Brytningsarbete i samband med markbyggnad som omfattar borrning eller sprängning 
och eventuell lastning och transport av sprängsten eller annan motsvarande buller-
alstrande verksamhet, om 

 

 arbetet utförs någon annan tid än vardagar från måndag till fredag kl. 7.00–18.00 eller 

 arbetet fortgår över 25 dagar  
 

3. Pålning och bruk av slaghammare, om 

 arbetet utförs någon annan tid än vardagar måndag till fredag kl. 7.00– 18.00 eller 

 pålningsarbetet fortgår eller slaghammaren används i mer än 10 arbetsdagar. 
 

4. Övriga bygg-, rivnings-, reparations- och underhållsarbeten som orsakar en bullernivå 
på över 85 dB (LAEq) på 10 m:s radie från bullerkällan då verksamheten bedrivs  

 

 minst två nätter kl. 22.00–7.00 eller 

 mer än fem dagar kl. 18.00–22.00 eller  

 minst två eller flera veckoslut lördag till söndag kl. 7.00–22.00 eller på en allmän hög-
tidsdag eller 

 mer än 25 dagar under vardagar (måndag till fredag) kl. 7.00–18.00 
 

5. Tillfälligt evenemang som förorsakar särskilt störande buller, t.ex. 
 

 en utomhuskonsert 

 en motorsporttävling 

 en sporttävling, nöjestillställning, övrig föreställning eller annan stor publik tillställning 
som förorsakar särskilt störande buller 

 
om de arrangeras vardagar (måndag till lördag) kl. 20.00–7.00, söndag eller allmän högtids-
dag kl. 20.00–12.00 eller mer än en dag. 

 
6. Fyrverkeri, om 

 



 uppvisningen sker mellan kl. 00.00 och 7.00 eller om det efter kl. 22.00 skjuts fyrverkeri-
pjäser med en diameter över 100 mm eller med motsvarande bullernivå som dessa. Be-
stämmelsen gäller inte fyrverkeri vid årsskiftet. 

 
Enligt 118 § i miljöskyddslagen får åtgärden inte vidtas eller verksamheten inledas förrän det har förflutit 30 
dagar från det att anmälan gjorts. Miljöskyddsmyndigheten kan dock i sitt beslut med anledning av anmälan 
tillåta att åtgärden vidtas eller verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt. 
 
 Vid verksamheter enligt punkterna 1–6 ska begränsningarna och informationsskyldigheten enligt 21–23 

§ i dessa föreskrifter följas oberoende av anmälningsplikten. 
 
 Bestämmelser om dammbekämpning vid krossning finns i 18 § i dessa föreskrifter.  
 

Miljöenheten kan ålägga verksamhetsutövaren att göra anmälan även om andra tillfälliga arbeten eller 
evenemang, om dessa orsakar särskilt störande buller i den närmaste omgivningen. Då beaktas också 
nära bullerkällan befintliga skolor, daghem, sjukhus, vårdinstitutioner för åldringar, bibliotek, möteslokaler 
samt bostäder och arbetslokaler.  
 
Enligt 180 § miljöskyddslagen kan miljöskyddsmyndigheten i syfte att hindra buller meddela föreskrifter även 
om anmälningsplikten har försummats. Till övriga delar gäller om verksamhet som orsakar buller vad som 
bestämts i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen samt lagen angående vissa grannelagsförhållan-
den.  

Skyldighet att informera om och anmäla verksamhet som orsakar särskilt störande buller 
eller skakningar (Ms-föreskrifternas 21 §) 
 

Verksamhetsidkare och evenemangsarrangörer ska alltid på förhand lämna skriftlig information om tillfällig 
yrkesmässig verksamhet och tillställningar som orsakar särskilt störande buller eller skakningar till stadens 
miljöenhet samt till invånare, vård- och läroanstalter och övriga objekt inom bullrets verkningsområde som 
kan ta skada eller störas. Verksamhetsidkaren ska tillsammans med dem för vilka verksamheten kan föror-
saka oskäliga olägenheter komma överens om tillräckliga åtgärder för att bekämpa buller och skakningar. 

Av meddelandet ska även framgå ansvarspersonernas kontaktuppgifter, det bulleralstrande arbetets varak-
tighet och den dagliga arbetstiden. 

Rekommendation: Anmälan om arbete eller verksamhet som orsakar buller bör lämnas minst en vecka i för-
väg. I flervåningshus sätts anmälan upp åtminstone i alla trapphus. 

Rekommendation: Även icke-yrkesmässig verksamhet som alstrar synnerligen störande buller bör anmälas i 
förväg till dem som störs. 

 

Synnerligen störande buller och skakningar nattetid (MS-föreskrifternas 22 §) 

Det är förbjudet att utföra arbete och använda maskiner eller anordningar som orsakar synnerligen störande 
buller eller skakningar i närheten av bostäder, bäddavdelningar och inkvarteringsrörelser samt andra käns-
liga objekt mellan klockan 22.00 och 7.00. 

 

Förbudet gäller emellertid inte 

- tillfälliga arbeten som är oundgängliga med tanke på samhällsfunktioner  

- offentliga tillställningar som polisen har godkänt enligt lagen om sammankomster (530/1999) 
- fyrverkerier som sker på nyårsnatten eller som polisen eller räddningsverket har beviljat till-
stånd för enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 
(390/2005) 
- verksamhet för vilken något annat har bestämts utgående från en anmälan i enlighet med 
118 § i miljöskyddslagen. 

 

 Se 21 § Skyldighet att informera om yrkesmässig verksamhet som förorsakar synnerligen störande bul-
ler. 

 
  



Specialtillfällen så som studentskrivningar, gudstjänster, vilostunder i daghem mm.  

(Ms—förskrifternas 23 §) 

Det är förbjudet att utföra arbete eller ordna evenemang som orsakar störande buller nära pågående verk-
samhet som är särskilt känslig för störningar, till exempel studentskrivningar, inträdesprov och gudstjänster 
eller andra religiösa ceremonier eller motsvarande. 

Verksamhetsidkare som utför särskilt bullrande arbete, t.ex. pålning eller brytning, i närheten av daghem ska 
särskilt överenskomma med personalen om att begränsa bullret under barnens vilostunder. 

 

Bruk av anläggningar för ljudåtergivning 

Arrangörer av offentliga tillställningar och andra tillfälliga tillställningar, gatumusikanter, affärer och restau-
ranger ska se till att deras anläggningar för ljudåtergivning riktas och ställs in så att användningen inte stör 
grannskapet oskäligt. Vid behov ska bullerskydd uppföras. 

 
 
Grankulla stads miljöenhets kontaktuppgifter: 
 
Besöksadress: Grankullavägen 10 
Postadress: PB 52, 02701 Grankulla 
Miljöchefen 050-353 6269 
E-mail: anna-lena.granlund-blomfelt@kauniainen.fi 

  

mailto:anna-lena.granlund-blomfelt@kauniainen.fi

