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Fråga av Gabriella Rymark (C) om buller från trafik  

Kommunfullmäktigeledamoten Gabriella Rymark (C) har till bygg- och miljönämndens ordförande 

ställt följande fråga: 

”Skellefteå växer och med det även buller från trafik. Inom Skellefteå planeras för nyetablering av 

både industriell och kommersiell karaktär samt nya bostadsområden.  

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följanden frågor:  

- Hur många bullermätningar utför Miljö och hälsa per år avseende buller från trafik?   

- Vart mäts buller från trafik?  

- På vem/vilkas uppdrag utförs dessa mätningar?  

- Hur ser planerna ut för att mäta buller i samband med etablering av Coop och Northvolt?”    

 

Bygg- och miljönämndens ordförande Evelina Fahlesson (S) lämnar följande svar:  

”Miljö och hälsa gör i princip inga bullermätningar avseende trafikbuller. Det vedertagna är att göra 

bullerberäkningar eller utredningar efter rådande modeller, eftersom det finns många felkällor vid 

mätningar. - I de fall bullermätningar skulle vara aktuella, beskriver Naturvårdsverket i sin vägledning 

att mätningarna ska göras enligt standardiserade metoder. Det innebär då att den specifika platsen 

är avgörande för var mätningen sker. –   

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att det inte är någon fara för människors 

hälsa eller miljö. Det innebär att verksamhetsutövaren som kan vara skyldig att göra mätningar och 

andra kontroller om någon klagar på buller från vägtrafiken.   

Tillsynsmyndigheten kan vi ställa krav utifrån undersökningsskyldigheten som finns beskriven i 

miljöbalken. Det innebär att verksamhetsutövaren måste göra de undersökningar av verksamheten 

som behövs för tillsynen. –   

Beträffande Coop och Northvolt gjordes beräkningar för vägtrafikbullret i samband med 

miljökonsekvensbeskrivningarna i planarbetet. I de fall åtgärder krävdes för att bullernivåerna skulle 

innehållas så finns de nu med som krav i nästkommande steg dvs vid bygglovsgranskning och senare 

också möjligheten för att bevilja slutbesked.”  

Inlägg Gabriella Rymark (C) samt Evelina Fahlesson (S) yttrar sig.  

Kommunfullmäktiges beslut  

Behandlingen av ärendet är avslutad. 


