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§ 3  

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

 

Jävsnämndens beslut 

Presenterad dagordning fastställs. 
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§ 4 Dnr Jäv 2018.009.425 

Klagomål gällande trafikbuller 

 
Sammanfattning 
Föreläggande om att åtgärda de höga bullernivåerna vid fastigheten Bävern 7 

längs Gussarvsgatan. Föreläggandet är föranlett av klagomål om störande 

trafikbuller från boende i fastigheten. Klagomål har inkommit om höga 

bullernivåer från boende i fastigheten. Klagomålen avser trafikbullret från 

Gussarvsgatan. Hedemora kommun är väghållare och är i miljöbalkens 

mening verksamhetsutövare och ansvarig för att den bedrivna verksamheten 

uppfyller miljöbalkens regler om trafikbuller. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens motivering till beslut: 

Miljö- och samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att 

verksamhetsutövaren behöver åtgärda bullret och att åtgärder bör vidtas 

skyndsamt. Enlig miljööverdomstolens dom M4945-07 fastslås att 

trafikleder där bullernivåerna vid fasad överstiger 65 dB(A) bör åtgärdas i 

första hand och att det inte är rimligt att kräva åtgärder när nivåerna 

understiger 65 dB(A). Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus anger att det föreligger olägenhet för människors hälsa om det 

ekvivalenta bullret överstiger 30 dB(A) och det maximala bullret överstiger 

45 dB(A). Bullret vid fastigheten har beräknats till 69 dB(A) vid fasad och 

vid en kompletterad mätning uppmättes bullernivåerna inomhus till 35 

dB(A), vilket är 4 respektive 5 dB(A) över riktvärdet för trafikbuller 

respektive inomhusbuller. Riktvärdet för maximalnivå överskreds vid 427 

tillfällen under dygnet, varav 60 gånger nattetid.  

Då beräkningen och mätningen av buller visar att riktvärdena överstigs för 

den aktuella fastigheten gör miljöenheten bedömningen att bullernivån 

behöver sänkas för den aktuella fastigheten, därför föreläggs väghållaren, 

Hedemora kommun, att vidta åtgärder för att sänka bullernivån. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 27 

januari 2022 

 

 

 

Forts. § 4 
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Forts. § 4 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 19 §§ miljöbalken och med 

hänvisning till 2 kap 2-3 och 7 §§ miljöbalken att Hedemora kommun 

(212000-2254) ska senast 2022-10-31 ha vidtagit åtgärder så att 

bullernivåerna inomhus inte överstiger 30 dB(A).  

Vidtagna åtgärder ska verifieras genom mätning i lägenhet.  

  

 

Utdrag till 

Samhällsenheten 
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§ 5 Dnr Jäv 2022.001.012 

Behovsutredning och tillsynsplan enligt miljöbalken 

 
Sammanfattning 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den 

operativa tillsynsmyndigheten finnas  en utredning som visar 

tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 

miljöbalken. 

Tillsynsplanen är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verktyg för att 

planera det kommande årets tillsyn och övrig verksamhet som bedrivs inom 

miljönämndens ansvarsområde. Planen baseras på en behovsutredning vars 

syfte är att visa de tillsynsåtgärder som behöver utföras i kommunen under 

de nästkommande tre åren. Behovsutredning och tillsynsplan ska uppdateras 

årligen. I tillsynsplanen sker en prioritering av tillsynen utifrån de resurser 

som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har till förfogande. Här 

beskrivs vilka områden som bedöms vara i störst behov av insatser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 

februari 2022 med tillhörande bilagor, behovsutredning detaljerad och 

behovsutredning och tillsynsplan. 

Jävsnämnden beslut 
Jävsnämnden beslutar att anta Behovsutredning och tillsynsplan 2022 enligt 

miljöbalken i de delar som rör jävsnämnden. 
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