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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över
Naturvårdsverkets förslag till vägledningstext om riktvärden för buller från
väg- och spårtrafik på skolgård
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Övergripande synpunkter

Folkhälsomyndigheten instämmer i Naturvårdsverkets förslag att vägledningen enbart omfattar
trafikbuller från väg- och spårtrafik. I en framtida revidering skulle även flygbuller kunna
inkluderas, förslagsvis när revideringen av de allmänna råden för flygbuller är klar.
Vidare anser Folkhälsomyndigheten att det i vägledningen bör framgå hur
tillsynsmyndigheterna bör beakta buller från flera källor som förekommer samtidigt, till
exempel buller från både flyg, trafik och verksamheter eftersom störningsupplevelsen kan öka
om exponering för fler bullerkällor sker samtidigt.
Vägledningen skiljer sig delvis från Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga!” från
2015 som omfattar allt buller och där man eftersträvar en ljudnivå på 50 dBA ekvivalentnivå
dagvärde på skolgårdar. Folkhälsomyndigheten föreslår att denna skillnad beskrivs i
vägledningen.
Specifika synpunkter

Bakgrund

Sista stycket
Folkhälsomyndigheten anser att det bör nämnas att skolor ska anmälas enligt 38 § i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt att
lokaliseringsprincipen i 2 kap 6 § miljöbalken bör beaktas vid den prövningen.
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på skolgård

Första stycket
Folkhälsomyndigheten anser att det bör förtydligas att den ekvivalenta bullernivån 50 dBA
avser ett dygnsekvivalent värde.
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Andra stycket
Folkhälsomyndigheten föreslår att det förtydligas vad som menas med ”den maximala nivån 70
dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme”. Vidare föreslår
Folkhälsomyndigheten att det hänvisas till källan i vägledningen.
Folkhälsomyndigheten föreslår även att det tydliggörs om ”5 ggr per genomsnittlig maxtimme”
enbart gäller den maximala nivån på övriga ytor inom skolgården och inte på yta avsedd för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet.
Folkhälsomyndigheten anser att riktvärdet bör avse dagtid och inte kvällstid eftersom skolgårdar
sällan nyttjas kvällstid. I tabell 1 och 2 står att det avser dag och kväll 06-22 vilket inte framgår
i texten.
Fjärde stycket
Folkhälsomyndigheten föreslår att det bör framgå att det även för en äldre skolas skolgård bör
strävas efter så låga ljudnivåer som möjligt, förslagsvis 50 dBA som gäller för nya skolor. De
eventuella negativa hälsoeffekterna för eleverna är desamma oavsett om de går på en ny eller
äldre skola.
Planeras ny skola? – Anmälan
Folkhälsomyndigheten föreslår att rubriken ändras till ”När ska denna vägledning tillämpas?”
och att texten innehåller exempel på hur den kan tillämpas vid både anmälningsärenden, vid
tillsyn och vid remisser i plan- och bygglovsärenden.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Anna Bessö. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Elin Stenberg har
varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Elin Stenberg
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