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§ 32  
 

Avdelningschefen informerar 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Wirtala, avdelningschef för Fysisk planering, informerar Miljö- och tillsynsnämnden 
om verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 33  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för maj 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport maj 2019 Miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 34  
 

Remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden om omorganisation inom 
Samhällsbyggnad 
Diarienr 19MTN30 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden inte har något att erinra mot den föreslagna omorganisationen. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden ställer sig positiv till att enheten Miljö- och hälsoskydd, som 
huvudsakligen arbetar med ärenden inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde, blir en 
egen avdelning. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss till Miljö- och tillsynsnämnden om förslag 
till omorganisation av förvaltningen. Förslaget framgår av bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Ny organisation Samhällsbyggnad 
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§ 35  
 

Klagomål på bullerstörningar från E4 vid fastigheten  
Diarienr 19MTN32 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden lämnar klagomål på bullerstörningar från E4 vid , 
fastigheten , utan åtgärd. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med hänvisning till att de beräkningar för trafik-
buller som redovisats inte överstiger riktvärden för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter. 
 
Beslutet kan överklagas. 
 
Ärendebeskrivning 
Boende på fastigheten  lämnade den 15 augusti 2012 in ett skriftligt klagomål 
om trafikbuller från E4:an, till dåvarande Miljö- och byggnämnden. Trafikverket har gjort 
bullerberäkningar avseende bullerstörningar för fastigheten från väg E4. 
 
Trafikverkets bullerberäkning vid fastigheten visade på ekvivalent ljudnivå 57 dBA utomhus 
och 57 dBA maximal nivå. Bullerskärmen på motsatt sida vägen bedömdes kunna öka ljud-
nivån med ca 1 dB(A), vilket inte var medtaget i beräkningen. 
 
Miljö- och byggnämnden beslutade den 9 september 2013 att lämna klagomålet utan åtgärd 
eftersom Trafikverkets redovisade ljudnivåer inte översteg Riksdagens riktvärden för åtgärd 
enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, det vill säga 65 
dB(A) vid befintlig utomhusmiljö. 
 
Boende överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen, som den 29 januari 2015 upphävde 
beslutet och återförvisade ärendet för ny handläggning. Länsstyrelsen bedömde att det 
krävdes en ny ljudberäkning alternativt mätning eftersom beräkningsmodellen kunde inne-
hålla vissa brister avseende tillämplighet och tillförlitlighet. Länsstyrelsen ansåg också att den 
nya beräkningen/mätningen borde ta hänsyn till säsongsvariationer som kan ge upphov till en 
ökad ljudbild. Länsstyrelsen ansåg även att vägombyggnationen borde utredas samt vilka 
förändringar den inneburit på bullernivån. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förelade den 12 juni 2015 Trafikverket att utreda de av 
Länsstyrelsen bedömda bristerna i utredningen. Den nya beräkningen visade på ekvivalent 
ljudnivå 55 dBA utomhus och 59 dBA maximal nivå. Trafikverket bedömde att det inte 
behövdes någon utredning av säsongsvariationerna med hänvisning till Naturvårdsverkets 
”Nationella samordning av omgivningsbuller – Redovisning av arbetsgruppen Gemensamma 
definitioner och begrepp” som anger att årsdygnstrafik (ÅDT) normalt ska användas som 
underlag för bullerberäkningar och bedömningar om behov av åtgärder. Enligt den miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) som Länsstyrelsen godkänt framgår det att vägombyggnaden 
inte bedömts som väsentlig och att projektet inte medför någon förändring av buller-
situationerna i boendemiljöerna. 
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Miljö- och tillsynsnämnden beslutade den 14 april 2016 att lämna klagomålet utan åtgärd. De 
boende överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen som den 28 juni 2018 upphävde 
beslutet. Länsstyrelsen återförvisade ärendet för fortsatt handläggning eftersom en ny buller-
beräkning utförts efter nämndens beslut. Nämnden hade inte tagit ställning till den nya buller-
beräkningen. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden tog den 29 juni 2018 emot  Rapport 2017:62 ”Buller 
vid Tangogatan i Piteå” med den nya bullerberäkning som utförts och som Trafikverket anger 
är den senaste utredningen som utförts för . Beräkningar har också utförts för 
jämförande scenarier såsom beläggning på bron samt trafikmängder. Tabellen nedan samman-
fattar resultat från de beräkningar som utförts och som jämförs med Trafikverkets åtgärds-
nivåer för befintlig bebyggelse, det vill säga ekvivalent ljudnivå 65 dBA vid fasad och 
maximal ljudnivå 70 dBA vid uteplats. 
 
 

, södra fasaden 2 meter ovan mark 
Ekvivalent 
ljudnivå 
vid 
fasad 

Maximal 
ljudnivå 
vid 
uteplats 

  

59 dBA 62 dBA 
Ljudnivåer utomhus (frifältsvärden) 14 300 fordon 
/dygn (ÅDT 2017). Trafikbuller från Taktvägen och 
Turbovägen inräknat 

60 dBA   
Scenario med beräkning utförd med brobeläggning 
av kullersten eller storgatsten i stället för 
cementbetong. 

60 dBA 62 dBA 

Scenario med beräkning utförd med trafik under ett 
dygn i augusti 17500 fordon/dygn jämfört med 
14300 fordon/dygn (ÅDT 2017) vilket motsvarar 
ÅDT + 23 %. 

61 dBA 62 dBA Scenario ÅDT + 50 % 
62 dBA 62 dBA Scenario ÅDT + 100 % 
 
 
En av de boende framförde vid ett möte den 12 april 2019 önskemål om mätning av trafik-
buller på väg E4 för att få ett ”verkligt” utgångsvärde vid beräkning av bullret. Miljö- och 
hälsoskydd har varit i kontakt med  som utför mätningar 
av trafikbuller, som anger att en mätning måste ske utifrån standarder och normer för att vara 
juridiskt hållbart. En sådan mätning görs för 500 fordon, 3 meter från fasad och med hänsyn 
taget till bland annat meteorologiska förhållanden. Mätning utförs inte på vägbanan. 
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Motivering 
Tillsynsmyndighetens uppgift är att bedöma om det föreligger olägenhet för människors hälsa 
enligt 9 kap 3 § miljöbalken (1998:808). Med olägenhet för människors hälsa avses en 
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och 
som inte är ringa eller helt tillfällig. 
 
Som grundregel ska åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om man kan befara att 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. Enligt 
praxis har riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått avgörande betydelse för vilka 
nivåer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas. 
 
För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen och 
anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet följande nivåer underskridas: 
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och 70 dBA maximalnivå vid uteplats i 
anslutning till bostad. 
 
Enligt praxis har det i äldre befintlig miljö inte bedömts att åtgärder rutinmässigt ska över-
vägas även om nivåerna för god miljö inte klaras. I stället har de så kallade ”åtgärdsnivåerna” 
använts för att avgöra om åtgärder i normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig miljö. 
Med äldre befintlig miljö avses bostäder byggda före våren år 1997 samt att den störande 
vägen inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnda tidpunkt. För att åtgärder ska 
övervägas ska ekvivalentnivån utomhus vid fasad, enligt infrastrukturpropositionen för äldre 
befintlig miljö, överskrida 65 dBA. 
 
Miljö- och hälsoskydds yttrande 
Miljö- och hälsoskydd anser att den bullernivå som redovisats för fastigheten  
inte överstiger riktvärden för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för 
framtida transporter. 
 
Bullernivåerna vid fastigheten underskrider åtgärdsnivåerna även med de trafikmängder som 
är motsvarar sommartrafik. 
 
Miljö- och hälsoskydds bedömning är att ljudnivåerna från vägtrafiken på E4:an förbi 
fastigheten  inte innebär en sådan störning att den orsakar skada eller olägenhet 
för människors hälsa i miljöbalkens mening. 
 
Miljö och hälsoskydd bedömer att en mätning av trafikbullret uppe på vägbanan inte tillför 
ärendet något avgörande utan redan inkomna beräkningar är tillräckliga för nämndens 
ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport från  - Buller vid  - Ecos 2018-1310 
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§ 36  
 

Delegationsbeslut 2019 
Diarienr 19MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut - Yttrande över ansökan om nätkoncession för ny 150kV ledning 

mellan Grisberget och station PT45 Stadsfjärden - delegat Stig Sjölund 
• Delegationsbeslutslista Ecos 2019-04-03--2019-05-22 
• Delegationsbeslut alkoholhandläggning 2019-04-01--2019-05-28 
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§ 37  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19MTN4 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 144 Riktlinjer för mänskliga rättigheter 

- mångfald 
• Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 133 Fördjupad månadsrapport mars 

2019 
• Fördjupad månadsrapport mars 2019 
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§ 38  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 

1. hälsoskydd (bl.a. buller, skytte-/idrottshall) 
 

2. serveringstillstånd (bl.a. ärenden under sommaren) 
 

3. återrapport från vice ordförande om konferensen med Sveriges Miljökommuner 8–9 
maj 
 

4. gemensam VA-rådgivning inom Fyrkanten (Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn) 
 

5. fördjupning om VEP (verksamhetsplanering). 
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§ 39  
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19MTN23 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden tydliggör att det styrande dokumentet "Riktlinjer för 
serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun enligt 
alkohollagen (2010:1662)", som antogs av nämnden 2018-03-22, § 17, ska följas. 
 

2. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att nämndens sammanträden fortsättningsvis ska 
börja kl. 9 istället för 9.30. 

Ärendebeskrivning 

1. I samband med information från förvaltningen om serveringstillstånd under sommaren 
2019 uppstår diskussioner om serveringstillstånd på idrottsanläggningar. Ordförande 
föreslår därför att Miljö- och tillsynsnämnden tydliggör att det styrande dokumentet 
"Riktlinjer för serveringstillstånd och försäljning/servering av folköl i Piteå kommun 
enligt alkohollagen (2010:1662)" ska följas. Riktlinjen antogs av Miljö- och tillsyns-
nämnden 2018-03-22, § 17. 
 

2. Ordförande föreslår att Miljö- och tillsynsnämndens sammanträden ska börja kl. 9 i 
stället för kl. 9.30 som framgår av nämndens sammanträdesplanering som fastställdes 
2019-01-15. 

 
 
 
 




