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Yttrande över samhällsbyggnadsnämndens remiss om
bygglov för ombyggnad av rötkammare på fastigheten
Sörhaga 2:1, Alingsås kommun.
Ert ärendenummer: LOV 2021-000182

Yttrande
Miljöskyddsnämnden har inget att erinra mot planerad åtgärd under förutsättning att
det säkerställs att villkor 16 i tillståndet för Nolhaga reningsverk, gällande buller från
verksamheten, fortsatt kan innehållas.
I beskrivning av projektet uppges att ljudvolymen från fläkten på
gasmembranklockan är 70 dB då ljudhuv installeras och att någon ytterligare
bullerdämpande åtgärd därför inte bedöms behövas. Det framgår inte hur denna
bedömning gjorts. Fläkten har kontinuerlig drift och i gällande bullervillkor för
verksamheten anges att ekvivalent ljudnivå vid bostäder inte får överskrida 40 dB(A)
nattetid. Miljöskyddsnämnden anser att ett underlag som visar beräknad ljudnivå vid
bostäder behöver tas fram för att säkerställa att villkoret kan innehållas under alla
tider på dygnet även efter att planerad åtgärd utförts.
Beskrivning av ärende
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss angående anmälan om bygglov
för ombyggnad av rötkammare på fastigheten Sörhaga 2:1 i Alingsås kommun som
miljöskyddsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över.
Motivering av yttrande
I villkor 16 för Nolhaga reningsverk framgår följande:
Buller från verksamheten får inte överskrida högre ekvivalent ljudnivå
vid bostäder än:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 07.00-18.00
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00
45 db(A) övrig tid
Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst
55 dB(A) vid bostäder.
De angivna ekvivalentnivåerna ska kontrolleras genom mätning vid
bullerkällorna (närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning
vid berörda bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske så snart
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det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade
bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.
Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder
vidtas så att värdet kan klaras senast vid den tidpunkt som
tillsynsmyndigheten bestämmer.

För miljöskyddsnämnden
Malin Karlsson
Miljöskyddsinspektör
Kopia till:

samhallsbyggnad@alingsas.se
anna-catalina.sidea@alingsas.se
Delegationsbeslutspärm
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