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Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt stadsdelsnämnden att
inkomma med ett kompletterande åtgärdsförslag avseende buller för
förskolan Kungspilen, Inedalsgatan 9.
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kungsholmens
stadsdelsnämnd att för förskolan Kungspilen, Inedalsgatan 9,
besluta följande:
Låta fackman inom akustik utarbeta kompletterande åtgärdsförslag
hur man varaktigt kan sänka ljudnivåerna från ventilationen i
samtliga rum där barnen vistas stadigvarande.
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Åtgärdsförslaget ska innehålla en kostnadsberäkning (dvs. den
uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna) samt uppgifter
om vad åtgärderna beräknas ge för sänkning i dBA.
Åtgärdsförslaget ska säkerställa att man som minst uppfyller
riktvärdet enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen i samarbete med
ekonomiavdelningens lokalenhet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har under 2017, tillsammans med fastighetsägare och
ett av stadens upphandlade ventilationsföretag, prövat att ändra
ventilationens luftflöden i syfte att sänka ljudnivåerna i förskolan.
Förvaltningen har även utfört ytterligare en ljudmätning efter det att
fastighetsägaren utfört en ny obligatorisk ventilationskontroll,
OVK. Den nya mätningen visar dessvärre på liknande resultat som
tidigare utförd mätning, dvs förhöjda ljudnivåer.
Förvaltningen anser inte att en fackman inom akustik behöver
utarbeta en ny åtgärdsplan eftersom förvaltningen redan tidigare
anlitat ett ventilationsföretag som utarbetat ett åtgärdsförslag.
Förvaltningen avser att begära in ett nytt kostnadsförslag för en
totallösning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens
föreläggande i syfte att säkerställa Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om buller inomhus.
Bilaga
Föreläggande om att inkomma med kompletterande åtgärdsförslag
avseende buller för förskolan Kungspilen, fastighet Inedal 16
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