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Mot bakgrund av att det under de senaste åren inkommit ett flertal anmälningar om 
etablering av nya skolor och förskolor med tveksam lokalisering fanns behov av att ta fram 
riktlinjer för nyetablering av barnomsorgs-  och undervisningslokaler. Problemen handlar 
i huvudsak om bristfälliga eller för små utemiljöer och/eller närhet till miljöstörande 
verksamheter och tung trafik. 

Policyn ska användas som vägledning i anmälningsärenden (38 § förordningen 1998:899 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) av barnomsorgs- och undervisningslokaler samt 
vid plan- och bygglovsärenden. Vid planering av nya områden bör det vara möjligt att ställa 
höga mål på lokalisering och utemiljö. 

Utemiljö
I direkt anslutning till verksamheten bör det finnas en tillräcklig utemiljö. Utemiljön bör 
vara ljus med mycket växtlighet och inspirera till lek och motorisk träning. Gården bör 
inte vara helt skuggad samtidigt som möjlighet att vistas i skugga måste finnas sommartid.

Lek-/uppehållsytan bör vara minst 25 m2 per barn eller elev upp till och med skolår 5. 
Ytan kan gärna ökas till 40 m2/barn eller elev. Underlaget bör klara vistelse året om. Till 
exempel ställer de vanligt förekommande lerjordarna krav på större ytor om de ska klara 
slitaget under vinterhalvåret. Om gården ligger i direkt anslutning (högst tio minuters 
gångavstånd) till lekpark eller naturområde kan verksamhetens egna lekyta göras mindre. 
Parkens lokalisering, storlek och utformning måste också beaktas.

För elever i skolår 6-9 samt i gymnasieskola bedöms behovet av område för lek vara mindre. 
Dock bör det finnas uppehållsytor utomhus. 

Skolgård/lekplats bör inte placeras nära vägar med högt trafikflöde. Miljöförvaltningen 
utför kontinuerliga mätningar av luftkvaliteten med utrustning som finns placerad på 
Drottninggatan 7 samt Industrigatan 125. Förhållandena bör bedömas och om möjligt 
jämföras med avseende på trafikflöde och topografi med de mätningar som utförs. 
 
Störningar från väg- och järnvägstrafik 
Nya verksamheter bör inte etableras intill starkt trafikerade gator om inte Naturvårdsverkets 
förslag till riktvärden för buller kan innehållas. Enligt Naturvårdsverkets ”Buller från 
vägtrafik – allmänna råd, 1991”, bör dygnsekvivalent nivå 55 dBA innehållas utomhus 
vid fasad samt på lekplatser och uteplatser vid undervisningslokaler. Enligt de allmänna 
råd som anges i Boverkets byggregler, bör riktvärdet utomhus innehållas på minst halva 
skolgården/förskolegården. Inomhus bör dygnsekvivalent nivå 30 dBA inte överskridas.
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För buller från spårbunden trafik finns riktvärden i Naturvårdsverkets och Banverkets 
”Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik – riktlinjer och tillämpning”. Riktvärde 
finns endast för maxnivå inomhus. Maxnivå 45 dBA bör innehållas inomhus under 
verksamhetstid. 

Vid transportleder för farligt gods bör riskfrågan alltid utredas och avvägas inom en 
150 meter bred riskbedömningszon från den planerade skolan/förskolan. Motsvarande 
utredningsavstånd bör vara 500 meter från omlastningsstation för farligt gods. Eventuella 
avsteg från skyddsavstånden bör noggrant motiveras i en riskanalys. 

Miljöstörande verksamheter
Lokaler för undervisning och barnomsorg bör inte accepteras inom skyddsavstånd för 
miljöstörande verksamheter. Riktvärden för skyddsavstånd anges i Boverkets Allmänna 
Råd 1995:5, Bättre plats för arbete. Detta allmänna råd har utarbetats tillsammans med 
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen. I enstaka fall kan Brandförsvaret 
behöva höras. 

Lokaler för undervisning och barnomsorg bör inte accepteras inom områden som är 
detaljplanelagda som industriområden, med undantag för gymnasieutbildning med praktisk 
utbildning med industriell inriktning.

Förorenade områden och byggnader
Industriområden bör alltid utredas historiskt med avseende på förorenad mark och 
förorenade byggnader innan etablering kan medges. Detta gäller även för områden där 
det enligt tidigare undersökningar visat sig, eller det kan misstänkas, finnas föroreningar 
i marken. Vid behov enligt nämnda historiska utredning och på platser som pekats ut 
av Länsstyrelsens mifo-inventering* bör undersökningar och bedömningar enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer för förorenade områden vidtas i samband med planering av 
lokaliseringen. Förskolor och skolor bör inte tillåtas på eller nära nedlagda deponier.
 
*mifo = Metodik för Inventering av Förorenade Områden

Strålningsrisker
Verksamheter bör inte etableras på fastigheter där magnetfältsnivån från nätstationer, 
kraftledningar eller ställverk överstiger 0,4 µT (mikrotesla) som årsmedelvärde. 

Närhet till basstationer och antenner för mobiltelefoni vid etablering av lokaler för 
undervisning och barnomsorg är generellt inte något problem från strålningssynpunkt. På 
avstånd större än något tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. För 
en högt placerad antenn kan högsta värde på marknivån, ca 50-300 meter från mastfoten, 
uppgå till cirka en tiondel av gränsvärdet. I många fall där allmänheten varit oroad har 
strålningsstyrkan varit mindre än en tusendel av gränsvärdet. 
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Störningar från barnomsorgs- eller undervisningsverksamheten
Skolgård/utemiljö bör placeras och utformas så att risken för störningar till närboende 
minimeras. De uteaktiviteter som kan ge risk för bullerstörningar, som till exempel bollplank, 
bör placeras så långt från och så avskilt som möjligt från närliggande bostadsfastigheter.
 
Annan användning av en lokal än vad den ursprungligen var byggd för kan innebära risk 
för störningar till omgivningen exempelvis vid musikundervisning, hopp och spring. Vid 
lokalisering av barnomsorgs- och undervisningslokaler i bostadshus, såsom hyreshus, eller 
i direkt anslutning till sådana, måste sökande visa att riktvärden för buller (Socialstyrelsen 
allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6) kommer att klaras i bostadsrum 
i angränsande bostäder, respektive sovrum i tillfälligt boende. För att visa om det finns 
förutsättningar för att dessa riktvärden ska klaras, bör luft- och stegljudsisolering undersökas. 
I Boverkets byggregler finns allmänna råd angående luft- och stegljudsisolering mellan 
bostäder och olika typer av angränsande utrymmen, som byggnaden minst bör motsvara..

Även vid samlokalisering med andra verksamheter, såsom kontor, måste bullerfrågorna 
beaktas på likartat sätt. 

Djurhållning
De störningar som kan uppstå från djurhållningar är framförallt lukt (till exempel hantering 
av gödsel och foder samt ventilationsluft), buller (till exempel fläktljud) och förekomst av 
flugor. Även allergier är en aspekt att ta hänsyn till. För att motverka dessa störningar bör 
tillräckliga skyddsavstånd hållas mellan djurhållande anläggningar och skolor och lokaler 
för barnomsorg. 

Riktvärden för skyddsavstånd till djurhållning i lantbruk, minkfarm, ridanläggning och 
kennel anges i Boverkets Allmänna Råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete”. Riktvärden för 
skyddsavstånd till hästanläggningar finns även i Länsstyrelsen i Skånes rapport 2004:7 
”Hästar och bebyggelse”. Dessa skyddsavstånd bör inte understigas vid etablering av 
undervisnings- och barnomsorgslokaler. Behövliga skyddsavstånd får dock avgöras i varje 
enskilt fall med beaktande av omgivningsfaktorer såsom topografi och förhärskande 
vindriktning och dylikt.

Rimlighetsavvägning
Bedömningar i varje enskilt fall måste göras, exempelvis beroende på barnen/elevernas 
ålder, typ av verksamhet och område. Målsättningen är dock att erbjuda barnen/eleverna i 
Helsingborgs stad en så optimal miljö som möjligt vid vistelse i barnomsorg och skola. Vid 
planering av nya bostadsområden måste speciella skäl till för att undantag ska accepteras. 
Vid avvikelser bör befintliga verksamheter dokumentera i sin egenkontroll orsaken, 
bedömningar av effekten av avvikelsen samt eventuella kompenserande åtgärder och 
skyddsåtgärder. Motsvarande gör nya verksamheter i sin anmälan. Större avvikelser tas upp 
i Miljönämnden. 
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