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Malmö stad

Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-26 kl. 14:30-18:04, ajournering kl. 16.04 - 16.19

Plats

Samlingssalen, Bergsgatan 17

Beslutande ledamöter

Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande)
Johanna Axerup (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Håkan Ask (SD)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) ersätter Vakans S (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Andreasson Leth (S)
Therese Traneborn (L)
Andreas Holmgren (MP)
Bill Jönsson (M)
Jenny Bengtsson (SD)
Oscar Andersson (SD)

Övriga närvarande

Rebecka Persson (miljödirektör)
Mathias de Maré (avdelningschef, avdelningen för livsmedelskontroll)
Olof Liungman (avdelningschef, miljöstrategiska avdelningen)
Jeanette Silow (avdelningschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd )
Håkan Nilsson (ekonomichef)
Sofie Holmkvist (kanslichef)
Malin Sandström (kommunikationschef)
Pernilla Hedin (HR-chef)
Eva Kristiansson (nämndssekreterare)
Erik Molander (stadsjurist)
Rasmus Fredriksson (personalföreträdare (SACO)) §§34-52
Arvid Nordland (enhetschef, avdelningen för livsmedelskontroll) §§34-45
Micaela Aleman (enhetschef, avdelningen för livsmedelskontroll) §§34-45
David Lindsjö (enhetschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd) §§34-47
Susanna Gustafsson (miljöingenjör, miljöstrategiska avdelningen) §§34-41
Kristina Lembre (utredare, miljöstrategiska avdelningen) §§34-48
Inga Helgesson (miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd) §39
Joakim Nytorpe (utredare, miljöstrategiska avdelningen) §§34-41
Andreas Slivka (utredare, miljöstrategiska avdelningen)
Sofie Hansen (utredare, miljöstrategiska avdelningen) §53

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Eva Kristiansson
Ordförande

...........................................

…………………………………

Simon Chrisander
Justerande

...........................................

Helena Grahn

…………………………………
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Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2019-04-03

Protokollet omfattar

§§34-53
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ÄRENDELISTA
§34
§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande
Ändringar i dagordningen
Miljönämndens ordförande informerar
Informationsärende - Områdestillsyn för 2018
Informationsärende - Uppföljning av arbetsmiljö 2018
Miljödirektören informerar
Redovisning av delegerade beslut - mars 2019, MN-2019-00015
Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2019
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2019
Remiss från Näringsdepartementet – Departementspromemoria En anpassning
av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
(N2018/05674), MN-2018-10274
Frågor till Malmöpanelen våren 2019, MN-2018-10272
Samråd för detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i
Sallerup i Malmö (Dp 5523), MN-2016-8656
Medborgarförslag - Förslag om miljösanerare för en renare stad, MN-201810465
Nämndsbudget 2019, inklusive nämndsmål, MN-2019-00909
Rapport för externfinansierade projekt för perioden januari - december 2018,
MN-2016-4745
Rapport - Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018, MN-2018-10261
Rapport om kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö, MN-2018-10263
Informationsärende - Handlingsplan för miljöprogrammet
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§

34

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

MNN-2019-21
Beslut

1. Miljönämnden utser Helena Grahn (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll den
3 april 2019. Reservationer och särskilda yttranden ska lämnas senast kl. 12.00 den 2 april
2019.
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§

35

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

MNN-2019-22
Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

36

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

MNN-2019-23
Beslut

1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

37

Ändringar i dagordningen

Beslut

1. Miljönämnden behandlar ärende nr 6 före ärende nr 5 på dagordningen.
Yrkanden

Simon Chrisander (L) föreslår att ärende nr 6 på dagordningen behandlas före ärende nr 5.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) frågar om nämnden kan bifalla förslaget och finner frågan
med ja besvarad.
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§

38

Miljönämndens ordförande informerar

Sammanfattning

Miljönämndens ordförande Simon Chrisander (L) informerar om att han varit på möte med
Kommunernas internationella miljöorganisation (KIMO) 14-15 mars i Göteborg. I Sverige är
13 kustkommuner medlemmar i KIMO. Varje medlemskommun representeras av en
tjänsteperson och en politiker. Malmö stad betalar 27 000 kronor per år i medlemsavgift.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

39

Informationsärende - Områdestillsyn för 2018

Sammanfattning

Inga Helgesson, miljöinspektör, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, informerar om
förvaltningens arbete med områdestillsyn för 2018.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

40

Informationsärende - Uppföljning av arbetsmiljö 2018

Sammanfattning

Pernilla Hedin, HR-chef, informerar om förvaltningens uppföljning av arbetsmiljön för 2018.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

41

Miljödirektören informerar

MNN-2019-24
Sammanfattning

Miljödirektör Rebecka Persson informerar om vad som är aktuellt just nu inom
förvaltningen.







Beslut

Ledningsgruppens planeringsdagar
Chefsgruppen på miljöförvaltningen (förvaltningens avdelningschefer och
enhetschefer)
Förvaltningens målkalaset 2019-03-21
Dag för genomgång av nya mål
Luftkvaliteten i Malmö stad (Susanna Gustafsson, miljöingenjör, miljöstrategiska
avdelningen)
Positionsförflyttning: Etablerande av statlig kontrollstyrka för arbetet mot
livsmedelsfusk (Mathias de Maré, avdelningschef, avdelningen för livsmedelskontroll)

1. Miljönämnden tackar för informationen.
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§

42

Redovisning av delegerade beslut - mars 2019, MN-2019-00015

MNN-2019-26
Sammanfattning

Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätt till ordförande, vice
ordföranden och tjänstepersoner. Beslut som fattats på delegation ska redovisas för
miljönämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller fastställer
besluten.


Sammanställning av beslut tagna av ordförande, vice ordförande eller
andre vice ordförande, förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister
och handläggare på delegation av miljönämnden – planärenden



Sammanställning av beslut tagna av ordförande, vice ordförande eller
andre vice ordförande, förvaltningschef, avdelningschefer, enhetschefer, stadsjurister
och handläggare på delegation av miljönämnden – övriga



Sammanställning av beslut tagna av förvaltningschefen på delegation av
miljönämnden – anställningar av personal och resor utanför Norden

Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag






Anmälan av delegationsbeslut - detaljplaner och bygglov
Yttranden över detaljplaner och bygglov - mars
Sammanställning över beslut - övriga
Sammanställning över anställningar och resor utanför Norden
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§

43

Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2019

MNN-2019-25
Beslut

1. Miljönämnden lägger redovisningen av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag











KS 2018-12-05 § 379 Projektplan för Malmö stads åtagande i M21
KS 2018-12-05 § 379 Stadskontorets tjänsteskrivelse
KS 2018-12-05 § 379 Projektplan
KS 2018-12-05 § 379 KS AU 2018-11-26
KS AGU 2019-02-19 § 8 Riktlinje Anställning i Malmö stad
KS AGU 2019-02-19 § 8 Stadskontorets tjänsteskrivelse
KS AGU 2019-02-19 § 8 Bilaga 1 Riktlinje Anställning i Malmö stad
Stadsarkivarien - godkännande av gallringsregler för miljönämnden,
delegationsbeslut 2019-03-04
Stadsarkivarien - Tillsynsrapport - objektstillsyn av arkivredovisnng för
miljönämnden, daterad 2019-03-04
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§

44

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2019

MNN-2019-36
Beslut

1. Miljönämnden lägger redovisningen av upprättade och utgående skrivelser till
handlingarna.
Beslutsunderlag



Protokoll från samverkan 2019-02-14

Ajournering kl. 16.04 - 16.19.
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§

45

Remiss från Näringsdepartementet – Departementspromemoria En
anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning (N2018/05674), MN-2018-10274

MNN-2019-28
Sammanfattning

Miljönämnden svarar på remissen med avseende på det egna kontrollområdet och ställer sig
bakom förslagen. Den nya förordningen innebär förtydliganden av befintliga rättigheter och
skyldigheter för kontrollpersonal och verksamheter som är föremål för offentlig kontroll.
Den ger även kontrollmyndigheter möjligheten att genomföra anonyma inköp som en del i
kontrollen. Nämnden är dock tveksamma gällande förslaget om att införa
efterhandsdebitering som ett krav innan det finns en konkret finansieringsmodell tillgänglig
för utvärdering. Detta för att kunna säkerställa att kraven som ställs på kontrollmyndigheten
kan uppfyllas enligt den nya förordningen.
Micaela Aleman, enhetschef, avdelningen för livsmedelskontroll, ger en kort information i
ärendet.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på Näringsdepartementet remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Näringsdepartementet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Remiss från Näringsdepartementet –
Departementspromemoria En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Bilaga 1 Departementspromemoria En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
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§

46

Frågor till Malmöpanelen våren 2019, MN-2018-10272

MNN-2019-27
Sammanfattning

Nämnderna skickar in frågor som Malmöpanelen ska svara på våren 2019 senast den 25 mars.
Anstånd har beviljats till 27 mars för att ärendet ska hinna behandlas i miljönämnden.
Beslut

1. Med föreslagna ändringar överlämnar miljönämnden förvaltningens förslag till frågor för
våren 2019 till Malmöpanelen.
Yrkanden

Simon Chrisander (L) yrkar att alternativ fyra på fråga nr 3 (Jag kontrollerar vilka kemikalier
varor innehåller) stryks och ersätts med Jag väljer miljömärkt el och att ordet "proaktiv" i
fråga nr 10 (Miljöförvaltningen utför proaktiv....) ersätts med ordet "uppsökande" i stället.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) frågar om nämnden kan bifalla yrkandet och finner frågan
med ja besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen (Malmöpanelen)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Frågor till Malmöpanelen våren 2019
Bilaga 1 Förslag till frågor till Malmöpanelen
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§

47

Samråd för detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523), MN-2016-8656

MNN-2019-29
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att planera för ett nytt verksamhetsområde i Hemgården. Syftet är
också att pröva ett nytt sätt att utnyttja marken effektivt och ta hand om mötet mellan
verksamhetsområdet och kommande blandad stadsbebyggelse i närområdet. Förslaget är väl
genomarbetat och följer i stort översiktsplanens intentioner. Miljönämnden anser dock att
några frågor behöver utredas grundligare till granskningsskedet. Det gäller till exempel
eventuell förekomst av markföroreningar, befintliga och önskade naturvärden och
ekosystemtjänster, förutsättningar för industriell och urban symbios samt bullerpåverkan på
befintliga bostäder. Nämnden anser också att planens syfte bör belysa vikten av att ta hänsyn
till övergripande ekologiska funktionella samband.
Kristina Lembre, utredare, miljöstrategiska avdelningen, ger en kort information i ärendet.
Beslut

1. Miljönämnden svarar på stadsbyggnadsnämndens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) lämnar
ett särskilt yttrande, bilaga § 47 a.
Tobias Petersson (V) avser att lämna en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet
har ingen skriftlig reservation lämnats in.
Protokollsanteckning

Andreas Holmgren (MP) instämmer inte i beslutet.
Yrkanden

Simon Chrisander (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tobias Petersson (V) yrkar att en miljökonsekvensbeskrivning bör utföras.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande
vara bifallet.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Samråd för detaljplan för del av
fastigheten Sallerup 180:21 m fl (Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523)
Bilaga 1 Planbeskrivning, Dp 5523
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Bilaga 2 Plankarta, Dp 5523
Bilaga 3 Reservationer och särskilt yttrande från SBN 2019-01-24
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2019-03-26
Ärende 14: Samråd för detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl.
(Hemgården) i Sallerup i Malmö (Dp 5523)

Vi Moderater har tidigare reserverat oss i detaljplaneärendet i stadsbyggnadsnämnden och
menar att det är beklagligt när jordbruksmark måste tas i anspråk för att möjliggöra Malmös
utveckling.
I det fall det anses nödvändigt menar vi dock att fokus måste ligga på en hög täthetsgrad där
såväl verksamhetsområden som bostadsområden får högre höjd.
Vi vill även poängtera att det är av stor vikt att möjliggöra att transportintensiva verksamheter
kan etablera sig i stadens yttre områden för att undvika att få in stora lastbilar längre i staden.

Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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§

48

Medborgarförslag - Förslag om miljösanerare för en renare stad, MN-201810465

MNN-2019-34
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till miljönämnden. Förslagsställaren föreslår att Malmö
stad utbildar och anställer miljövakter som ska kunna hjälpa och avlasta polisen att beivra
nedskräpning och om nödvändigt bötfälla nedskräpare. Förslaget är inte möjligt att
genomföra då det i gällande lag saknas stöd för kommunanställda att utfärda ordningsbot.
Förslaget ligger därtill utanför den kommunala kompetensen.
Beslut

1. Miljönämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till miljöförvaltningens förslag
till yttrande.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Medborgarförslag - Renare stad och
miljösanerare
Bilaga 1 Medborgarförslaget

21

§

49

Nämndsbudget 2019, inklusive nämndsmål, MN-2019-00909

MNN-2019-7
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål är grunden för miljönämndens nämndsbudget som utgörs av
gemensamma mål. Ledorden är "helhet, tydlighet och delaktighet" vilket ska genomsyra
nämndsbudgeten. För 2019 har nämndsmålen Tryggare Malmö, Förnybar energi samt
Hållbart byggande tillkommit jämfört med 2018. Totalt har miljönämnden 13 mål och
förvaltningen 42 åtaganden som ska leda till att målen uppnås. Genom samarbete med
fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Serviceförvaltningen har
gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. Uppföljningen av dessa nämndsmål är
anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen.
Rättelser i bilaga 1:
Sidan 12 Målindikatorn ”Andelen förskolor och skolor som fått förbättrade vistelsemiljöer
efter vår tillsyn ska minst uppgå till nivån 2018” med målvärdet minst 65 % ändras till
”Andelen förskolor och skolor i områden med lägre välfärd som fått förbättrade
vistelsemiljöer efter vår tillsyn ska minst uppgå till nivån 2018”.
Sidan 15 Följande två målindikatorer flyttas till nämndsmålet Hållbara företag och
verksamheter – Vi bidrar till samt skapar förutsättningar för hållbara företag och
verksamheter.


Antal miljöfarliga verksamheter inom Fordonsbranschen som upptäcks och
registreras i den uppsökande tillsynen.



Antal miljöfarliga verksamheter inom Avfallsbranschen som upptäckts och
registrerats i den uppsökande tillsynen.

Beslut

1. Med föreslagen introduktionstext fastställer miljönämnden målavsnittet i nämndsbudget
2019 enligt förvaltningens förslag.
Reservationer och särskilda yttranden

Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) lämnar en
skriftlig reservation, bilaga § 49 a.

Håkan Ask (SD) och Håkan Andersson (SD) med instämmande av Jenny Bengtsson (SD)
och Oscar Andersson (SD) reserverar sig muntligt till förmån för yrkandet om återremiss.
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Yrkanden

Helena Grahn (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, eftersom det är
odemokratiskt att förvänta sig av fritidspolitiker att de skall hantera budgeten för 2019 över
en helg, och i andra hand avslag på ärendet.
Håkan Ask (SD) bifaller Helena Grahns (M) yrkande om återremiss av ärendet.
Simon Chrisander (L) yrkar avslag på Helena Grahns (M) yrkande om återremiss och bifall till
förvaltningens förslag med tillägg av en introduktionstext enligt bilaga § 49 b.
Beslutsgång

Ordförande Simon Chrisander (L) frågar först nämnden om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer Simon Chrisander (L) Helena Grahns (M) yrkande om avslag på
förvaltningens förslag mot sitt eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag inklusive sitt
föreslaget tillägg och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Revisorskollegiet
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2019-03-26 Nämndsbudget 2019, inklusive
nämndsmål
Bilaga 1 Nämndsbudget 2019
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Introduktionstext för nämndsmålen för 2019
Ärende 16 – Nämndsbudget 2019, inklusive nämndsmål, MN-2019-00909
Miljönämnden 2019-03-26

Om några decennier är Malmö en halvmiljonstad. Det innebär nya utmaningar för
miljöförvaltningen, som kommer att behöva göra prioriteringar och avvägningar för att nå en
hållbar stadsutveckling där förtätning är ett av fokusen. Nya arbetsmetoder kommer att vara
avgörande för att nå kommungemensamma mål för en hållbar stad utifrån de tre dimensionerna
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Hur dessa tre dimensioner hänger ihop
exemplifieras kanske bäst genom förvaltningens pågående arbetet med tillsyn och kontroll för ett
tryggare Malmö - en viktig pelare som ska fortsatta att utvecklas och vara i fokus.
Ambitionsnivåerna för övrig tillsynsverksamhet och kontroll bör ligga i linje med de andra
storstäderna som ingår i storstadspaketet. Även det strategiska arbetet är viktigt för att nå
långsiktiga framgångar och tänka nytt. Det påbörjade utvecklingsarbetet kring hur projekt
prioriteras och hur de ryms inom nämndens mål ska fortskrida. Genom att effektivisera vårt
strategiska arbete gynnas såväl förvaltningen som staden.
Miljöförvaltningen behöver möta framtiden och dess utmaningar genom att prioritera rätt.
Klimat- och miljöfrågan är bland vår tids avgörande frågor och miljönyttan och effekterna av
våra satsningar är viktiga faktorer att väga in när vi fortsatt prioriterar. Miljöarbetet måste utgå
från ett helhetsperspektiv där miljöförvaltningen ska jobba tillsammans med andra förvaltningar
för stadens bästa. Samverkan är ledordet: det är bara tillsammans som vi kan tackla svåra frågor.
En avvägning måste alltid göras för att nå såväl social som ekonomisk som miljömässig effekt.
Miljöförvaltningen har genom rådgivning, tillsyn, kontroll och strategiskt miljöarbete en unik
uppsättning verktyg. Rätt brukat kan miljöförvaltningen bli en avgörande framgångsfaktor för
Malmös fortsatta utveckling.

Ordförande

Vice Ordförande

Simon Chrisander (L)

Arwin Sohrabi (S)
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Reservation
Miljönämnden 2019-03-26
Ärende 16: Nämndsbudget 2019, inklusive nämndsmål, MN-2019-00909

Miljönämndens mål skall styra arbetet för kommande år och därför är det av största vikt att
beslutande politiker är väl insatta i, och tar ansvar för, nämndens mål.
Vi Moderater tycker att det är ett ytterst oseriöst och odemokratiskt att förvänta sig av
fritidspolitiker att de skall hantera budgeten för 2019 över en helg.
Man borde kunna förvänta sig att den styrande minoriteten skulle inse felaktigheterna i
hanteringen av ett så stort ärende. Tyvärr var det viktigare att pressa igenom ett budgetbeslut
än att låta ärendet beredas ordentligt.
Vi Moderater yrkade på återremiss i första hand och avslag i andra hand.

Då vårt yrkande inte vann gehör inkommer vi härmed med en reservation.

Helena Grahn (M)
Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Lars Myllenberg (M)
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§

50

Rapport för externfinansierade projekt för perioden januari - december
2018, MN-2016-4745

MNN-2019-31
Sammanfattning

Miljöförvaltningen avger två rapporter per år, där arbetet med externfinansierade projekt
redovisas. Rapporterna innehåller redovisningar av avslutade projekt samt en översikt över
pågående projekt. För alla projekt så redogörs hur dessa är kopplade till målen i
Miljöprogrammet och till målen i kommunens budget.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten för 2018 års pågående och avslutade
externfinansierade projekt.
2. Miljönämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för information.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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Rapport - Luftkvalitetsmätning Triangeln 2018, MN-2018-10261

MNN-2019-32
Sammanfattning

Föreliggande rapport är en redovisning av luftkvalitetssituationen vid Södra Förstadsgatan
och Föreningsgatan intill Triangeln, med den mobila mätvagnen under sommaren 2018.
Mätning med mobil mätvagn gjordes på samma mätplatser år 2004 och det är intressant att
följa upp luftkvalitetsutvecklingen i området. Dessutom kontrollerades bullernivåerna vid
Föreningsgatan och jämförs mot beräkningsmodellen i bullerkartläggningen 2017.
Sammanfattningsvis har kväveföroreningar sjunkit sedan föregående mätning med 25–40 %
och idag är halterna lägre än miljökvalitetsnormerna. Partikelhalterna var också lägre än
miljökvalitetsnormerna, men halterna ar oförändrade sedan föregående mätning.
Bullernivåerna var högre än riktvärdena.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet med att förbättra luftkvaliteten i
Malmö.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Länsstyrelsen
Beslutsunderlag
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Rapport om kväveoxidhalter utomhus på 30 platser i Malmö, MN-201810263

MNN-2019-33
Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten av den kartering som miljöförvaltningen gör vart femte år av
kvävedioxidhalter på ca 25 - 30 platser i Malmö med omnejd, som en del i kontrollen av
miljökvalitetsnormerna. Även om miljökvalitetsnormen klaras uppmättes kvävedioxidhalter
högre än det nationella miljökvalitetsmålet (20 μg/m3 som årsmedelvärde) på hälften av
mätplatserna.
Jämförelse med tidigare mätningar visar att kväveoxidhalterna i Malmö minskar på de
undersökta platserna. Halterna har ett starkt samband med den lokala trafikmängden och
fordonssammansättningen och senare forskning visar att det fortfarande finns stora
folkhälsovinster med att ytterligare förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten.
2. Miljönämnden översänder rapporten till servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden samt Länsstyrelsen Skåne för kännedom.
3. Miljönämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att använda rapporten som underlag i
tillsynsarbetet samt som underlag för det fortsatta arbetet att förbättra luftkvaliteten i Malmö.
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Skåne
Beslutsunderlag
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Informationsärende - Handlingsplan för miljöprogrammet

Sammanfattning

Sofie Hansen, utredare, miljöstrategiska avdelningen, informerar om Handlingsplanen för
miljöprogrammet - förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019-2020.
Beslut

1. Miljönämnden tackar för informationen.

