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Sammanfattning

Tekniska nämnden har skickat Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020 – 2028 på remiss. Planen och
dess strategier bygger på analys av en kartläggning av omgivningsbuller som genomfördes 2017.
Kartläggningen är genomförd i enlighet med kraven i förordningen om omgivningsbuller (SFS
2004:675), vilken utgör en förlängning av EU:s bullerdirektiv (2002/49/EG), att kommuner
med mer än 100 000 invånare vart femte år ska kartlägga omgivningsbuller och därefter fastställa
ett åtgärdsprogram. Med omgivningsbuller avses buller från väg-, spår- och flygtrafik samt
industribuller.
Planen beskriver hur buller kan påverka negativt genom att störa sömnen, störa
inlärningsförmågan och inskränka möjlighet till återhämtning. Planen sammanfattar det fortsatta
arbetet inom ramen för tre strategier: stadsplanering, åtgärder vid bullerkällan och bullerskydd
av prioriterade miljöer.
Strategier och åtgärdsområden i planen är avgränsade till tekniska nämndens, miljönämndens
och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för de
resultatmål som kan uppnås inom nämndens roll som markägare, väghållare och
infrastrukturplanerare. Planens resultatmål föreslås uppnås i genomförandet av en handlingsplan
där respektive nämnd beslutar och budgeterar för de åtgärder som nämnden planerar.
Kommunfullmäktige är den instans som slutligen beslutar om planens antagande.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna Plan för god ljudmiljö i
Malmö 2020 – 2028.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
remissen Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028.
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Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

Planen och dess strategier bygger på analys av en kartläggning av omgivningsbuller som
genomfördes 2017. Kartläggningen är genomförd i enlighet med kraven i förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675), vilken utgör en förlängning av EU:s bullerdirektiv
(2002/49/EG), att kommuner med mer än 100 000 invånare vart femte år ska kartlägga
omgivningsbuller och därefter fastställa ett åtgärdsprogram.
Plan för god ljudmiljö i Malmö är ett strategiskt dokument som föreslår
förvaltningsgemensamma mål och riktningar i arbetet mot omgivningsbuller. Omgivningsbuller
är buller från trafik och industri. I enlighet med förordningen fokuserar planen främst på
trafikbuller, då trafikbuller är den bullerkälla som flest människor exponeras för som bor och
vistas i Malmö. Planen belyser, men innefattar inte, det arbete som pågår mot trafikbuller i andra
beslutade dokument och verksamheter, så som elektrifiering av stadsbuss och satsningar inom
gång, cykel och kollektivtrafik.
Planens mål är att minska omgivningsbullers påverkan på hälsa, inlärning och återhämtning.
Planens syfte är att skapa en grund för ett systematiskt och kontinuerligt arbete. Planens
resultatmål uppnås i genomförandet av en handlingsplan där respektive nämnd beslutar och
budgeterar för de åtgärder som nämnden ansvarar för. Samtliga åtgärder sammanställs i en
förvaltningsövergripande handlingsplan.
Bland de miljöer som exponeras för buller föreslår planen en prioriteringsordning. Planen
föreslår att bullerexponerade bostadsmiljöer prioriteras för åtgärder i första hand. Därefter bör
åtgärder prioriteras vid förskolor och skolor, följt av parker och rekreativa miljöer.
Tillståndspliktiga industriers verksamhet och bulleremissioner regleras i respektive miljötillstånd.
Kartläggningen visade att de uppfyller sina angivna bullervillkor. Som tillståndspliktig
verksamhet redovisar de årligen en uppföljning av miljötillståndet till tillsynsmyndigheten.
Planens framtagande
Förslaget till Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 är beställd av Planeringsgruppen och
framtagen av en arbetsgrupp och styrgrupp med representanter för fastighets- och gatukontoret,
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret i Malmö stad. Strategier och åtgärdsområden är
avgränsade till tekniska nämndens, miljönämndens och stadsbyggnadsnämndens
ansvarsområden. Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för de resultatmål som kan uppnås
inom nämndens roll som markägare, väghållare och infrastrukturplanerare. Planens resultatmål
föreslås uppnås i genomförandet av en handlingsplan där respektive nämnd beslutar och
budgeterar för de åtgärder som nämnden planerar.
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Planperiod 2020–2028
Enligt förordningen om omgivningsbuller ska ett styrdokument som reglerar omgivningsbuller
antas av kommunen vart femte år. Malmö stads plan föreslås gälla 2020–2028, vilket innebär
under innevarande och kommande femårsperiod.
En ny kartläggning ska enligt förordningen utföras under 2021 för att redovisas till
Naturvårdsverket 2022.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter redovisas i förvaltningens förslag till
yttrande.
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