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Tekniska nämnden

Remiss om Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
TN-2018-3795

Servicenämnden beslutade den 14 februari 2020 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden menar att planen är väl fungerande både till form och innehåll. Servicenämnden vill dock framföra synpunkter beträffande delaktighet, kommande ansvars- och finansieringsmodell, prioriteringsordningen på olika sakområden samt planens styrande verkan.
Yttrande

Servicenämnden ställer sig bakom intentionerna i Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028,
Strategier mot omgivningsbuller 2020–2028. Nämnden anser att dokumentets upplägg är genomarbetat och att innehållet är angeläget. Servicenämnden har valt att strukturera sitt svar utifrån rubriksättningen i planen.
Mål och indikatorer
Servicenämndens erfarenheter från nyproduktion och förvaltning av bland annat skolor och
förskolor samlas regelbundet i de så kallade projekteringsanvisningarna. En rad områden bevakas, såsom materialval och energi. Återkopplingen till projekteringsanvisningarnas kapitel
om ljud, syftar bland annat till att begränsa bullerkällor i kommande projekt.
Vidare utvecklar årligen servicenämnden genom avdelningen kommunteknik sin fordonsoch maskinpark avseende drivmedel, emissioner och buller.
Servicenämnden välkomnar nämndöverskridande arbete för att hitta lösningar kring logistik
och kravställning på leverantörer, till exempel samlastning och elfordon
Servicenämnden noterar att den inte varit delaktig i framtagandet av planen trots att en av tre
inriktningsmål kommer att beröra nämndens arbete framöver, ”Inriktningsmål 2: I Malmö
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ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor och grundskolor ska ha
en god ljudmiljö utomhus.”.
Nämnden noterar också att resultatet av den ”ansvars- och finansieringsmodell för uppförande av bullerskyddande åtgärder vid stadens förskolor och skolor”, som miljönämnden enligt planen ansvarar för att ta fram, kommer vara betydande för servicenämnden och de beställande nämnderna (förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden). Servicenämnden vill därför uppmärksamma den av OECD rekommenderade och FN antagna principen om att förorenaren betalar, Polluter Pays Principle (PPP).
Principen innebär att den som orsakar skador i miljön ska betala de samhällsekonomiska
kostnader som uppstår. Att bekosta bullerskydd för att skydda befintliga förskolor och skolor från trafikbuller enligt denna princip skulle därmed innebära att trafikalstraren alternativt
väghållaren betalar. Vid nybyggnation, när föroreningsproblematiken är känd av inflyttande
verksamhet, är möjligen situationen en annan.
Vilken betydelse har stadens ljudmiljö för malmöbornas välfärd?
Mot bakgrund av att drygt 31 procent av Malmöborna (Faktarutan s. 10: ” […] 106 000 malmöbor har höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad.”) är utsatta för höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad ser servicenämnden att det kan riskera att ta lång tid innan prioriterat
sakområde 2 i kommande handlingsplan kan bli aktuellt för åtgärder. Nämnden ställer sig
därmed frågande till prioriteringsordningen av de tre sakområdena i den kommande handlingsplanen. Inte minst med tanke på barnperspektivet, där barn tillhör de grupper som är
känsligast för bullerstörning, att åtgärder för att minska buller tidsmässigt kan vara en stor
del av ett barns uppväxttid samt att staden har stor rådighet över förskolor och skolors utemiljöer. Nämnden anser därför att detta sakområde borde ha första prioritet.
Övriga synpunkter
Servicenämnden anser också att tyngden av dokumentet bör förtydligas i planen. I Inledningen
och under rubriken Hur ska planen genomföras och följas upp? står det att ”planen är avsedd att
fungera som vägledning och stöd för att planera nämndernas arbete”. Nämnden ser gärna att
meningen ändras till att ”planen är avsedd att fungera som underlag för nämndernas planerade arbete”.
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