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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2020-04-06

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2020-161

Tekniska nämnden

Remiss från tekniska nämnden - Plan för god ljudmiljö 2020–2028
TN-2018-3795

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 från tekniska förvaltningen för yttrande. Yttrandet ska vara tekniska nämnden tillhanda den 6 april.
Enligt förordningen om omgivningsbuller, vilken utgör en förlängning av EU:s bullerdirektiv, ska kommuner med mer än 100 000 invånare vart femte år kartlägga omgivningsbuller
och därefter fastställa ett åtgärdsprogram. Remitterad plan grundas på analyser av nuläget i
Malmö avseende omgivningsbuller och planens inriktningsmål har satts i relation till de globala målen för hållbar utveckling, Sveriges miljömål och Malmö stads kommunfullmäktige
mål. För samordning av arbetet att nå planens mål har en gemensam förvaltningsövergripande samordningsgrupp startats upp parallellt med planens framtagande. Samordningsgruppen
kommer också ansvara för gemensam hantering och koordinering av omgivningsbullerfrågor
framöver. Planens innehåll överensstämmer väl med stadsbyggnadsnämndens uppdrag inom
stadsutveckling och stadsplanering.
Yttrande

Planen har tre övergripande inriktningsmål:
1. I Malmö ska du kunna sova gott. Fler malmöbor ska ha en god ljudmiljö inomhus.
2. I Malmö ska du ha bra förutsättningar för inlärning. Fler av Malmös förskolor och grundskolor
ska ha en god ljudmiljö utomhus.
3. I Malmö ska du kunna finna platser för lugn och ro. Fler av Malmös parker och rekreationsområden ska ha en god ljudmiljö.
Till de tre inriktningsmålen har indikatorer samt resultatmål kopplats. Genom resultatmålen
tydliggörs de deltagande nämndernas ansvarsområden. För stadsbyggnadsnämndens del har
ansvaret för måluppfyllelser pekats ut under rubriken Stadsplanering på sidan 18 i plandokumentet.

2 (2)
Resultatmål kopplade till inriktningsmål 1 och 2 som berör stadsbyggnadsnämnden är:
 Utmaningar kring ljudmiljö är tydligt kopplade till Översiktsplan för Malmö och planprocessen som helhet.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden.
 Malmö stads tillämpning av allmänna råd och lagkrav om omgivningsbuller är transparent,
lättillgänglig och samordnad.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden och Stadsbyggnadsnämnden
 Tjänstepersoner inom Malmö stad har tillgång till lättillgänglig information om verktyg och
metodik för att möjliggöra en god ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
Resultatmål kopplade till inriktningsmål 3 som rör stadsbyggnadsnämnden är:
 Utmaningar kring ljudmiljö är tydligt kopplad till Översiktsplan för Malmö och planprocessen som helhet.
Nämnd med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden
 Rofyllda platser är kartlagda, tillgängliga och strategiskt bevarade i stadsplaneringen.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
 Nyanlagda parker och rekreationsområden på allmän platsmark är planerade för en god
ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
 Tjänstepersoner inom Malmö stad har tillgång till lättillgänglig information om verktyg och
metodik för att möjliggöra en god ljudmiljö.
Nämnder med ansvar att uppfylla målet: Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämndens utpekade resultatmål inom respektive inriktningsmål stämmer väl
överens med stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde och har en naturlig funktion i de
ordinarie verktygs- och planeringsprocesserna som nämns ovan.
Stadsbyggnadsnämnden saknar däremot i nuvarande förslag ett resonemang kring de målkonflikter som kan och troligen kommer att uppstå i samband med att staden växer och blir
allt mer förtätad. Det framgår inte heller av förslaget hur dessa målkonflikter kan komma att
påverka möjligheterna till en god ljudmiljö avseende omgivningsbuller.
Stadsbyggnadsnämndens har i övrigt inget att anföra i ärendet.
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