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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-26 kl. 09:00-14:00

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Darko Simic (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Sara Andersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)
Peter Ahlström (M) ersätter Per Göran Wiberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP)
Petra Lundgren (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Anna Westberg (stadsjurist)

Utses att justera

Martin Molin (C) §§ 70-87, 89-117
Darko Simic (M) § 88

Justeringen

2020-04-06

Protokollet omfattar

§81
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Martin Molin (C) §§ 70-87,
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§

81

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

SBN-2020-161
Sammanfattning

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. Planens
innehåll överensstämmer väl med stadsbyggnadsnämndens uppdrag inom stadsutveckling
och stadsplanering.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar med revidering yttrande enligt förvaltningens förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.
Yrkanden
Martin Molin (C) och Darko Simic (M) yrkar att yttrandet ska kompletteras med en text om
att Plan för god ljudmiljö 2020-2028 bör belysa och problematisera de målkonflikter som uppstår
i en tät stad.
Beslutsgång
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkande och finner det vara bifallet.
Reservationer och särskilda yttranden
Mårten Espmarker (MP) och Jens Kindt (MP) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga §
81a.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 200326 Remiss från TN – plan för god ljudmiljö 20202028
Förslag till yttrande SBN 200326 Remiss från TN – plan för god ljudmiljö 20202028
Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028
Tjänsteskrivelse TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
§ 281 TN 191122 Remissutskick - Plan för god ljudmiljö 2020-2028

Bilaga § 81a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2020-03-26
Remiss från tekniska nämnden - Plan för god ljudmiljö 2020-2028
Diarienr: SBN-2020-161
Buller är ett stort hälsoproblem, över 100.000 malmöbor är påverkade av
trafikbuller i sin bostad. Barn är dessutom ofta utsatta för buller i förskolornas
och skolornas utemiljöer. Samhällskostnaden för trafikbuller bara i
boendemiljöerna uppskattas vara uppåt 1,8 miljarder om året i Malmö.
Miljöpartiet tycker att planen kunde vara djärvare. Det finns så många fördelar
med att med att minska bullerföroreningarna, vi får samtidigt hälsosammare
luft, minskad klimatpåverkan, utrymme till effektivare transportslag, grönare
miljöer, klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer.
Miljöpartiet vill se effektiva åtgärder som snabbt kan minska vägbullret. Först
och främst, våga prioritera ner biltrafiken i enlighet med våra befintliga mål och
strategier i TROMPEN (Trafik och mobilitetsplanen). Trots att vi har tydliga mål
så lever det kvar en nervositet kring att göra verklighet av prioriteringarna.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

