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Stadsbyggnadsnämnden

Missiv - Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden skickar ”Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun” på
remiss.

Sammanfattning
Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun är en obligatorisk produkt som skall
redovisas till Naturvårdsverket som en del i förordningen för omgivningsbuller
(2004:675). Ett skallkrav är att åtgärdsplanen ska remissas innan antagande.
Remissen kommer att skickas till:
Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Södermanland, Regionförbundet
Sörmland, intern inom Eskilstuna kommunkoncern (förvaltningar och bolag) samt
ställas ut i Stadshuset och Värjan och finnas tillgänglig via eskilstuna.se.

Ärendebeskrivning
I och med att Eskilstuna kommun har nått över 100 000 invånare kommer vissa krav
gällande buller. Enligt förordning 2004:765 samt underliggande EU-direktiv är
Eskilstuna kommun skyldig att genomför en bullerkartläggning med tillhörande
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen skall enligt förordningen vara politiskt antagen av
kommunfullmäktige senaste 18 augusti 2018.
Bullerkartläggning är genomförd under 2017 och redovisad till Naturvårdsverket och
Trafikverket.
Åtgärdplanen är framtagen med hjälp av konsulten ÅF. Åtgärdsplanen är enligt
förordningen skyldig att remissas till berörda instanser.
Åtgärdsplanen föreslår ett systematiskt angreppssätt gällande bullerfrågan och föreslår
olika prioriterade insatsområden som bör hanteras inom den närmsta 4-årsperioden
innan nästa bullerkartläggning skall genomföras.
Remissen är öppen för synpunkter mellan den 1 februari och 28 februari 2018.
Remissen kommer att främst riktas till berörda myndigheter (Trafikverket,
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Södermanland), skickas internt inom kommunens
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förvaltningar och bolag, skickas till Regionförbundet Sörmland samt ges möjlighet för
allmänhet att lämna synpunkter på (via utställning och hemsida).
Finansiering
Delar av åtgärdsplanen såsom förslaget till ökade möjligheter till bidrag för
bullerutsatta uteplatser kan ge ökade kostnader för Eskilstuna kommun.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förslagen i åtgärdsplanen leder till förbättrad boende och livskvalitet för de som idag
är bullerstörda och minskar riskerna för att fler blir bullerstörda framöver.
Åtgärdsförslagen ligger i linje med kommunens styrdokument och främjar en attraktiv
stad. Genom de organisatorsiska förändringarna som föreslås kommer bullerfrågan att
hanteras effektivare och tydligare jämfört med dagens hantering.
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