Särskilt yttrande av Ingvar Persson, folkpartiet
Planberedningens sammanträde måndagen den 9 februari 2009, § 1.
Riksdagen har i plan- och bygglagen föreskrivit att all planläggning skall främja en från social
synpunkt god livsmiljö och goda miljöförhållanden. Bebyggelsen skall lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet.
För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt när en detaljplan upprättas ska kommunen,
enligt plan- och bygglagen, göra en miljöbedömning av planen om genomförandet av planen
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. När miljöbedömningen upprättas ska
miljöbalkens regler om samråd och om innehållet i miljöbedömningen tillämpas.
Den planerade flis- och masshanteringsplatsen i Lindalen kommer att föra med sig ett
avsevärt buller, särskilt när flishanteringsmaskinen är igång. Verksamhet skulle inte vara
tillåten enligt miljöbalkens hänsynsregler utan det omfattande bullerskydd som kommunen
planerar att genomföra.
Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter. Verksamheten vid flisoch masshanteringsplatsen är definitionsmässigt enligt 9 kap. 1 § miljöbalken att beteckna
som en miljöfarlig verksamhet. Det är alltså fråga om användning av mark, byggnader eller
anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller. Observera
att en verksamhet inte behöver vara farlig för miljön för att betecknas som miljöfarlig. Några
utsläpp eller annan påverkan behöver, enligt förarbetens till miljöbalken, inte förekomma, det
räcker med en risk för påverkan – till exempel genom buller.
En sådan risk för påverkan genom buller finns alltid enligt min uppfattning även om de
bulldämpande åtgärderna genomförs på det sätt som föreslagits i planen.
Jag menar alltså att kommunen är skyldig enligt plan- och bygglagen att göra en
miljöbedömning planen. I miljöbedömningen ska de olika alternativen till den planerade
lokaliseringen av flis- och masshanteringsplatsen i Lindalen redovisas tillsammans med en
redogörelse för varför dessa alternativ valts bort.
Även bortsett från kraven i plan- och bygglagen anser jag att en miljöbedömning bör göras.
Den planerade flis- och masshanteringsplatsen i Lindalen ligger nära villorna och
äldreboendet vid Lindalsvägen i Hanviken. Även bostäderna i Lindalen på andra sidan
Bollmoravägen samt de intilliggande kontorslokalerna ligger nära.
Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en
god livskvalitet. Buller kan orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation och
blodtrycksförändringar. Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering.
Buller ingår i miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö” som riksdagen har antagit. Ett av
delmålen är att buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år
1998. Den planerade flis- och masshanteringsplatsen i Lindalen kan innebära en risk för ökat
buller i de intilliggande bostäderna vilket rimmar illa med det miljömål för buller som
riksdagen ställt sig bakom.
Sammanfattningsvis anser jag att kommunen, för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt,
bör göra en miljöbedömning av planen.

