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Åtgärdsprogram för kvävedioxid NO2, antagande

Dnr KS 2021-105
Ärende
Luftutredningen i samband med ärendet ”Öppnande av Hamngatan” visade på
överskridande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, NO2.
Naturvårdsverket lämnade ett yttrande 2019-12-17 om att ett åtgärdsprogram
för kvävedioxid, NO2 behöver upprättas enligt 5 kap. miljöbalken för att klara
miljökvalitetsnormerna i Linköpings kommun (dnr SBN 2019-750).
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på
åtgärdsprogram för kvävedioxid, NO2 som varit föremål för samråd 23
september till 23 november 2020.
En samrådsredogörelse som beskriver inkomna synpunkter och revideringar till
följd av samrådet har tagits fram.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-17 § 34
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Åtgärdsprogram för
kvävedioxid 2021-2026 tillstyrks.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17, § 34
Tjänsteskrivelse - Åtgärdsprogram för kvävedioxid, antagande, 2021-01-22
Bilaga 1 - Åtgärdsprogram för kvävedioxid NO2
Bilaga 2 - Konsekvensanalys
Bilaga 3 - Behovsbedömning av strategisk miljöbedömning
Bilaga 4 - SMHIs kartläggningsrapport, luftkvalitetsberäkningar
Bilaga 5 - Samrådsredogörelse
Yrkanden
Chris Dahlqvist (SD) yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Muharrem Demirok (C), Rebecka Hovenberg (MP) och Mari Hultgren
(S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Muharrem Demirok (C) med
fleras bifallsyrkande till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Chris Dahlqvists (SD)
avslagsyrkande till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Åtgärdsprogram för kvävedioxid 2021-2026 antas.
Reservationer
Chris Dahlqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
och lämnar följande skriftliga reservation:
"Sverigedemokraterna noterar att i likhet med de uppmätta värdena för PM10
partiklar finns det fog att ifrågasätta tillförlitligheten i de uppmätta värdena för
NO2. Det har sedan tidigare konstaterats att det finns exakt en mätstation i
Linköpings kommun som mäter andelen hälsofarliga partiklar i luften. Vidare
har det konstaterats att mätstationen har en olämplig placering, nämligen vid
utfarten till ett parkeringshus. Sammantaget anser Sverigedemokraterna att det
behövs mer data för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Det behövs fler
mätstationer för att konstatera huruvida det faktiskt finns ett problem med
hälsofarliga partiklar i Linköping. Med fler mätstationer utesluter man även
försvårande omständigheter som exempelvis en olycklig placering av en
mätsation. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om
att avslå ärendet i dess helhet."
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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