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Bakgrund

I januari 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City
Airport bedriver inom Tannefors industriområde i Linköping. I samband med det beslutades att
Saab ska genomföra och bekosta bullerskyddande åtgärder i bostadsbyggnader och vårdeller undervisningslokaler som utsätts för vissa bullernivåer och i enlighet med vissa villkor.
Den här foldern ger svar på de vanligaste frågorna om Bullerisoleringen.

Varför ska det
bullerskyddas?

Det görs för att ljudnivåerna från
flygbuller i din inomhusmiljö inte ska
överstiga de målsättningsvärden som
har fastställts i Saabs nya miljötillstånd.

Är min fastighet berörd?

Det ska vi ta reda på genom att undersöka din fastighet.
Exakt vad som gäller för att få bullerisolering finns
nedtecknat i villkor 25 på sidan 12 i mark- och miljödomstolens dom. Den kan du hitta på vår hemsida:
www.saabgroup.com/bullerisolering
Kortfattat gäller att Saab ska genomföra och bekosta
skyddsåtgärder mot flygbuller i bostadsbyggnader
(både permanent- och fritidshus) samt i vård- eller
undervisningslokaler som utomhus utsätts för vissa
flygbullernivåer.

För att en byggnad ska bli aktuell för bullerskyddande
åtgärder krävs bland annat:
• att det är ett bostads- eller fritidshus eller en
vård- eller undervisningslokal som ligger innanför
kurvan på kartan här bredvid,
• att kostnaderna för åtgärderna är rimliga i
förhållande till byggnadens värde och

• att byggnaden uppförts för sitt ändamål före
den 1 januari 2017.

Så kallade kolonilotter kan inte bli föremål för bullerisolering, inte heller fastigheter för kommersiella ändamål.

Hur ser processen ut?

Saab kommer inom kort att ta kontakt med dig för att boka ett besök. Vid det besöket kommer vi att
undersöka din/dina byggnader för att ta reda på om de kommer att bli aktuella för bullerskyddande åtgärder.
Vid besöket har du möjlighet att ställa frågor till oss.
Om det beslutas att din/dina byggnader ska bullerisoleras kommer vi att upphandla och bekosta en
entreprenör som utför arbetet. Detta kommer att ske i nära samråd med dig som fastighetsägare.
Målet är att arbetet ska vara klart senast januari 2022.

Måste jag bullerskydda min fastighet
och vad händer om jag tackar nej?

Du som fastighetsägare bestämmer själv om du vill ta del av de bullerskyddande åtgärderna.
Har du däremot tackat nej en gång, kan du inte senare begära att få bullerskyddande åtgärder.

Vilka skyddsåtgärder kan bli aktuella?

Vilka åtgärder som kan vara aktuella beslutas från fall till fall. Det beror exempelvis
på var fastigheten är belägen och dess nuvarande konstruktion.
Exempel på bullerskyddsåtgärder kan vara att fönster eller tak byts ut.

Vad behöver jag som
fastighetsägare göra?

Du behöver egentligen inte göra något alls just nu,
utan kan vänta på att vi kontaktar dig för ett besök.
Vår förhoppning är att alla berörda fastighetsägare
ska ha blivit kontaktade senast i september 2019.

Vill du kontakta oss redan innan dess går det
naturligtvis alldeles utmärkt och kontaktuppgifterna
hittar du i den här foldern.

Kostar
det något?

För dig som fastighetsägare ska detta
inte kosta något alls, mer än den tid
du behöver lägga ner på att sätta dig
in i frågan och att ta emot oss och
de hantverkare som behövs för att
genomföra eventuella åtgärder.

Du kan också läsa mer på vår hemsida:
www.saabgroup.com/bullerisolering
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