
MOTION till kommunfullmäktige i Eslöv

Strategi för aktivt arbete med Miljöbyggprogram SYD

Eslöv har antagit en plan för att uppnå ett antal miljömål. Den gäller hela kommunen, både 
när det gäller verksamhet och som geografiskt område. Med nuvarande politik är vi långt från 
att uppnå målen i sin helhet. Bland annat behöver vi minska de klimatbelastande utsläppen 
genom att i snabbare takt gå över till förnybara energikällor och sänka förbrukningen. Vi 
behöver öka det hållbara byggandet. 

Som framgått av våra motioner och övriga skrivelser under mandatperioden ställer vi oss 
bakom den senaste tidens tankar på nybyggandet i kommunen. Dessa tankar gör också att det 
nu är rätt tillfälle att införa en strategi för ett aktivt arbete med det mellankommunala 
Miljöbyggprogram SYD.

Programmet omfattar fyra rubriker som täcker områdena energi, innemiljö, fuktskydd, urban 
biologisk mångfald, ljudmiljö, materialval och resurshushållning. Idag ingår Malmö stad, 
Lunds universitet samt Lunds och Helsingborgs kommuner i samarbetet.

Strategin bör både ange vilka krav vi bör ställa vid nybyggnation och hur vi kan använda 
olika styrmedel för att uppnå ökad andel byggande med stora miljöambitioner. 

I Eslövs arbete med Miljöbyggprogram SYD kan t.ex. följande punkter ingå:

• Övergripande mål för andel byggande av olika miljöklasser
• Områdesuppdelade målsättningar för miljöanpassat byggande
• Förslag till åtgärder för att öka det miljöanpassade byggandet
• Förslag till förändringar i markpolitiken för att öka det miljöanpassade byggandet

Förutom målsättningar för andelen nybyggen enligt de olika klasserna inom 
Miljöbyggprogram SYD bör strategin också föreslå hur målen kan uppnås.

I dagsläget är byggkostnaderna 0-8% högre för ett fullkomligt passivhus än för en 
gammaldags fastighet, beroende på materialval. Den kostnaden tjänas snabbt in genom 
betydligt lägre energikostnader. Här skall man också väga in direkta hälsoaspekter. Folk mår 
helt enkelt bättre i miljöanpassade bostäder och arbetsplatser, och detta är positivt för 
samhällsekonomin.

Vi yrkar därför

ATT kommunfullmäktige i Eslöv uppdrar åt berörda nämnder och styrelser att ta fram förslag 
till strategi dels för tillämpning av Miljöbyggprogram SYD i kommunen, och dels för 
samarbete med de myndigheter där programmet redan tillämpas.
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