Motion om miljövänligare byggande
I Sverige ligger byggandet på en historiskt hög nivå. Även när det gäller renovering och byggande
av vägar och järnvägar är behovet stort. Att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål är en
utmaning. Dessutom står svenska byggnader för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning,
som går till el och uppvärmning. Svenska byggnader står totalt för en dryg femtedel av Sveriges
utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv, dvs produktion av byggmaterial, själva
byggnation, användandet, renovering och rivning.
Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045 inom ramen
för regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige”. Aktörer längs hela värdekedjan har visat ett stort
intresse för att skapa affärsmöjligheter utifrån klimatomställningen.
En viktig anledning till att branschen jobbar med att minska sin klimatpåverkan är kundernas
krav. Kommunerna är viktiga aktörer som kan bidra till att påskynda branschens omställning.
Genom stadsplanering, exploatering och byggupphandlingar kan kommunerna påverka
byggbyggbranschen. På köpet får dessa kommuner mer attraktiva bostadsmiljöer och kvalitativa
kommunala byggnader med låga mediakostnaderi. Det bör uppmärksammas att kommunens krav
vid upphandlingar bör som miniminivå likställas med leverantörernas interna miljökrav. Annars
minskar konkurrensen bland anbudslämnare i takt med att ledande företag inte kan lämna
lönsamma anbud. Även inom den privata sektorn ställs miljökrav på byggnader. Ett bevis på detta
är HIBABs arbete med miljöcertifierade byggnader för att möta hyresgästernas krav.
Ett gott exempel på en kommun som jobbar med miljövänlig byggnation är Malmö stad. På
följande sida kan man läsa om hur de jobbar med ett hållbart och klimatneutralt byggande:
https://malmo.se/Stadsutveckling/Tema/Hallbart-och-klimatneutralt-byggande.html
Såvitt vi vet saknar Hässleholms kommun riktlinjer, planer eller projekt för ett hållbart och
klimatneutralt byggande.
Med anledning av detta yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att berörda
nämnder får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag om hur Hässleholms
kommun kan jobba med ett hållbart och klimatneutral byggande.
Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP)
i

I mediakostnaden ingår el, värme, vatten och avlopp.

