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Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Lunds kommunfullmäktige.

Lund, 2017-02-13

Ted Ekeroth

Interpellationssvar – angående genomförandet av ”Strategi för hållbart
byggande”
Kommunfullmäktige ordförande, fullmäktigeledamöter, kära lundabor
Vi har i egenskap av ordförande i byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden fått en
interpellation angående genomförande av Strategin för hållbart byggande av Hans-Olof
Andersson, SD.

Lund har länge haft höga ambitioner inom både miljö- och klimatfrågor och bostadsbyggande,
det var en självklarhet att hitta ett nytt arbetssätt för att få en så hållbar bostadsbebyggelse när
Miljöbyggprogram SYD inte längre fungerade tack vare den förra alliansregeringens policy om
att förbjuda så kallade kommunala särkrav (främst miljö/klimat och funktionshindersanpassningskrav) inom Byggandet. Strategin för hållbart byggande handlar om att på frivillig
väg se till att motivera och ge stöd för ett så hållbart byggande som möjligt i Lunds kommun.

1. Hur har strategin och de arbetsmetoder som beskrivs i denna hittills påverkat
byggherrarna ambitioner att uppfylla de mål som ställs upp i strategin?
Strategin för hållbart byggande styr mot flera effektmål, effektmål finns för hållbar livsstil,
minimering av primärenergianvändning, maximering av lokal elproduktion, ett balanserat
materialkretslopp, minskad användning av fossilt bränsle, hållbara dagvattenlösningar och att
stärka ekosystemtjänsterna.
Lunds kommuns ambitioner för hållbart byggande kommer att påverka och har påverkat vilken
byggherre som fått och får markanvisning, när de kriterierna tagits med i
markanvisningstävlingar. Självklart arbetar de flesta byggherrarna själva med
hållbarhetskoncept!
Några exempel:
-

I Södra Råbylunds kommande markanvisningstävling för Najaden är en utvärderingsparameter Hållbart byggande. Hållbarhet med tanke på bl.a. energieffektivitet,
materialval och Mobility management.

-

I markanvisningstävling i Genarp är en av utvärderingsparametrarna miljöprestanda.
Med miljöprestanda menas här energiåtgång, fuktsäkerhet och hållbar
dagvattenhantering.

-

I markanvisningstävling i Dalby är en av utvärderingsparametrarna miljöprestanda.
Med miljöprestanda menas här energiåtgång, fuktsäkerhet och hållbar
dagvattenhantering.

-

I markanvisningsavtal avseende Galten framgår att NorCap i dialog med kommunen
ska sätta upp Hållbarhetsmål för projektet.

-

I markanvisningsavtal med Castellum och Wihlborgs avseende mark utmed
Sölvegatan framgår att ambitionen är att certifiera enligt miljöcertifieringssystem.

-

I Brunnshög har tävling anordnats där krav ställts i tävlingsprospektet att en dialog ska
ske kring hållbarhet med utgångspunkt i ett PM kring hållbarhet med åtgärdsprogram.
Dialog med byggherrar pågår.

-

I kommande markanvisningstävling i Brunnshög, beslutad i Tekniska nämnden den 15
februari 2017, är urvalskriterier i vilken grad byggherrar och deras projekt bidrar till
att uppfylla Brunnshögs hållbarhetsmål.

Det är alltså precis som vi tidigare diskuterat framförallt i markanvisningstävlingar strategin för
hållbart byggande får tydliga effekter, när miljökriterier avgör vilka som vinner en
markanvisning.

2. Har ambitionen att ”viljan är densamma” som under Miljöbyggprogram Syds tid
påverkat vilka byggherrar som fått markanvisningsavtal och bygglov, och vilka som inte
har fått det?
Endast när det gäller markanvisningstävlingar där det funnits med miljökriterier i
förutsättningarna så har det påverkat vilken aktör som fått markanvisning. Naturligtvis är viljan
att så stor del av byggandet som möjligt ska ha höga ambitioner inom miljö, klimat och
funktionshindersanpassningar, det budskapet förmedlar vi för alla de som vill bygga bostäder
och verksamheter i Lund. Lund har fortsatt höga miljö och klimatambitioner, ambitioner som vi
förmedlar till byggbranschens aktörer och som de vanligtvis delar.
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