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Svar på motion från Minna Ljungberg (MP) om
sänkt bygglovstaxa när man bygger energieffektivt
Minna Jernström, miljöpartiet de gröna föreslår i sin motion att ingen avgift för bygglov och
startbesked tas ut för bygglovspliktiga solfångar- eller solcellsinstallationer samt att avgiften för
bygglov och startbesked halveras för bostäder och lokaler som beräknas få en
energianvändning på maximalt 60 % av Boverkets norm. Motionären vill med det här förslaget
att en bygglovssökande kan få sänkt avgift på både bygglovskostnaden och kostnaden för
startbesked om den sökande på frivillig väg redovisar byggnationens förväntade energibehov i
ett tidigare skede än vad Plan- och bygglagen kräver.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-05-16 § 73 att som yttrande avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-15 § 168 att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen med motivering att göra en förnyad och kvalitetssäkrad handläggning av
motionen med avseende på ekonomi och juridik. Ärendet har också tillställts
samhällsbyggnadsnämnden med utgångspunkt i de nya uppgifter som framkommit.
Samhällsbyggnadsnämnden har återigen 2014-11-13 § 134 tagit ställning i frågan med de nya
uppgifterna som utgångspunkt och föreslår med utgångspunkt i den osäkerhet som råder
avseende de retroaktiva konsekvenserna, av förändrad taxa, och kostnaderna för detta igen att
motionen avslås. Som alternativ till reduktion av bygglovstaxan föreslås istället att frågan om
miljösubvention tas upp i budgetberedningen för eventuellt införande.
Sektor kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt att stödja målen i energi- och klimatplanen.
Den föreslagna lösningen med miljösubventioner stödjer målen på ett bra sätt och är i den
rådande situationen det bästa sättet att skapa incitament i frågan.
Bedömningen blir därför att motionen bör avslås.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande, 2015-11-02
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-13 § 134
Motion, 2012-05-28

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
Yrkande

Sonny Landerberg (MP) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels förvaltningens beslutsförslag och dels på Sonny
Landerbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Sonny Landerberg (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

