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Datum för möte
Datum för 
justering Justeringspersoner Justeringspersoner

2017-01-09 2017-01-12 Susanne Asserfors (S) Erik Mårtensson (KD)

2017-02-13 2017-02-16 Annagreta Reinholdz(S) Rolf Streijffert (SD)

2017-03-13 2017-03-16 Maria Truedsson (MP) Stefan Liljengren (SD)

2017-04-03 2017-04-06 Christer Olsson (M) Helena Ohlsson (SD)

2017-05-15 2017-05-18 Lars-Olof Andersson (C )    Jörgen Ekman (L)

2017-06-07  OBS! 
onsdag

2016-06-12 OBS! 
måndag Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP)

2017-08-14 2017-08-17 Susanne Asserfors (S) Erik Mårtensson (KD)

2017-09-11 2017-09-14 Annagreta Reinholdz(S) Rolf Streijffert (SD)

2017-10-09 2017-10-12 Maria Truedsson (MP) Stefan Liljengren (SD)

2017-11-13 2017-11-16 Christer Olsson (M) Helena Ohlsson (SD)

2017-12-04 2017-12-07 Lars-Olof Andersson (C )    Jörgen Ekman (L)

2018-01-15 2018-01-18 Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP)

Datum och tid är preliminära och fastställs på mötet.

Justeringstillfällen -  Kommunstyrelsen  2017

Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersätare, först i egna partiet, sedan 
i "blockkonstelationen och sist till nämndsekreteraren.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Förslag till utvidgning av och ändrade 
föreskrifter och undantag för naturreservatet 
Västra Bosjöklosterhalvön

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslag till utvidgning och ändrade 
föreskrifter samt undantag för naturreservatet Västra Bosjökloster.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län inbjudits till samråd om förslag till 
utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra 
Bosjökloster. Svaret ska vara Länsstyrelsen i Skåne tillhanda senast den 24 februari, 
Höörs kommun har dock fått förlängd svarstid till den 15 mars 2017.

Bakgrund
Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön bildades 2010 och omfattar ett skogsområde 
väster om väg 23, det öppna landskapet mellan Bosjöklosters kyrkogård och Gamla Bo 
samt en del av vattenområdet i Västra Ringsjön. 

Syftet med naturreservatet är framför allt att säkerställa ett större, centralt i Skåne 
liggande markområde, från exploatering och på sikt utveckla friluftslivet i området, att 
bevara och utveckla ädellövträds- och sumpskogsmiljöerna i området, att bevara och 
utveckla förutsättningarna för inom området och i omgivningarna förekommande 
rödlistade arter, exempelvis läderbagge och mindre hackspett (Höörs kommunfågel), att 
bevara och utveckla fågellivet i västra Ringsjön samt att bevara och restaurera den 
kontinentala mossen. Reservatets nuvarande omfattning visas i bild 1.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Bild 1. Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvöns nuvarande avgränsning redovisas med svart heldragen 
linje.

Ny avgränsning och nytt syfte
Länsstyrelsens förslag innebär en utvidgning av reservatet. Strandheden mellan skogsområdet och 
sjön inkluderas i reservatet tillsammans med ett mindre område söder om sundet mellan Östra och 
Västra Ringsjön. Den nya avgränsningen redovisas i bild 2.

Bild 2. Den heldragna svarta linjen visar föreslagen ny avgränsning av naturreservatet Västra 
Bosjöklosterhalvön. De tillkommande områdena är skrafferade.

Till det tidigare syftet har lagts två satser, nämligen att bevara strandhedsmiljön med 
grova träd samt att restaurera våtmarker. Skötselplanen har kompletterats med 
beskrivning av skötsel av de tillkommande områdena. 

Undantagen från föreskrifterna har utökats, vilket innebär förslag att medge att ägaren till 
fastigheten Bosjökloster 1:755 har möjlighet att borra efter eget vatten samt att pågående 
hästverksamhet inom samma fastighet med daglig träning samt publika evenemang max 
fem gånger per år tillåts.

Anläggningar i form av vandringsled, informationsskyltar, eldstad och tältplats planeras 
inom reservatsgränserna.
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Synpunkter
Höörs kommun ställer sig positiv till utvidgningen och har inget att erinra mot 
förändringarna i föreskrifter och undantag. Reservatets syften, mål och skötsel stämmer 
väl överens med intentionerna för området i kommunens Naturvårdsprogram.

Höörs kommun vill arbeta aktivt för att förbättra tillgängligheten till Västra Ringsjön och 
har för detta ändamål sökt LONA-medel för att dels anlägga en angöringspunkt vid 
badplatsen i Gamla Bo, dels undersöka möjligheterna till en vandringsled runt Västra 
Ringsjön. Höörs kommun ställer sig därför också positiv till de föreslagna lederna och 
informationsplatserna i reservatet och ser goda möjligheter till samarbete med 
Länsstyrelsen.

Kultur- och fritidsstrateg Hilda Knafve och vattenhandläggare Richard Nilsson har deltagit 
i handläggningen av detta ärende.

Åsa Abrahamsson
Miljöstrateg/ekolog
0413-281 64
asa.abrahamsson@hoor.se

Beslutsunderlag
Förslag till utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra 
Bosjöklosterhalvön i Höörs kommun
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/46

§ 48 Utökning och ändrade föreskrifter för 
naturreservatet Västra 
Bosjöklosterhalvön - Omedelbar justering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter 
samt undantag för naturreservatet Västra Bosjökloster.

2. Beslutspunkten ska justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län inbjudits till samråd om förslag till 
utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra 
Bosjökloster. Svaret ska vara Länsstyrelsen i Skåne tillhanda senast den 24 februari, 
Höörs kommun har dock fått förlängd svarstid till den 15 mars 2017.

  Bakgrund

Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön bildades 2010 och omfattar ett skogsområde 
väster om väg 23, det öppna landskapet mellan Bosjöklosters kyrkogård och Gamla Bo 
samt en del av vattenområdet i Västra Ringsjön.

Syftet med naturreservatet är framför allt att säkerställa ett större, centralt i Skåne 
liggande markområde, från exploatering och på sikt utveckla friluftslivet i området, att 
bevara och utveckla ädellövträds- och sumpskogsmiljöerna i området, att bevara och 
utveckla förutsättningarna för inom området och i omgivningarna förekommande 
rödlistade arter, exempelvis läderbagge och mindre hackspett (Höörs kommunfågel), att 
bevara och utveckla fågellivet i västra Ringsjön samt att bevara och restaurera den 
kontinentala mossen. Reservatets nuvarande omfattning visas i bild 1.

Beslutsunderlag
1. Remissvar ang utvidning och ändrade föreskrifter för reservatet Västra 
Bosjökloster.docx
2. Föreläggande, Västra Bosjöklosterhalvön.pdf
 
 
_____
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Etablering av tankställe för fordonsgas – 
avsiktsförklaring mellan Höörs kommun och 
E.ON

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Höörs 
kommun och E.ON.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Höörs kommun antog 2013 Klimatsamverkan Skånes utmaning att verka för ett 
fossilbränslefritt Skåne till år 2020. Under perioden 2016-2019 deltar Höörs kommun i 
projektet ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. Redan idag uppfyller Höörs 
kommun projektmålen som gäller fossilfri el och uppvärmning, medan det krävs mycket 
arbete för att nå målet om fossilfria transporter. Med möjligheten att tanka fordonsflottan 
med biogas istället för bensin eller diesel ligger målet om fossilfria resor och transporter 
betydligt närmare. 

Höörs kommun har blivit kontaktad av E.ON med anledning av att E.ON har blivit 
beviljade bidrag av Naturvårdsverket från det s.k. Klimatklivet för att etablera tankställe 
för fordonsgas i Höörs och Hörby kommuner. För kommunernas del innebär etableringen 
inte några investeringskostnader. Däremot kan etableringen enbart genomföras under 
förutsättning att båda kommunerna var för sig lämnar en avsiktsförklaring om att ställa om 
delar av respektive kommuns fordonsflotta till gasdrift. 

I dagsläget saknas möjlighet att tanka fordonsgas i Höörs kommun och närmaste 
tankställe för fordonsgas finns i Eslöv. De upphandlingar av fordon och fordonsbränsle 
som är beslutade för Höörs kommun medger dock avrop av såväl fordon för gasdrift som 
fordonsgas (100 % biogas). Höörs kommun har därför goda möjligheter att ställa om delar 
av sin fordonsflotta till gasdrift på relativt kort tid.

Biogas 
Biogas är en förnybar energikälla som kan användas som fordonsbränsle men också till 
såväl el- och värmeproduktion som inom industrin. Genom att öka andelen biogas kan 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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andelen fossila energikällor reduceras och det blir möjligt att gå från en linjär 
energianvändning med ändliga tillgångar till en förnybar energianvändning samtidigt som 
de fossila koldioxidutsläppen reduceras. Eftersom naturgas och biogas rent kemiskt är 
samma ämne (metan, CH4) kan naturgasen enkelt ersättas med biogas successivt. Vid 
produktion av biogas bildas en rötrest (biogödsel och rötslam) som kan användas för 
återföring av växtnäring till lantbruket.

I miljömålsberedningens strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik har 
transportsektorn ett stort fokus och utredningen föreslår att utsläppen för inrikes 
transporter ska vara 70 procent lägre senast år 2030 jämfört med år 2010. Tillsammans 
med övriga biodrivmedel har biogasen en viktig roll för att detta mål ska nås. 

Produktion och användningen av biogas och dess rötrester (biogödsel och rötslam) är en 
viktig och central del av en cirkulär biobaserad ekonomi som bidrar till miljö- och 
klimatnytta. Biogasproduktion och användningen av biogas bidrar både direkt och indirekt 
till att uppfylla flera av de nationella miljömålen, bland annat Minskad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 
Ett rikt odlingslandskap. Det bidrar också till att uppfylla etappmålet om insamling av 
matavfall och kravet på att matavfall ska behandlas så att även energin tas tillvara. 

Fordonsparken i Höörs kommun och användning av fordonen
Höörs kommun har idag (den 8 februari 2017) en fordonsflotta som omfattar 92 fordon 
(lastbilar, lätta lastbilar samt personbilar). Dessa fördelas drivmedelsmässigt enligt 
tabell 1.

Tabell 1. Fordonstyper i Höörs kommun den 8 februari 2017 fördelade på drivmedelsslag. Lätta lastbilar 
och personbilar ingår i gruppen lätta fordon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drivmedel\Fordonstyp Lastbil Lätt lastbil Personbil

Diesel 10 20 24
Bensin 1 6
Bensin/hybrid 22
Bensin/laddhybrid 1
Bensin/metangas 1
El 4 3

Summa 10 25 57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Höörs kommun finns idag en transportstrateg med ansvar för kommunens resor och 
transporter. Det innebär att Höörs kommun har god översikt över sina fordon, hur dessa 
används och vilka behov av fordon och transporter som finns i verksamheterna. När ett 
fordon behöver bytas ut eller nyanskaffas sker alltid dialog kring arbetsområde, 
uppskattad körsträcka och behov av särskilda funktioner samt möjligheten att exempelvis 
välja ett mindre fordon, ett energisnålare fordon eller ett fordon som drivs med förnybart 
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bränsle. Dialogen innebär också goda möjligheter att samordna fordonsbehoven och 
därmed minska på både kostnader och antalet fordon. Ett exempel på sådan samordning 
är att hemtjänstens nattpatrull inom kort kommer att börja använda två fordon från 
centrala bilpoolen istället för att införskaffa egna fordon.

Genom samordning av kommunens fordon i bilpooler kan varje fordon användas effektivt.  
Centralt finns en bilpool för hela kommunen och Social sektors avdelningar IFO och 
Teamet har vardera en bilpool för sina verksamheter. Dialog förs med 
Samhällsbyggnadssektor om att samordna sektorns samtliga personbilar till en egen 
bilpool. Hemtjänstens fordon är fördelade på de turer som på grund av sina avstånd 
måste genomföras med bil. Gata & park och Mittskåne Vatten har liksom hemtjänsten 
fordon som är fördelade med utgångspunkt i vilket arbete som ska utföras. 

Utöver dessa fordon finns bilar som är anpassade för en särskild arbetsuppgift, 
exempelvis används elbilar för transport av internpost och mattransporter från Björkens 
centralkök till olika boenden.

Genom ständig genomgång av fordonsbehovet och genom att skapa nya bilpooler arbetar 
vi också i riktning för att uppfylla resepolicyns intentioner som innebär att kommunens 
fordonsflotta ska täcka de behov av resor och transporter som måste ske med bil, så att 
körning med egen bil i tjänsten kan minska radikalt.

Medborgarcenter sköter bokningen av den centrala bilpoolen. I samband med bokning 
sker aktiv dialog kring vilket funktioner som behövs, körsträckans längd och om det finns 
möjlighet att använda elbil eller gasbil, så att bilpoolens fordon används så effektivt som 
möjligt.  

Kostnadsjämförelse
Beräknad totalkostnad för några olika bilmodeller som ingår i Höörs kommuns 
upphandlingsavtal och som idag används i Höörs kommun redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Totalkostnad för olika bilmodeller beräknat på leasing 3 år och 2000 mil vilket är ett 
genomsnitt för ett fordon i Social sektor. Kostnaden inkluderar leasingavgift (avskrivning inkl. ränta), 
drivmedelsförbrukning enligt tillverkarnas uppgifter, fordonsskatt, service, vinterdäck m m som varierar 
för fordonen. Reparationer utöver serviceåtgärder, försäkring, självrisker vid skador, hjulskiften, tvätt 
och städ ingår ej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilmodell (drivmedel)                                  
                          

Kostnad (SEK) för 3 år och 
2000 mil/år

VW Golf GTI (gas) 126 291

Peugot 308 SW (diesel och HVO) 113 397

Renault Zoe 22 kWh (el) 143 379

Toyota Yaris (hybrid) 83 802
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Användning av fossilfria bränslen i Höörs kommun
2015 köpte Höörs kommun in fossilfria drivmedel motsvarande 17 procent av den totala 
drivmedelsmängden. Den fossilfria andelen utgjordes av låginblandning av fossilfritt 
bränsle i bensin och diesel samt en liten mängd E85 (etanol). Medeltalet för kommunerna 
som deltar i projektet Fossilbränslefria kommuner (totalt tio kommuner) var för 2015 
35 procent fossilfritt fordonsbränsle och den inköpta mängden varierade från 7 till 
58 procent mellan de kommuner som köpte in minst respektive störst andel fossilfritt 
bränsle. 

I handläggningen av detta ärende har transportstrateg Göran Axberg deltagit.

Åsa Abrahamsson
Miljöstrateg/ekolog
0413-281 64
asa.abrahamsson@hoor.se

Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring mellan Höörs kommun och E.ON
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Avsiktsförklaring mellan Höörs kommun och E.ON 
angående etablering av tankställe för fordonsgas och 
elinfrastruktur i Höörs kommun   
Avsiktsförklaring

Höörs kommun 
Konvertering av fordonsflottan

- Höörs kommun ska ha som mål att 60 procent av den egna fordonsflottan (lätta 
fordon) ska drivas med biogas inom 3 år (beräknat på en total fordonsflotta om cirka 
80 lätta fordon).

Påverka MERAB
- Höörs kommun ska, som en av ägarkommunerna i MERAB, verka för en 

omställning till biogasdrift av renhållningsfordon i nästa avtalsperiod.

E.ON
Gasinfrastruktur i Höör

- E.ON avser uppföra ett tankställe för gas samt leverera drivmedel på detsamma. 
- Tankstationer för biogas har en hög investeringskostnad som försvårar utbyggnaden 

av tankstationer på mindre orter. E.ON vill i detta projekt (Höör och Hörby) använda 
två stationer som kommer att verka i ett system. Genom att verka i ett system kan 
stationerna spara in på vissa kostnader och dessutom kommer logistiken att kunna 
optimeras.

- Anläggningarna kommer att vara anpassade för att försörja personbilar och lätta 
lastbilar. Kunderna beräknas bestå av ungefär hälften kommunägda fordon. Det 
finns mycket samverkan mellan Höör och Hörby, och genom att etablera sig på båda 
orter blir det också lättare för de transporter som trafikerar båda orter att växla över 
till gas. Genom sina strategiska placeringar kommer stationerna dessutom att knyta 
ihop nätet av tankstationer för biogas längs E22 (Lund-Kristianstad), längs väg 23 
(Lund-Hässleholm) samt längs väg 13 (Ystad-Ängelholm). 

Elinfrastruktur i Höör
- E.ON erbjuder Höörs kommun att bygga fyra normal- eller destinationsladdare i 

anslutning till stationen i Höör. Dessa kan uppföras utan kostnad för kommunen 
under förutsättning att upplåtelseavtal kan upprättas där kommunen upplåter lämplig 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun



AVSIKTSFÖRKLARING

Datum Diarienummer Sida
2017-02-10 KSF 2016/617 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

plats och tillhandahåller elanslutning. E.ON ersätter kommunen för laddarnas 
elförbrukning enligt självkostnad. 

- Normalladdare/destinationsladdare är den typ av laddare som skulle vara till störst 
nytta för kommunen eftersom det skulle möjliggöra för de invånare som inte kan 
ladda hemma (eller behöver ladda när man besöker Höör) att ladda under tiden som 
man göra andra ärenden i Höör.

- För att tillhandahålla all statistik från laddarna och administrera affären behöver 
E.ON ta ut en administrativ avgift på 200 kr/månad/ladduttag. E.ON kommer att 
sköta kundtjänst, drift av laddarna samt administrera betallösningar. 

Publika evenemang
- E.ON åtar sig att årligen medverka i publika evenemang som Höörs kommun 

arrangerar genom att engagera bilåterförsäljare med gas- och elfordon samt genom 
att bidra med egna informationsinsatser.

Övrigt
- Tankstationen för gas samt el-laddstolparna kommer att finansieras av E.ON med 

bidrag från Naturvårdsverket via Klimatklivsprogrammet.
- Ovan nämnda avsikter är beroende av slutligt projektgodkännande från E.ONs sida. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/617

§ 49 Tankställe för fordonsgas – 
avsiktsförklaring med E.ON

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Avsiktsförklaringen  mellan Höörs kommun och E.ON godkänns.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Höörs kommun antog 2013 Klimatsamverkan Skånes utmaning att verka för ett 
fossilbränslefritt Skåne till år 2020. Under perioden 2016-2019 deltar Höörs kommun i 
projektet ”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne”. Redan idag uppfyller Höörs 
kommun projektmålen som gäller fossilfri el och uppvärmning, medan det krävs mycket 
arbete för att nå målet om fossilfria transporter. Med möjligheten att tanka fordonsflottan 
med biogas istället för bensin eller diesel ligger målet om fossilfria resor och transporter 
betydligt närmare.

 

Höörs kommun har blivit kontaktad av E.ON med anledning av att E.ON har blivit 
beviljade bidrag av Naturvårdsverket från det s.k. Klimatklivet för att etablera tankställe 
för fordonsgas i Höörs och Hörby kommuner. För kommunernas del innebär etableringen 
inte några investeringskostnader. Däremot kan etableringen enbart genomföras under 
förutsättning att båda kommunerna var för sig lämnar en avsiktsförklaring om att ställa om 
delar av respektive kommuns fordonsflotta till gasdrift.

I dagsläget saknas möjlighet att tanka fordonsgas i Höörs kommun och närmaste 
tankställe för fordonsgas finns i Eslöv. De upphandlingar av fordon och fordonsbränsle 
som är beslutade för Höörs kommun medger dock avrop av såväl fordon för gasdrift som 
fordonsgas (100 % biogas). Höörs kommun har därför goda möjligheter att ställa om delar 
av sin fordonsflotta till gasdrift på relativt kort tid.

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som kan användas som fordonsbränsle men också till 
såväl el- och värmeproduktion som inom industrin. Genom att öka andelen biogas kan 
andelen fossila energikällor reduceras och det blir möjligt att gå från en linjär 
energianvändning med ändliga tillgångar till en förnybar energianvändning samtidigt som 
de fossila koldioxidutsläppen reduceras. Eftersom naturgas och biogas rent kemiskt är 
samma ämne (metan, CH4) kan naturgasen enkelt ersättas med biogas successivt. Vid 
produktion av biogas bildas en rötrest (biogödsel och rötslam) som kan användas för 
återföring av växtnäring till lantbruket.
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I miljömålsberedningens strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik har 
transportsektorn ett stort fokus och utredningen föreslår att utsläppen för inrikes 
transporter ska vara 70 procent lägre senast år 2030 jämfört med år 2010. Tillsammans 
med övriga biodrivmedel har biogasen en viktig roll för att detta mål ska nås.

 

Produktion och användningen av biogas och dess rötrester (biogödsel och rötslam) är en 
viktig och central del av en cirkulär biobaserad ekonomi som bidrar till miljö- och 
klimatnytta. Biogasproduktion och användningen av biogas bidrar både direkt och indirekt 
till att uppfylla flera av de nationella miljömålen, bland annat Minskad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö och 
Ett rikt odlingslandskap. Det bidrar också till att uppfylla etappmålet om insamling av 
matavfall och kravet på att matavfall ska behandlas så att även energin tas tillvara.

Fordonsparken i Höörs kommun och användning av fordonen

Höörs kommun har idag (den 8 februari 2017) en fordonsflotta som omfattar 92 fordon 
(lastbilar, lätta lastbilar samt personbilar). Dessa fördelas drivmedelsmässigt enligt 
tabell 1.

 

Tabell 1. Fordonstyper i Höörs kommun den 8 februari 2017 fördelade på drivmedelsslag. 
Lätta lastbilar och personbilar ingår i gruppen lätta fordon. (Kan inte visas i 
protokollsparagrafen)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V g se kommunekologens Tjänsteskrivelse Etablering av  tankställe för 
fordonsgas.docx där tabell 1 visas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Höörs kommun finns idag en transportstrateg med ansvar för kommunens resor och 
transporter. Det innebär att Höörs kommun har god översikt över sina fordon, hur dessa 
används och vilka behov av fordon och transporter som finns i verksamheterna. När ett 
fordon behöver bytas ut eller nyanskaffas sker alltid dialog kring arbetsområde, 
uppskattad körsträcka och behov av särskilda funktioner samt möjligheten att exempelvis 
välja ett mindre fordon, ett energisnålare fordon eller ett fordon som drivs med förnybart 
bränsle. Dialogen innebär också goda möjligheter att samordna fordonsbehoven och 
därmed minska på både kostnader och antalet fordon. Ett exempel på sådan samordning 
är att hemtjänstens nattpatrull inom kort kommer att börja använda två fordon från 
centrala bilpoolen istället för att införskaffa egna fordon.

Genom samordning av kommunens fordon i bilpooler kan varje fordon användas effektivt. 
Centralt finns en bilpool för hela kommunen och Social sektors avdelningar IFO och 
Teamet har vardera en bilpool för sina verksamheter. Dialog förs med 
Samhällsbyggnadssektor om att samordna sektorns samtliga personbilar till en egen 
bilpool. Hemtjänstens fordon är fördelade på de turer som på grund av sina avstånd 
måste genomföras med bil. Gata & park och Mittskåne Vatten har liksom hemtjänsten 
fordon som är fördelade med utgångspunkt i vilket arbete som ska utföras.
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Utöver dessa fordon finns bilar som är anpassade för en särskild arbetsuppgift, 
exempelvis används elbilar för transport av internpost och mattransporter från Björkens 
centralkök till olika boenden.

Genom ständig genomgång av fordonsbehovet och genom att skapa nya bilpooler arbetar 
vi också i riktning för att uppfylla resepolicyns intentioner som innebär att kommunens 
fordonsflotta ska täcka de behov av resor och transporter som måste ske med bil, så att 
körning med egen bil i tjänsten kan minska radikalt.

Medborgarcenter sköter bokningen av den centrala bilpoolen. I samband med bokning 
sker aktiv dialog kring vilket funktioner som behövs, körsträckans längd och om det finns 
möjlighet att använda elbil eller gasbil, så att bilpoolens fordon används så effektivt som 
möjligt.

Kostnadsjämförelse

Beräknad totalkostnad för några olika bilmodeller som ingår i Höörs kommuns 
upphandlingsavtal och som idag används i Höörs kommun redovisas i tabell 2.

 

Tabell 2. Totalkostnad för olika bilmodeller beräknat på leasing 3 år och 2000 mil vilket är 
ett genomsnitt för ett fordon i Social sektor. Kostnaden inkluderar leasingavgift 
(avskrivning inkl. ränta), drivmedelsförbrukning enligt tillverkarnas uppgifter, fordonsskatt, 
service, vinterdäck m m som varierar för fordonen. Reparationer utöver serviceåtgärder, 
försäkring, självrisker vid skador, hjulskiften, tvätt och städ ingår ej. (Kan inte visas i 
protokollsparagrafen)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V g se kommunekologens Tjänsteskrivelse Etablering av tankställe för 
fordonsgas.docx där tabell 2 visas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Användning av fossilfria bränslen i Höörs kommun

2015 köpte Höörs kommun in fossilfria drivmedel motsvarande 17 procent av den totala 
drivmedelsmängden. Den fossilfria andelen utgjordes av låginblandning av fossilfritt 
bränsle i bensin och diesel samt en liten mängd E85 (etanol). Medeltalet för kommunerna 
som deltar i projektet Fossilbränslefria kommuner (totalt tio kommuner) var för 2015 
35 procent fossilfritt fordonsbränsle och den inköpta mängden varierade från 7 till 
58 procent mellan de kommuner som köpte in minst respektive störst andel fossilfritt 
bränsle.

 

I handläggningen av detta ärende har transportstrateg Göran Axberg deltagit.

 

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP), Anna Palm (M) och Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom 
liggande förslag.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse Etablering av tankställe för fordonsgas.docx
2. Avsiktsförklaring mellan Höörs kommun och E.ON
 
_____
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Systematiskt arbete med hållbart byggande i 
Höörs kommun

Ärendebeskrivning

Bakgrund 
Ett ärende med rubriken ”Principbeslut om hållbara byggmetoder, cirkulärt tänkande” 
(KSF 2016/92) behandlades i kommunfullmäktige den 30 mars 2016 och återremitterades 
då till kommunstyrelsen. Föreliggande skrivelse är en kortfattad redogörelse för några 
olika tillvägagångssätt för hur systematiskt arbete med hållbart byggande skulle kunna 
ske och vilka ställningstaganden som behöver göras för att arbetet ska kunna drivas 
vidare.

Det finns ingen entydig definition på hållbart byggande. Begreppet kan hållas snävare 
eller vidare beroende på ambitionsnivå. Två av de mest grundläggande aspekterna att ta 
hänsyn till vid hållbart byggande är val av byggmaterial och andra varor samt 
energiaspekten. Aktiva val görs då för att undvika material och varor som innehåller 
miljöskadliga och hälsofarliga kemikalier eller har kort livslängd. Energiaspekten kan tas 
om hand genom energieffektiva lösningar och byggteknik som innebär att exempelvis 
värmeenergin återvinns eller att värme kan lagras i byggkonstruktionen, strävan mot s k 
nollenergihus eller passivhus. 

Högre ambitioner med hållbart byggande kan inkludera en rad andra aspekter såsom 
buller, god inomhusmiljö, utemiljö med hänsyn till exempelvis ekosystemtjänster, närhet 
till befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik samt hänsyn och management, d v s 
genomförandet av själva byggprocessen. 

Efter hand som kunskap och teknik utvecklas kan högre krav ställas och nya regler om 
hur byggande ska ske för att bidra till ett hållbart samhälle kommer efter hand. 
Exempelvis beslutade regeringen i december 2016 att alla nya byggnader senast den 31 
december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader och att nya byggnader som används 
och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära- nollenergibyggnader senast den 31 
december 2018.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Systematiskt arbete med hållbart byggande
För att få god styrning och kontroll på sitt byggande väljer många att följa ett 
certifieringssystem. Syftet med ett miljöcertifieringssystem är i detta fall att ge en objektiv 
och oberoende bild av en byggnads hållbarhet ur miljösynpunkt och prestanda.  Även ett 
sådant arbete kan innebära gradskillnader, både beroende på omfattningen hos det 
system som väljs men också beroende på om man väljer att certifiera eller inte. Grunden i 
alla certifieringssystem är dock dokumentation av såväl materialval som processer. 

Certifieringssystem
Det finns en rad olika system för att systematisera arbetet med hållbart byggande. Några 
av dem presenteras mycket kortfattat nedan. 

Green Building
Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera 
energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre 
energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregeler, BBR.  

GreenBuilding var ursprungligen ett EU-initiativ som kom till för att snabba på 
energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.

Miljöbyggnad
Det största systemet för att certifiera byggnader i Sverige är Miljöbyggnad och 
användningen av detta system har enligt Boverket ökat kraftigt under de senaste åren. 
Certifiering kan genomföras på fyra nivåer: klassad, brons, silver och guld. De områden 
som beaktas i arbetet är energi, inomhusmiljö och material. 

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och kan användas för både nya och 
befintliga byggnader, oavsett storlek.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som baseras på bedömning av fem områden: 
energianvändning, material, inomhusmiljö, vattenhushållning och val av plats (exempelvis 
närhet till infrastruktur eller för att undvika exploatering av värdefulla områden). 
Det finns fyra nivåer på certifieringen, certifierad, silver, guld och platina och systemet 
kan användas för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Det omfattar alla 
typer av byggnader – såväl bostäder som olika typer av kommersiella fastigheter.
 
Tillsammans med BREEAM är LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen. LEED kan även användas för hela stadsdelar.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
Breeam är ett brittiskt system som baseras på nio bedömningsområden: management, 
hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och 
ekologi, samt föroreningar. Det finns fem nivåer på certifieringen (pass, good, very good, 
excellent, outstanding) och systemet kan användas för kontor och kommersiella 
byggnader oavsett storlek.
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Breeam är tillsammans med LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen och har anpassats till svenska förhållanden i systemet BREEAM-SE. BREEAM 
Communities är ett system för hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar.

Produkt- och materialdatabaser
Två exempel på databaser som samlar kunskap om produkter och material är BASTA och 
Sunda Hus. Dessa används exempelvi också vid certifiering enligt Miljöbyggnad.

BASTA
I BASTA:s databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på 
kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav.  Här finns också 
möjlighet att dokumentera och följa upp produktval.

Sunda hus
Sunda hus används som verktyg för att säkerställa medvetna materialval samt för att 
systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Liksom i 
BASTA:s lista är ett stort antal produkter listade och klassificerade efter sina 
miljöegenskaper.

Cradle to cradle
Cradel to cradle är ett principtänkande som innebär att enbart cirkulära system för såväl 
material som näringsämnen används och att enbart förnybar energi används för att driva 
systemen. Detta har utvecklats till ett varumärke och ett system för att arbeta 
systematiskt med de tre grundprinciper om att förvalta näringsämnen, använda solenergi 
och främja mångfald.

Arbete i Höörs kommun och erfarenheter från andra 
kommuner
I HFAB:s regi har relativt få nybyggnationer skett de senaste decennierna. Att arbeta 
systematiskt med ett visst system har därför inte setts som meningsfullt. Däremot har 
några olika system prövats och följts när det varit aktuellt att bygga, bland annat 
Miljöbyggnad och standarden för passivhus.  Vid ombyggnad och renovering av 
kommunens fastigheter, exempelvis kommunhuset, används BASTA-listan.

Efter kontakt med några andra kommuner som liksom Höör är medlemmar i föreningen 
Sveriges Ekokommuner kan konstateras att flera andra kommuner har samma situation 
som Höör, dvs att det byggs relativt sällan och att något systematiskt arbete därför inte 
finns. Några kommuner tar beslut från gång till gång om vilken målnivå som ska sättas 
och om vilket system ska följas.  

Bland de kommuner som använder miljöcertifieringssystem är Miljöbyggnad det 
vanligaste och de flesta har satsat på silver- eller guldnivå. Alla väljer dock inte att gå så 
långt i processen att man certifierar sitt bygge. 
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För flera kommuner är frågan om systematiskt arbete och certifiering en kostnadsfråga, 
dels kan materialvalen bli dyrare, dels krävs arbete för administration och dokumentation. 
Därutöver tillkommer kostnader för själva certifieringen. Ofta behövs även hjälp av en 
extern konsult för att driva arbetet. Den extra kostnaden kan å andra sidan vara 
motiverad, exempelvis då hållbara material förväntas hålla längre. En miljöcertifierad 
byggnad kan upplevas som mer attraktiv för brukarna och kan också ge ett ökat värde på 
marknaden.

Att ta ställning till inför fortsatt process
 Vad vill Höörs kommun uppnå med hållbart byggande? 
 Vilka områden är viktiga att prioritera?  Energiprestanda? Kemikalier och 

byggmaterial? Utomhusmiljö? Byggprocessen som sådan? 
 Vill vi arbeta systematiskt med byggande, ha fokus på själva byggnaden och ha 

möjlighet till certifiering/diplomering? 
 Vill vi ta ett omfattande grepp och exempelvis även ta ansvar för själva 

byggprocessen, ekosystemtjänster och utemiljö? 

Åsa Abrahamsson
Miljöstrateg/ekolog
0413-281 64
asa.abrahamsson@hoor.se
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Dnr KSF 2016/92

§ 40 Principbeslut om hållbara byggmetoder, 
cirkulärt tänkande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för integrerad, holistisk kvalitet framtagen av 
den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William 
McDonough. Målsättningen är att skapa ett positivt avtryck istället för att begränsa sig till 
det negativa. Cradle to Cradle® har tre grundprinciper:

Avfall = Mat
Allt är ett näringsämne för något annat, Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp. 
Inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska.

Använd den kommande solenergin
Solen, gravitationen och geotermiken är den enda verkliga förnybara energikällorna. 
Enligt Cradle to Cradle® finns det ingen brist på energi, men vi måste ändra sättet vi 
skapar den.

Främja mångfald
Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för intressenter och mer hållbara 
system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, 
konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras.

Företag kan certifiera material och produkter genom organisationen Cradle to Cradle 
Products Innovation Institute. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller 
kända material, att materialen kan återvinnas, att de är säkra för hälsa och miljö samt att 
produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. 
Sociala faktorer som medarbetarnas villkor vägs också in i bedömningen.

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en 
organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än 
linjära processer som hittills har varit dominerande.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-
cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska.

Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är att avfall inte ska existera 
utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna. 
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så att det går att

ÅteranvändasMaterialåtervinnasEnergiutvinnas
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(i fallande önskvärdhet)

För att ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi kan ett företag eller organisation:

Ta bort miljöfarliga ämnen.Designa om produkterna så att de materialmässigt går att ta 
isär i sina beståndsdelar.Använda förnyelsebar energi till produktion och 
transporter.Återföra material enligt önskvärdhetslistan ovan.Dela, hyra eller leasa 
produktionsmedel snarare än att äga dem själva, och på samma sätt hyra eller leasa ut 
produkterna till sina kunder snarare än att sälja dem. På så sätt säljer man ”funktionen” 
snarare än produkten.

Ett uppmärksammat projekt för att ta bort giftiga ämnen är Naturvårdsverkets projekt giftfri 
förskola.

Yrkanden
Olle Krabbe (V) och ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Anna Palm (M) yrkar återremiss för en konsekvensanalys, bättre ärendebeskrivning och 
en remissrunda till nämnderna och HFAB. Björn Andreasson (M), Arne Gustavsson (C), 
Rolf Streijffert (SD), Erik Mårtensson (KD), Anders Magnhagen (S) och Kenneth Kallin 
(MP) ställer sig bakom återremissyrkandet.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremiteras. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras för att ge ärendet 
en bättre ärendebeskrivning samt att nämnderna och HFAB kan yttra sig i ärendet. 
Ordföranden konstaterar att förslaget om återremiss har bifallits.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-03-14, § 57
2. Rapport Operation Giftfri Förskola - Åtgärdsförslag till kommuner, 
Naturskyddsföreningen.
3. EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall, 
Miljödepartementet, Regeringskansliet.
_____
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Dnr KSF 2016/92

§ 50 Diskussionsärende: Systematiskt arbete 
med hållbart byggande i Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Förvaltningen uppdras att tillskapa en grupp som ska ta fram ett förslag på grundnivå för 
kommunens nybyggnationer. Byggandet ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Ett ärende med rubriken ”Principbeslut om hållbara byggmetoder, cirkulärt tänkande” 
(KSF 2016/92) behandlades i kommunfullmäktige den 30 mars 2016 och återremitterades 
då till kommunstyrelsen. Föreliggande skrivelse är en kortfattad redogörelse för några 
olika tillvägagångssätt för hur systematiskt arbete med hållbart byggande skulle kunna 
ske och vilka ställningstaganden som behöver göras för att arbetet ska kunna drivas 
vidare.

Det finns ingen entydig definition på hållbart byggande. Begreppet kan hållas snävare 
eller vidare beroende på ambitionsnivå. Två av de mest grundläggande aspekterna att ta 
hänsyn till vid hållbart byggande är val av byggmaterial och andra varor samt 
energiaspekten. Aktiva val görs då för att undvika material och varor som innehåller 
miljöskadliga och hälsofarliga kemikalier eller har kort livslängd. Energiaspekten kan tas 
om hand genom energieffektiva lösningar och byggteknik som innebär att exempelvis 
värmeenergin återvinns eller att värme kan lagras i byggkonstruktionen, strävan mot s k 
nollenergihus eller passivhus. 

Högre ambitioner med hållbart byggande kan inkludera en rad andra aspekter såsom 
buller, god inomhusmiljö, utemiljö med hänsyn till exempelvis ekosystemtjänster, närhet 
till befintlig infrastruktur såsom kollektivtrafik samt hänsyn och management, d v s 
genomförandet av själva byggprocessen.

Efter hand som kunskap och teknik utvecklas kan högre krav ställas och nya regler om 
hur byggande ska ske för att bidra till ett hållbart samhälle kommer efter hand. 
Exempelvis beslutade regeringen i december 2016 att alla nya byggnader senast den 31 
december 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader och att nya byggnader som används 
och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära- nollenergibyggnader senast den 31 
december 201

 

Systematiskt arbete med hållbart byggande

För att få god styrning och kontroll på sitt byggande väljer många att följa ett 
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certifieringssystem. Syftet med ett miljöcertifieringssystem är i detta fall att ge en objektiv 
och oberoende bild av en byggnads hållbarhet ur miljösynpunkt och prestanda. Även ett 
sådant arbete kan innebära gradskillnader, både beroende på omfattningen hos det 
system som väljs men också beroende på om man väljer att certifiera eller inte. Grunden i 
alla certifieringssystem är dock dokumentation av såväl materialval som processer.

Certifieringssystem

Det finns en rad olika system för att systematisera arbetet med hållbart byggande. Några 
av dem presenteras mycket kortfattat nedan.

 

Green Building

Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera 
energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre 
energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregeler, BBR.

 

GreenBuilding var ursprungligen ett EU-initiativ som kom till för att snabba på 
energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.

 

Miljöbyggnad

Det största systemet för att certifiera byggnader i Sverige är Miljöbyggnad och 
användningen av detta system har enligt Boverket ökat kraftigt under de senaste åren. 
Certifiering kan genomföras på fyra nivåer: klassad, brons, silver och guld. De områden 
som beaktas i arbetet är energi, inomhusmiljö och material.

 

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och kan användas för både nya och 
befintliga byggnader, oavsett storlek.

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som baseras på bedömning av fem områden: 
energianvändning, material, inomhusmiljö, vattenhushållning och val av plats (exempelvis 
närhet till infrastruktur eller för att undvika exploatering av värdefulla områden).

Det finns fyra nivåer på certifieringen, certifierad, silver, guld och platina och systemet 
kan användas för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader. Det omfattar alla 
typer av byggnader – såväl bostäder som olika typer av kommersiella fastigheter.

Tillsammans med BREEAM är LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen. LEED kan även användas för hela stadsdelar.
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BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)

Breeam är ett brittiskt system som baseras på nio bedömningsområden: management, 
hälsa och välbefinnande, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och 
ekologi, samt föroreningar. Det finns fem nivåer på certifieringen (pass, good, very good, 
excellent, outstanding) och systemet kan användas för kontor och kommersiella 
byggnader oavsett storlek.

 

Breeam är tillsammans med LEED ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i 
världen och har anpassats till svenska förhållanden i systemet BREEAM-SE. BREEAM 
Communities är ett system för hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar.

 

Produkt- och materialdatabaser

Två exempel på databaser som samlar kunskap om produkter och material är BASTA och 
Sunda Hus. Dessa används exempelvi också vid certifiering enligt Miljöbyggnad.

 

BASTA

I BASTA:s databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på 
kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA: s krav. Här finns också 
möjlighet att dokumentera och följa upp produktval.

Sunda hus

Sunda hus används som verktyg för att säkerställa medvetna materialval samt för att 
systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Liksom i 
BASTA:s lista är ett stort antal produkter listade och klassificerade efter sina 
miljöegenskaper.

Cradle to cradle

Cradel to cradle är ett principtänkande som innebär att enbart cirkulära system för såväl 
material som näringsämnen används och att enbart förnybar energi används för att driva 
systemen. Detta har utvecklats till ett varumärke och ett system för att arbeta systematiskt 
med de tre grundprinciper om att förvalta näringsämnen, använda solenergi och främja 
mångfald.

 

Arbete i Höörs kommun och erfarenheter från andra kommuner

I HFAB:s regi har relativt få nybyggnationer skett de senaste decennierna. Att arbeta 
systematiskt med ett visst system har därför inte setts som meningsfullt. Däremot har 
några olika system prövats och följts när det varit aktuellt att bygga, bland annat 
Miljöbyggnad och standarden för passivhus. Vid ombyggnad och renovering av 
kommunens fastigheter, exempelvis kommunhuset, används BASTA-listan.
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Efter kontakt med några andra kommuner som liksom Höör är medlemmar i föreningen 
Sveriges Ekokommuner kan konstateras att flera andra kommuner har samma situation 
som Höör, dvs att det byggs relativt sällan och att något systematiskt arbete därför inte 
finns. Några kommuner tar beslut från gång till gång om vilken målnivå som ska sättas 
och om vilket system ska följas.

Bland de kommuner som använder miljöcertifieringssystem är Miljöbyggnad det 
vanligaste och de flesta har satsat på silver- eller guldnivå. Alla väljer dock inte att gå så 
långt i processen att man certifierar sitt bygge.

För flera kommuner är frågan om systematiskt arbete och certifiering en kostnadsfråga, 
dels kan materialvalen bli dyrare, dels krävs arbete för administration och dokumentation. 
Därutöver tillkommer kostnader för själva certifieringen. Ofta behövs även hjälp av en 
extern konsult för att driva arbetet. Den extra kostnaden kan å andra sidan vara 
motiverad, exempelvis då hållbara material förväntas hålla längre. En miljöcertifierad 
byggnad kan upplevas som mer attraktiv för brukarna och kan också ge ett ökat värde på 
marknaden.

Att ta ställning till inför fortsatt process

- Vad vill Höörs kommun uppnå med hållbart byggande?

- Vilka områden är viktiga att prioritera? Energiprestanda? Kemikalier och byggmaterial? 
Utomhusmiljö? Byggprocessen som sådan?

- Vill vi arbeta systematiskt med byggande, ha fokus på själva byggnaden och ha 
möjlighet till certifiering/diplomering?

- Vill vi ta ett omfattande grepp och exempelvis även ta ansvar för själva byggprocessen, 
ekosystemtjänster och utemiljö?

Yrkanden
Stefan Lissmark föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
besluta:

Förvaltningen uppdras att tillskapa en grupp som ska ta fram ett förslag på grundnivå för 
kommunens nybyggnationer. Byggandet ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbart.

Beslutsunderlag
1. Systematiskt arbete med hållbart byggande.docx
2. Kommunfullmäktige 2016-03-30 (2016-03-30 KF §40).doc
_____
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