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Motion - Dags för Ekerö kommun att utveckla en strategi för hållbart
byggande
Tänk framtid och utveckling utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Dvs utifrån
de solidariteter som Mp baserar sin politik på. Hållbarhet står för ”en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov” (från den tidigare Brundtlandrapporten). 2015 antog FN
handlingsplanen Agenda 2030 med ett antal definierade globala mål för en ekonomisk,
ekologisk och socialt hållbar utveckling av världen. Världen som Ekerö är en del av. Och här
kommer hållbart byggande in. Det handlar inte bara om att konstruktionen skall vara hållbar,
klara en viss belastning och användning utan det handlar om hållbarhet från ett bredare
perspektiv. Dvs vi måste genomföra byggande inte bara utifrån den fysiska hållbarheten. Vi
måste leva och verka på ett sätt som inte tömmer oss på naturens resurser och påverkar
klimat och miljö negativt.
Från ekonomisk synvinkel: bostäder och lokaler för kommunal verksamhet måste kunna
byggas till rimliga priser. Cirkulär ekonomi måste genomsyra hela processen, dvs bygga på
återvinning och återanvändning/återcirkulering (inte rivning och bortforsling). Kretslopp för
att hushålla med mark, vatten, energi och olika råvaror måste skapas.
Från ekologisk synvinkel: allt byggande måste bedömas utifrån ett helhets- och
livscykelperspektiv. Hänsyn till ekosystemtjänster ska tas med i beräkningen och byggnader
och fastigheter måste anpassas till kommande klimatförändringar. Utgångspunkten för
energi- och resursanvändning måste utgå från miljöpåverkan och resurssparande.
Slutligen social hållbarhet: byggandet måste säkras från skadliga ämnen, ljudnivåer och
andra oacceptabla säkerhets- och hälsorisker. Allt byggande ska vara tillgängligt för våra
medborgare med funktionsvariationer. Utan skönhetsupplevelser och möten med den goda
miljön kan inte byggande beskrivas som hållbart.
Mot den här bakgrunden ser Miljöpartiet det som både önskvärt och nödvändigt att Ekerö
satsar på hållbart byggande som används på ett behovsanpassat sätt över många år mer än
att sälja och riva tillgångar och bygga nytt med korta, resurskrävande intervaller.
Miljöpartiet yrkar
-

att Ekerö kommun snarast utvecklar en strategi för hållbart byggande som baseras på
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och implementerar denna inom Tekniska
nämndes ansvarsområde såväl som inom Ekerö Bostäder
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