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Motion Planera med krav på lägre energiförbrukning
och möjlighet till självförsörjning
Klimatet är vår tids ödesfråga och därav följer kravet på att minska behovet av
energiförbrukning. Lägre energianvändning innebär lägre miljöpåverkan.
Sektorn bostäder och service stod 2017 för 39 procent av Sveriges totala slutliga
energianvändning. För att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt behövs en
minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön.
Minskad energianvändning kan uppnås exempelvis genom tekniska åtgärder
som ger en effektivare energianvändning med bibehållen nytta.
Det finns byggnader med extremt låga driftskostnader. Vänsterpartiet Gävle har
tidigare lyft typen Jordskepp som kommunfullmäktige inte ville bifalla. Det
finns andra typer av hus.
En bra idé skulle vara att detaljplanera för ett område med krav på lägre
energiförbrukning än Boverkets byggreglers (BBR) krav. Riksdagen har
beslutat att Sverige ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045.
Vänsterpartiet Gävle anser att detta kan göras snabbare och Gävle kommun kan
föregå med gott exempel genom att detaljplanera områden med krav på en
maximal nettoenergiförbrukning på 50 procent av energikravet enligt BBR 29. I
framtiden kommer kraven i BBR blir mer och mer skärpta, och inom några år
kommer vi med all säkerhet att vara nere på de nivåerna i alla fall.
Vänsterpartiet Gävle ser att den stora utmaningen ligger i att tillåta ett område
att ha egen försörjning på och system av el, värme, vatten, avlopp. Det som är
bra för miljön är att ha många mindre enheter istället för ett stort. Detsamma
gäller avloppshantering, ju fler gifter och farliga ämnen som blandas desto
svårare blir det att rena.
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga
samhällen. Det elfte målet ”Hållbara städer och samhällen” handlar om att göra
städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
I grunden handlar det om att samhället blir mindre sårbart om så många som
möjligt är självförsörjande, både ur ett miljöperspektiv och
samhällsinfrastrukturmässigt.
Vänsterpartiet föreslår att:
Gävle kommun detaljplanerar områden med krav på en maximal
nettoenergiförbrukning på 50 procent av energikravet enligt BBR 29 och
möjliggör för dessa områden att vara självförsörjande i fråga om uppvärmning,
el och VA.
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