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Datum 2019-09-09
Diarienummer: 17KS190
Dnr 17KS190-9

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Miljöaspekter vid rustandet av
Valbobadet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendet i korthet

Den 20 april 2017 inkom medborgarförslaget ” Miljöaspekter vid
rustandet av Valbobadet.”
Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen får fullmäktige avskriva en motion
eller ett medborgarförslag från vidare handläggning om beredningen inte
har kunnat avslutas inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
Kommunfullmäktige föreslogs besluta att avskriva ärendet från vidare
handläggning vid sitt sammanträde 2019-06-17 då beredningen inte har
kunnat avslutas inom ett år, §111 KS Medborgarförslag - Miljöaspekter
vid rustandet av Valbobadet, dnr 17KS190-7. Kommunfullmäktige biföll
dock yrkande på att medborgarförslaget skall återtas för beredning, dnr
17ks190-8.
På badhusets tak har solceller installerats med en effekt på 58 kWp. Den
installerade andelen solceller är anpassad efter byggnadens
energianvändning. På grund av lagar och skattebestämmelser lämpar det
sig inte att bygga större anläggningar för att kunna sälja elen vidare. I
dagsläget är det tyvärr inte möjligt att sälja sol-elen till byggnader i
närheten, tex ishallen.
En kulvert har byggts från Valbo Ishalls kylmaskin till Valbobadet för att
tillgodogöra sig överskottsvärmen.
Energikrav har ställt vid renoveringen. Enligt energibalansberäkningen
är Valbobadet renoverat för att ha 20 % mindre energiförbrukning än
kravet enligt BBR.
Gavlefastigheter använder i alla sina byggprojekt Byggvarubedömningen
för att kunna göra aktiva val av produkter utifrån ett miljö- och
hälsoperspektiv.
Valbobadet ägs av det kommunala bolaget Gavlefastigheter och hyrs i sin
helhet ut till Gävle kommun där Utbildning och Livsmiljö (Kultur och
fritid) bedriver sina respektive verksamheter.
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Denna skrivning är kommunicerad med och upprättad i samråd med
Gavlefastigheter.

Gävle den 28 augusti 2019
Ulrica Blomgren

Lars Wedlin

Fastighetsstrateg

Planeringschef
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Medborgarförslag, 17KS190
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