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Svar på motion från Mats Gärd (C) om Strategi för minskad förbrukning
av fossila råvaror vid byggnationer (RUN/194/2018)
Sammanfattning
I mars 2018 inkom Mats Gärds med en motion som yrkar att Region Jämtland Härjedalen tar
fram en regional strategi för minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer.
Hållbart byggande finns idag i följande mål:
Agenda 2030 – mål 11
”Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.”
…Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive
bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare
kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik…
Miljökvalitetsmålen
God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge
alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och
ekonomisk utveckling underlättas.
B) Mål för byggande är:
- Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
- Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för
effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
- En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.
På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen Jämtland län för den regionala energi- och
klimatstrategin. Arbetet med revidering av denna strategi pågår med Klimatråd Jämtlands län,
där Region Jämtland Härjedalen samverkar med Länsstyrelsen, som plattform. I energi- och
klimatstrategin är ”Skogen som kolsänka och råvara” ett föreslaget fokusområde som
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innefattar trä som råvara vid byggnationer.
Utifrån ovanstående beskrivning görs bedömningen att en särskild regional strategi för att
minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer inte bör tas fram.

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Yrkanden
Karin Thomasson (MP): Beslutet ändras till följande:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad
2. Motionens intentioner om en strategi för ökad träbyggnad tillgodoses i arbetet med den
regionala klimatstrategin samt det regionala skogsprogrammet.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att beakta motionens intentioner när regionen själv planerar
för eget fastighetsbyggande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och Karin Thomassons
ändringsyrkande, och finner Karin Thomassons ändringsyrkande antaget.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad
2. Motionens intentioner om en strategi för ökad träbyggnad tillgodoses i arbetet med
den regionala klimatstrategin samt det regionala skogsprogrammet.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att beakta motionens intentioner när regionen själv
planerar för eget fastighetsbyggande.

Beslutsunderlag
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