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Motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och kommunala 
bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av befintliga 
byggnader 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 9 september 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas 
av kommunen och dess bolag, och att kommunen fattar ett principbeslut om att alla 
dess bolag och de kommunala bolagens framtida byggnader och renoverade/om
byggda fastigheter miljöcertifieras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/184/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/184/2, yttrande från Salabostäder AB 
Bilaga KS 2015/184/3, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/184/4, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/184/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-29, § 207 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 
att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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Svar på motion om miljöcertifiering av Sala kommuns och 
kommunala bolags framtida byggander samt vid ombyggnation av 
befintliga byggnader 
Erik Åberg (MP) inkom den 9 september 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas 
av kommunen och dess bolag, och att kommunen fattar ett principbeslut om att alla 
dess bolag och de kommunala bolagens framtida byggnader och 
renoverade/ombyggda fastigheter miljöcertifieras. 

Motionären skriver a tt energianvändningen i byggnader står för ca 40 % av Sveriges 
totala energianvändning. En byggnad bör ha en livslängd på minst 100 år vilket gör 
det viktigt att bygga energieffektivt för att minska byggnadens totala 
energianvändning och miljöpåverkan under dess livslängd. 

Kommunen och dess bolag har ett s tort ansvar att bygga energieffektivt och visa 
vägen mot ett energieffektivare samhälle. Detta kan göras genom att framtida 
byggnader miljöcertifieras med ett miljöce rtifieringssystem, till exempel 
Miljöbyggnad. Även byggnader som renoveras bör vid renoveringstillfället 
certifieras. 

De flesta cer tifieringssystem ställer mycket hårdare krav på bland annat byggnadens 
energianvändning än Boverkets byggregler. Till exempel så krävs att 
energianvändningen ska vara mindre än 65 % av kraven i Boverkets byggr egler fö r 
at t uppnå Guldklassen i Miljöbyggnad för en icke eluppvärmd byggnad. 

Motionen har remitter ats till Sala bostäder AB, samhällsbyggnadskontoret och 
tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret anser att det är viktigt att satsa på energieffektiviseringar och 
energieffektiva byggnader när nya byggnader uppförs i kommunal regi. Kommunen 
bör ställa längre gående energikrav än kraven i Boverkets byggregler på de nya 
byggnader som uppförs i kommunens regi. Det är i samband med det viktigt att hitta 
metoder fö r uppföljning för att säkra att kraven uppfylls. 

I samband med byggnationen av äldreboende Johannesbergsgatan 2 ställdes krav 
vid upphandling att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. 
Uppföljning kommer att ske 201 6 med mätningar och enkäter t ill de som arbetar i 
byggnaden. Efter det vet man om kraven för att uppnå certifie ringen är uppfyllda. 
Utvärderingen av äldreboendet bör vara klar t innan arbetet med att utreda frågan 
om miljöcertifiering påbörjas. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel : 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gu nna rsson 
Kommunstyrelsens o rdförande 

ca rola.gunna rsson@sa la .se 

Direkt : 0224-74 7101 
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Kommunstyrelsen 

Salabostäder har sedan lång tid arbetat aktivt med att sänka energiförbrukningen i 
sina fastigheter. Salabostäder är bundet till Skåneinitiativet, vilket innebär att de 
kontinuerligt mäter energiförbrukningen och arbetar aktivt med att nå dessa högt 
satta mål. 

När det gäller energiförbrukningen i Salabostäders befintliga byggnader så finns det 
stora utmaningar med tanke på att de flesta byggnader är byggda under perioden 
1950-1975. De åtgärder som sknlle sänka energiförbrukningen är mycket svåra att 
räkna ihop ekonomiskt under försvarbar tid. Det gäller till exempel förtida 
fönsterbyten och fasadisolering mm. Ventilationen i husen är ofta självdrag eller 
endast frånluft. Vid stamrenoveringar brukar Sala bostäder bygga om 
ventilationssystemet till FTX. Det innebär att man sätter värmeväxlare på frånluften 
som förvärmer tilluften och därigenom höjer komforten i lägenheterna och sänker 
energiförbrukningen. 

Salabostäder har nyligen driftsatt Salas näst största solelanläggning på taket av 
fastigheten Berget 1 vilken idag producerar el för deras fastighetsdrift. 

Salabostäder är positiva till ett system för miljöcertifiering när det gäller 
nyproduktion. 

Som konstateras i yttrandet från tekniska kontoret är en bärande del i arbetet med 
miljö- och klimatfrågor att ha ett fungerande system för uppföljning. Det räcker inte 
med att ställa krav i samband med uppföljning och renovering. Det ska därför bli 
mycket intressant och avgörande för det fortsatta arbetet vad den utvärdering som 
ska göras av nya äldreboendet på Johannes bergsgatan 2 visar. Det blir en bra grund 
för fortsatta diskussioner om miljöcertifiering. 

Jag kan också konstatera att vi idag saknar tydliga styrdokument för miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun. Många goda separata insatser görs från olika aktörer 
men det finns en brist i helhetstänkande och styrning. 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en ny klimatstrategi för Sala kommun. Min 
uppfattning är att uppdraget bör breddas till att ta fram en miljö- och klimatstrategi 
som därmed blir det styrdokument som man sedan kan utgå ifrån i arbetet med att 
ta fram riktlinjer av skilda slag, bl a för certifieringssystem. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en miljö- och 
klimatstrategi som ett styrdokument för det fortsatta arbetet med miljö- och 
klimatarbetet i Sala kommun samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2015-09-23 
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Kommunstyrelsen 
Sala kommun 

Svar på motion om miljöcertifiering av fastigheter Dnr 2014/930 

Salabostäder AB arbetar aktivt med miljöfrågor sedan lång tid tillbaks. När det gäller 
energifrågorna så har vi sedan länge gjort oss av med fossila bränslen när det gäller 
uppvännning. Vi har även arbetat aktivt med att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter 
under lång tid och har bundit oss till det så kallade Skåneinitiativet från SABO. Det innebär 
att vi kontinuerligt mäter vår förbrukning och arbetar aktivt med att nå målet enligt 
Skåneinitiativet som är högt satt. 

Salabostäder AB 

Energiindexkorrigerad energiprestanda 2007-2013 

0,0% -4,3% -8,3% -11,3% -12,9% -12,4% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

11m1111 Energiprestanda - Rak effektivisering mot 20% 

Graf 1. Grafen beskriver företagets energiprestanda jämfört med en rak effektivisering mot 20% år 2016. 
Energiprestandan är baserat på normalårskorrigerad data (energiindexmetoden). 

-15,6% 

2013 

När det gäller energieffektivisering i våra befintliga byggnader så finns det stora utmaningar i 
och med att de är gamla (de flesta byggda 1950 - 1975). En stor del av de åtgärder som skulle 
kuirna sänka energiförbrukningen är mycket svåra att räkna ihop ekonomiskt under försvarbar 
tid. Det gäller till exempel fö11ida fönsterbyten, fasadisolering 111111. Ventilationen i husen är 
ofta självdrag eller endast frånluft. Vid stamrenovering har vi numer som princip att alltid 
bygga om ventilationssystemet till FTX vilket innebär att vi sätter värmeväxlare på frånluften 
som förvärmer tilluften och därigenom kan vi både höja komforten i lägenheterna och sänka 
energiförbrukningen. 
Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Bcsöksadrcss 

Bnmnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telcfox 

0224-858 14 0224-858 00 0224-1 59 95 



Datum 2015-02-03 

Salabostäder har arbetat aktivt med styrningen av vänne och varmvatten i våra undercentraler 
vilka vi succesivt byter till modem teknik vilket ger oss stö1Te möjligheter att påverka 
förbrukningen av energi i husen. 

Utöver ovanstående så arbetar vi även med andra källor till utsläpp som våra bilar. Där har vi 
i samarbete med kommunen och energibolaget köpt 9 stycken elbilar av vilka 3 finns på 
Salabostäder. Salabostäder har nyligen driftsatt Salas näst största solelanläggning på taket av 
vår fastighet Berget 1 vilken idag producerar el för vår fastighetsdlift. 

Att använda sig av ett system för miljöcertifiering för våra nuvarande fastigheter anser vi inte 
skulle ge ytterligare möjligheter till energieffektivisering, snarare skulle det vara ytterligare en 
administrativ uppgift som belastar vår verksamhet. När det gäller nyproduktion är det ett helt 
annat läge och när det blir aktuellt kommer vi att se över vilken form av certifiering som kan 
bli aktuell. I och med att vi är anslutna till SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, så har 
vi den vägen ett gott stöd, i våra ansträngningar för att bidra till att bevara vår miljö. 

Styrelsen Salabostäder AB 

Genom 

,,lf,;.4 
VD t~i 
Salabostäder AB 

Org.nr Postadress 

565352-0500 13ox 63 
733 21 SALA 

BesökMdrcss 

Bnmnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224·858 00 0224-1 59 95 
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Motion angående miljöcertifiering av Sala kommuns och 
kommunala bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av 
befintliga byggnader 

Lokalförvaltarna är positiva till att kommunen ska satsa på energieffektiva 
byggnader när nya byggnader uppförs i kommunal regi och att 
energieffektiviseringar ska utföras i samband med ombyggnationer. 
Lokalförvaltarna ställer sig bakom intentionerna i motionen att det är viktigt att 
bygga energieffektivt och att uppnå ett energieffektivare samhälle. 

I samband med byggnationen av äldreboendet Johannesbergsgatan 2 ställdes krav 
vid upphandling att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. 
Uppföljningen kommer ske 2016 med mätningar och enkäter till de som arbetar i 
byggnaden. Efter detta kommer vi veta om kraven för att uppnå certifiering är 
uppfyllda. Lokalförvaltarna anser att utvärderingen av äldreboendet bör vara klart 
innan arbetet med att utreda frågan om miljöcertifieringssystem påbörjas. 

Lokalförvaltarna anser att kommunen ska ställa längre gående energikrav än kraven 
i BBR på de nya byggnader som uppförs i kommunens regi. Det är i samband med 
det även viktigt att hitta metoder för uppföljning för att säkra att kraven uppfylls. 
Det kan göras med andra metoder än just certifiering. 1 skriften "Ställ och 
kontrollera energikrav", publicerad av Offentliga fastigheter, finns exempel på 
verktyg och metoder för att ställa energikrav och metoder för kontroll och 
uppföljning som kommunen kan använda i sitt fortsatta arbete. 

SALA KOMMUN 

Åsa Eriksson 
enhetschef Lokalförvaltarna 
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BYGG ENHETEN 
Dan Ola Norberg 

Bilaga KS 2015/184/4 

Svar på motion angående miljöcertifiering av Sala kommuns och de 
kommunala bolagens byggnader. 

Samhällsbyggnadskontoret/byggenheten delar uppfattningen att det är viktigt att 
bygga energieffektivt för att långsiktigt spara på både ekonomi och miljöpåverkan. 
Byggenheten och samhällsbyggnadsutskottet (efter årskiftet 2015 bygg- och 
miljönämnden) följer i sin verksamhet gällande byggregler och kan inte i något 
läge ställa högre krav än som anges av centrala myndigheter. Byggenheten har inte 
heller någon erfarenhet av miljöcertifieringssystem somt ex Miljöbyggnad, och kan 
inte utifrån sådana ställa högre krav på kommunens eller de kommunala bolagens 
byggnader. Om kommunfullmäktige beslutar att ett miljöcertifieringssystem ska 
användas när det gäller kommunens och bolagens byggande så blir det upp till 
lokalförvaltarna och bolagen att själva tillämpa detta, kanske i samråd med 
kommunens energirådgivare. 

Byggenheten föreslår därför att motionen remitteras till energirådgivaren som 
möjligen kan bedöma vilket miljöcertifieringssystem som kan vara lämpligt att 
tillämpa i ett sådant sammanhang. 

Samhällsbyggnadskontoret/byggenheten. 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt/ enhetschef för byggenheten 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Postgiro 
12 39 10-2 

Exp. 
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Motion angående miljöcertifiering av Sala kommuns och 
kommunala bolags framtida byggnader samt vid ombyggnation av 
befintliga byggnader 

Energianvändningen i byggnader står för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning
1

. En byggnad 

bör ha en livslängd på minst 100 år viket gör det viktigt att bygga energieffektivt för att minska 

byggnadens totala energianvändning och miljöpåverkan under livslängden. Även fast de flesta av 

kommunens byggnader är uppvärmda av fjärrvärme är det klokt att minimera energianvändning och 

miljöpåverkan. Det framtida samhället måste arbeta mot en ökad resurseffektivitet. 

Kommunen tillsammans med sina bolag har ett stort ansvar att bygga energieffektivt och visa vägen 

mot ett energieffektivare samhälle. Detta kan göras genom att framtida byggnader miljöcertifieras 

med ett miljöcertifieringssystem tex Miljöbyggnad. Även byggnader som renoveras bör vid 

renoveringstillfället certifieras. Genom att använda ett certifieringssystem underlättas det 

energieffektiva byggandet och renoveringen i kommunen. 

De flesta certifieringssystem ställer mycket hårdare krav på bland annat byggnadens 

energianvändning än Boverkets byggregler. Tex så krävs att energianvändningen skall vara mindre än 

65 % av kraven i Boverkets byggregler för att uppnå Guldklassen i Miljöbyggnad för en icke 

eluppvärmd byggnad
2

• 

Baserat på ovanstående yrkar jag på att kommunfullmäktige beslutar att: 

• Sala kommun utreder vilket miljöcertifieringssystem som bör användas av kommunen och 

dess bolag. 

• Sala kommun fattar ett principbeslut om att alla dess och de kommunala bolagens framtida 

byggnader och renoverade/ombyggda byggnader miljöcertifieras. 

Erik Åberg 

Miljöpartiet de gröna 

1. Energimyndigheten, Energiläget 2013 https://energ imyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?Resource ld=2785 
2. Swedish Green Building council , Miljöbyggnad hllp://www.sgbc.se/componenVdocman/doc download/ 106-bedomningskriterier

nyproducerade-byggnader?ltemid= 15 7 


