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Svar på motion om rekommendation att använda solenergi
vid varje beviljat byggnadstillstånd
Sammanfattning av ärendet
Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 lämnat in en motion
om att samhällsbyggnads-nämnden vid varje beviljat
byggnadstillstånd rekommenderar att solenergi används som en
del av uppvärmningen. Kommunfullmäktige har den 11 december
2014 § 174 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen har dem 26 januari 2015 § 19
remitterat motionen vidare till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 maj 2015 § 98 förslagit
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Kommunen ska verka för en hållbar utveckling och denna motion ligger
i linje med detta. Energifrågan är en av de största miljöfrågorna när det
gäller klimatpåverkan.
Kommunen arbetar i riktning för att minska energianvändningen både
inom eget fastighetsbestånd, men också genom prövning och tillsyn.
Kraven i lagstiftningen kontrolleras av behörig myndighet,
samhällsbyggnadsnämnden. Lagstiftningen styr myndighetens arbete
vid prövning och tillsyn.
Myndigheten kan dock aldrig föreslå eller rekommendera en viss teknik
utan ska förhålla sig teknikneutral. Myndigheten har endast att pröva
det som ansökan avser utifrån lagkrav, skadeståndsanspråk ((3 kap. 3
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§ SkL (Skadeståndslagen) av vilken följer ett rådgivningsansvar)) kan
annars aktualiseras vid felaktigt lämnad information eller råd.
Myndigheten kan/ska lämna råd och anvisningar, men aldrig mer än
vad som kan sägas följa 4 § förvaltningslagen.
Vid varje beviljat bygglov lämnas sökanden ett informationsblad med
kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare (som organisatoriskt
tillhör samma förvaltning/nämnd). Energirådgivaren är behjälplig vid
frågor om uppvärmning. Inriktningen på denna rådgivning är opartisk,
kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna hushåll,
små och medelstora företag samt organisationer.
Förvaltningen kan också vara behjälplig med framtagna mallar, som ett
stöd för företag i arbetet med att genomföra en översiktlig
energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa företaget att
strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en
vägledning för hur företaget kan lägga upp planerna för framtiden.
För ärendet aktuella handlingar
- Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi
vid varje beviljat byggnadstillstånd,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-03
- Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, 2015-05-28 § 98
- Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi
vid varje beviljat byggnadstillstånd,
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-16
- Motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje
beviljat byggnadstillstånd Tomas Ridell (V), 2014-11-27
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 augusti 2015 § 49
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
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