Från: jennie.andersson@alingsas.se <jennie.andersson@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Bilaga till ärende
Datum: 2019-10-18 08:25:06
Hej!
För diarieföring i ärende: 2019.212 KS
Kan döpas till: Yttrande från Miljöskyddskontoret - program för miljöanpassat
byggande

Med vänliga hälsningar

Jennie Andersson
___________________
Exploateringsingenjör
Rådhuset, Stora torget 1
441 81 Alingsås
jennie.andersson@alingsas.se
0322 - 61 67 45
-----Vidarebefordrat av Jennie Andersson/KLK/Alingsas 2019-10-18 08:22 ----Till: Jennie Andersson/KLK/Alingsas@alingsas
Från: Anna Wenstedt/KLK/Alingsas
Datum: 2019-09-25 13:33
Ärende: Input på motionssvar miljöanpassat byggande
(Se den bifogade filen: Riktlinjer för miljöanpassat byggande 2011.pdf)

Hej Jennie,
Här kommer lite input från oss på MK till ditt motionssvar om miljöanpassat
byggande.
Alingsås kommun har, som du säkert redan vet, redan idag riktlinjer för
miljöanpassat byggande (KF 2011-02-23, bifogas). Riktlinjerna har ju några år på
nacken så de behöver så klart uppdateras. Vi är dock är osäkra på huruvida
riktlinjerna fortfarande gäller – men vi har inte hittat nått beslut på att de INTE
ska göra det. Vi har hört oss för lite bland kollegorna på SBK och där verkar
få/ingen av tjänstepersonerna känna till att riktlinjerna ens finns, trots att det är
SBN som är ansvarig att årligen följa upp riktlinjernas efterlevnad och vid behov
ta initiativ till revidering. Dock har vi inte pratat med några av cheferna. Det här
kanske du vill kolla upp lite närmare för att kunna ge ett bra svar till politiken.
Motionärerna lyfter Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande som
ett exempel och de riktlinjer som Alingsås antog 2011 bygger på Göteborgs
dåvarande program. Eftersom Göteborg uppdaterat sitt program relativt nyligen
borde vi kunna ta draghjälp därifrån om politiken beslutar att även vi ska
revidera våra riktlinjer/program. Det kan vara intressant att kolla på vilket

innehåll Göteborgs nya program har och om, och i så fall hur, de ställer krav
långtgående BBR:s. Vi måste fundera på vilka krav vi egentligen kan ställa, och i
så fall vilken aktör inom kommunen som är lämplig att ansvara för
riktlinjerna/programmet.
Hör gärna av dig om du vill diskutera vidare eller har funderingar. Lycka till med
skrivelsen!
Vänliga hälsningar,
Anna Wenstedt (miljöstrateg), Jenny Leonardsson (kommunekolog) och Viktor
Hedlund (miljöutredare)
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