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Dnr 2018/000391 -220 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Bygga 
klimatsmarta trähus, passivhus, med hyresrätter 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att Mörbylånga Bostads AB ska ges i uppdrag 

att bygga och driva ett klimatsmart flerbostadshus med hyresrätter i trä.         

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 27 februari 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2018      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till de policydokument och 

ägardirektiv som tydligt visar på en politisk vilja att bygga klimatsmarta 

hus i Mörbylånga kommun.   

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Bygga 
klimatsmarta trähus, passivhus, med hyresrätter 

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att Mörbylånga Bostads AB ska ges i uppdrag 

att bygga och driva ett klimatsmart flerbostadshus med hyresrätter i trä.      

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 februari 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 27 februari 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2018    

Överväganden 

Husen som nämns i motionen är så kallade passivhus i trä som är 

välisolerade och utrustade med solpaneler och därmed i stort sett 

självförsörjande när det kommer till energi och uppvärmning. Även själva 

materialet ses som ett miljövänligt alternativ då andra material som betong 

och stål är mer miljöförorenande och energikrävande. Träd har även 

egenskapen att de binder koldioxid i stammen och genom att ta tillvara på 

det materialet så släpps inte den koldioxiden tillbaka ut i atmosfären. 

Nackdelar med trähus är att kostnader för byggandet och underhållsarbetet är 

högre än för ett stenhus. Ett trähus kräver bland annat mer isolering för att ge 

samma ljudisolering och svalka under värmeperioder. Trähus har dock en 

lägre driftskostnad och möjligheten att återvinna huset när det ska rivas är 

bättre än för ett betonghus. En förutsättning för att ett trähus ska vara mer 

klimatsmart än ett hus i något annat material förutsätter att processen är 

miljövänlig från ”jord till bord”. Det vill säga att källan till materialet, våra 

svenska skogar, skyddas och drivs på ett ekologiskt sätt med biologisk 

mångfald som omutligt krav. Detta för att undvika massavverkning, 

kalhyggen och avverkning av urskog och andra värdefulla biotoper. 

Ytterligare en svårighet att göra trä miljösäkert är att man idag ofta använder 

miljö- och hälsovådliga byggnadsmaterial i form av spånplattor, limmer, 

träskyddsmedel och tryckimpregnering.  

Att bygga klimatsmarta hus faller väl in med Mörbylånga kommuns 

Klimatstrategi 2017 – 2025 som är baserad på FN:s globala hållbarhetsmål. 

Både miljö- och klimatpåverkan ska beräknas och tas i beaktning vid 

nybyggnation (både investeringskostnad och driftskostnad), detta för att få 

ett livscykelperspektiv på byggnationens konsekvenser. I ägardirektiven till 

Mörbylånga Bostads AB står det att kommunens övergripande mål är att 

bolaget ska arbeta aktivt med en klimatanpassad samhällsplanering för bland 

annat bebyggelse.  
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av kommunstyrelsens överväganden 

i § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till de policydokument och ägardirektiv 

som tydligt visar på en politisk vilja att bygga klimatsmarta hus i 

Mörbylånga kommun.   

Charlotta Rasmusson 

HR- och Administrativ chef 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 





Till Mörbylånga Kommunfullmäktige 

 
Motion om att bygga klimatsmarta trähus, passivhus, med hyresrätter. 

Runt om i landet satsas det på att bygga trähus i flera våningar. Husen är klimateffektiva så 

kallade passivhus. De kräver knappt någon extern uppvärmning alls och gör av med ytterst 

lite energi. Husen är försedda med solceller. 

För att värmen ska hållas kvar i trähusen förses väggarna med tjock isolering och har väldigt 

täta fönster och dörröppningar. En annan klimatfördel med trähus är att de är byggda i just 

trä. Träd suger åt sig koldioxid som lagras i stammen när de växer. Genom att ta till vara 

materialet sprids inte den koldioxiden vidare ut i atmosfären. Dessutom används varken 

betong, cement eller stål i byggandet av dessa hus. Dessa material omsätter mycket fossil 

energi under tillverkningsprocessen. 

Det är inte första gången Vänsterpartiet motionerar om byggande av klimatsmarta hus. Vi 

motionerade redan 2007 om att kommunen ska välja klimateffektivt byggande, typ 

passivhus eller lågenergihus, när det ska byggas. Klimatstrategin som skrevs 2014 innehöll en 

slopad bygglovsavgift för passivhus/minienergihus. Den nu gällande klimatstrategin ger 

kommunen kraft att lägga sig i framkant och vara en god förebild vid egna byggnationer, som 

det står i dokumentet. 

2008 motionerar Vänsterpartiet om att all bebyggelse i Mörbylånga hamn ska utgå från att 

de miljömässigt bästa metoderna och materialen används. I motionen skrivs att det självklart 

är i trä som husen bör byggas. 

2009 blev det första flerfamiljshuset i trä, som byggts som passivhus, klart för inflyttning. 

Huset är åtta våningar högt och ligger i Växjö, kallad Europas grönaste stad.  

Vänsterpartiet tycker att Mörbylånga kommun, som ska vara en klimatsmart kommun, 

därför bör ta ställning för att bygga flerbostadshus i trä. 

 

Vänsterpartiet yrkar 

att Kommunfullmäktige ger Mörbylånga Bostads AB i uppdrag att bygga och 

driva ett klimatsmart flerbostadshus med hyresrätter. 

 

Ölands Skogsby 2018-02-25 

 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Vänsterpartiet i Mörbylånga  


