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Kf §160  Dnr: KS.2011.256 2 
 
Svar på motion om att stimulera byggnation av passivhus 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Ove Bengtsson (C) och Lars Larsson (C) har den 21 november 2011 lämnat 
in en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna föreslår, att Gislaveds 
kommun ska stimulera byggande av passivhus genom återbetalning av hela, eller 
del av, bygglovs- och tomtavgifter. Detta för att minimera energiförbrukning och 
möjliggöra en minskning av växthusgaser i enlighet med kommunens miljömål. 
 
Bygg- och miljönämnden har vid sammanträde den 10 september 2012 beslutat  
 
att bygglovavgifter och med bygglov förknippade övriga avgifter enligt antagen 

bygglovtaxa reduceras för byggnation av energieffektiva bostäder med 80 % 
för permanentbostäder utformade som s.k. passivhus och med 50 % för 
permanentbostäder utformade som s.k. lågenergihus, 

 
att reduktionen inte ska utgå för annat än permanentbostäder d.v.s. ej för 

fritidshus, industri-, verksamhets-, samlings- eller andra typer av byggnader, 
 
att nämnden ges i uppdrag att utifrån Energimyndighetens krav-specifikationer 

och strategier närmare utforma kriterierna för när avgifterna ska kunna 
reduceras,  

 
att avgiftsreduktionen ska ses som en del i strävan mot ovan nämnda 

europeiska och nationella målsättningar och gälla under tre år, 2013 – 2015. 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om det är möjligt att också reducera 

avgift/pris vid försäljning av kommunal mark för bostadsändamål, samt 
 
att motionen härmed ska anses besvarad. 
 
Kommunstyrelsen har i sin beredning den 6 november 2012 beslutat tillstyrka 
bygg- och miljönämndens förslag i de fyra första att-satserna, samt att motionen i 
dessa delar anses bifallen. Vad gäller reduktion av markpris föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar till styrelsen om fortsatt 
utredning, varmed motionen anses besvarad i denna del. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att stimulera byggnation av passivhus, daterad den 21 november 2011 
Kommunstyrelsen den 13 december 2011, § 506 
Bygg- och miljönämnden den 10 september 2012, § 179 
Kommunstyrelsen den 23 oktober 2012, § 384 
Kommunstyrelsen den 6 november 2012, § 413 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen vad gäller bygglovavgifter enligt bygg- och miljönämndens 

förslag: 
 
Yrkande 
Lars-Ove Bengtsson (C) och Niclas Palmgren: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ingebert Magnusson (S) gör inlägg i ärendet. 
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Kf § 160 (forts.) 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 
 

• att bygglovavgifter och med bygglov förknippade övriga avgifter enligt 
antagen bygglovtaxa reduceras för byggnation av energieffektiva 
bostäder med 80 % för permanentbostäder utformade som s.k. 
passivhus och med 50 % för permanentbostäder utformade som s.k. 
lågenergihus, 

 
• att reduktionen inte ska utgå för annat än permanentbostäder d.v.s. ej 

för fritidshus, industri-, verksamhets-, samlings- eller andra typer av 
byggnader, 

 
• att uppdra till bygg- och miljönämnden att utifrån Energimyndig-

hetens kravspecifikationer och strategier närmare utforma kriterierna 
för när avgifterna ska kunna reduceras, 

 
• att avgiftsreduktionen ska ses som en del i strävan mot ovan nämnda 

europeiska och nationella målsättningar och gälla under tre år, 2013–
2015, samt 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om det är möjligt att också reducera 

avgift/pris vid försäljning av kommunal mark för bostadsändamål vid 
byggande av energieffektiva bostäder, varvid motionen är besvarad vad 
gäller reducering av tomtavgifter. 

 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten 

 
 


