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§ 220 Medborgarförslag om trähusbyggande i Norrköpings 
kommun 

 SPN 2019/0176 220 

Beslut 

Samhällsplaneringsnämnden avslår förslaget. 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget avser att Norrköpings kommun både i egna byggprojekt 
och vid markanvisningar ska styra mot en minskad klimatpåverkan genom att 
bygga hus i trä. Detta skulle kunna ske genom att kommunen antar målet att 
25 procent av kommunens hus ska byggas i trä från och med 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Vid behandling av ärendet finns enhetschef för exploatering Henrik 
Haugness på plats för att svara på frågor. 

Förslagsställaren anger att byggsektorn i Sverige släpper ut tio miljoner ton 
koldioxid varje år ungefär. Cirka hälften av dessa utsläpp sker under själva 
byggprocessen. Förslagsställaren anser att om vi ska nå klimatneutralitet  år 
2050 måste byggandet förändras och bli mer miljövänligt och att Norrköping 
kan vara en del av den utvecklingen. Som ett gott kommunexempel anger 
förslagsställaren Växjö kommun. Där har trähusbyggandet blivit en del av 
kommunens klimatstrategi. År 2013 antogs målet att 25 procent av 
kommunens byggande skulle vara i trä år 2015. Resultatet blev 44 procent. 
Nu är Växjö kommuns mål att 50 procent av kommunens byggnader ska vara 
i trä år 2020. 

Norrköpings kommun har arbetat fram ett förslag till riktlinje för ökad 
träbyggnation i kommunen. Riktlinjen har tagits fram av en arbetsgrupp där 
representanter från Norrköpings kommun, Norrevo fastigheter och 
Hyresbostäder i Norrköping deltar. Riktlinjen innehåller bland annat en 
definition av vad som avses med en träbyggnad samt en kortare bakgrund 
över hur samhällsbyggandet ser ut i dagsläget. Riktlinjen beskriver också 
träbyggandets för- och nackdelar. I riktlinjen presenteras ett antal förslag på 
hur Norrköpings kommun i sina olika roller som byggherre, markägare och 
kunskapshöjare kan verka för att öka byggandet i trä i hela kommunen. En 
uppföljning av riktlinjens effekt på trähusbyggandet ska ske i slutet av varje 
mandatperiod. I riktlinjen finns däremot inga mätbara mål på 
trähusbyggandet likt det exempel Växjö kommun utgör som förslagsställaren 
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hänvisar till. Kommunen är positivt inställd till förslagets inriktning att öka 
trähusbyggandet men kommunen har i dagsläget inte för avsikt att ta fram 
mätbara mål gällande andel trähus i kommunen. Med anledning av detta 
avslås förslaget. 

Yrkanden 

Moderaterna (M) genom Christer Frey yrkar bifall till liggande förslag. 
Kvartetten (S, L, C och KD) genom Claes Nöid yrkar bifall till liggande 
förslag.  
Anna Edebo (C) yrkar att få nedanstående protokollsanteckning till 
protokollet. 

Vänsterpartiet (V) geom Marcus Posada ställer sig bakom Anna Edebos 
yrkande. 
Moderaterna (M) genom Christer Frey ställer sig bakom Anna Edebos 
yrkande. 
Sverigedemokraterna (SD) genom Johan Lindekrantz ställer sig bakom Anna 
Edebos yrkande. 

Protokollsanteckning 

Samhällsplaneringsnämnden tackar för förslaget som stämmer väl överens 
med Kommunfullmäktiges beslut om att ta fram en ny riktlinje för ökad 
träbyggnation i kommunen. Eftersom det redan finns ett uppdrag bör vi avslå 
medborgarförslaget men vi vill med denna anteckning uttrycka vår stöd. 

Propositionsordning 

Efter genomförda överläggningar finner ordföranden att ett förslag till beslut 
ligger på bordet och finner även att det vinner bifall. Ordföranden beviljar 
begärd protokollsanteckning till protokollet. Nämnden är helt enig i frågan. 

Övriga upplysningar  

Handläggare för ärendet är Henrik Haugness, telefon 011-15 25 90. 
Kontorschef är Hans Revenhorn, telefon 073-020 23 36. 
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