Alingsås 2016-03-29

Motion
Sverigedemokraterna i Alingsås värnar om allas vår gemensamma framtid.
Ett hus, en bostad, har oftast en väldigt lång livstid. Livstiden för ett bostadshus understiger sällan 50
år och ofta det dubbla. De hus många bor i idag byggdes för länge sedan och på ett sätt man ansåg
var det lämpligaste vid den tiden.
Man eldar ofta för kråkorna och saknar ofta tillräcklig isolering i dessa gamla hus. När hus tjänat ut
och skall ersättas, eller när det byggs på nya tomter, är det viktigt att man tar höjd för vad framtiden
förväntar sig, vilket kan vara svårt i vissa fall. Ingen kunde väl ana det vi idag uppfattar som
självklarhet avseende bredband, platt-TV, mobilitet och en allmän teknikexplosion.
Vad vi alla vet och vad vi fruktar för i framtiden, är en miljö i kollaps och en energi som hämtas ur kol
då kärnkraften fasas ut. Det är oomkullrunkeligt att alternativen till kärnkraften inte är tillräckliga och
att även vattenkraften har sina motståndare. En framtida energikris är därmed inte osannolikt, med
dyrare, smutsigare el.
Alltså är det viktigt att investeringar som varar över lång tid minimerar onödig energiåtgång och att
samhället uppmuntrar till klimatsmarta lösningar, inte minst vid bostadsbyggande.
Om man planerar rätt och satsar på rätt teknik och lägger ner arbete på att minimera energiåtgången
i ett nybyggt hus, kan man bygga vad vi idag kallar lågenergihus, nollenergihus och plusenergihus.
Vi Sverigedemokrater anser att de som vid en byggnation tänker lite längre, investerar lite mer och
bygger miljösmart skall premieras. Alingsås kommun skall visa att det är rätt väg att gå och att det
ger fördelar. Alingsås skall inte vara sämre än de kommuner som redan beslutat om energismart
bygglovstaxa. Vi Sverigedemokrater vill att Alingsås skall vara en grön stad.
Vi föreslår därför:
Att kommunen ser över avgifterna för bygglov och ändrar taxorna så att det uppmuntrar till att
bygga energieffektivt.
Att bygglovsavgiften reduceras eller tas bort helt vid byggnation av nollenergihus och
plusenergihus.
Att bygglovsavgiften för uppförande av solpaneler utreds med avsikt att gynna dem som vill
producera el och värme för husbehov.
Att kommunen vid alla nybyggnationer informerar om hur man kan bygga klimatsmart och
energisnålt.
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