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Ärende 24: Inför GYF för fler grönytor i Huddinge – svar på 

motion 

 
I februari i år lade Vänsterpartiet en motion där vi yrkade att Huddinge kommun 

inför grönytefaktorn (GYF) som planeringsverktyg och att grönytefaktorn ska vara 

minst 0,6 vid nybyggnationer på kvartersmark. Förvaltningarna har sagt att det 

kan vara svårt att förhålla byggnadsprojekten efter specifika siffror och att man 

behöver utreda GYF vidare. Bland annat har Klimat- och stadsmiljönämnden sagt 

att byggkostnaderna inte påverkas avsevärt av kraven, men att driftkostnaderna 

bli högre. Bygglovs- och tillsynsnämnden har även sagt att ett utredningsarbete i 

kommunen behövs för att hitta en modell som passar just Huddinge. Det beror 

dels på att GYF inte är lagstadgad och att det kan vara svårt att garantera att 

målet följs av privata aktörer.  

Vi kan förstå svårigheterna kring att uppnå målet, men det är fortfarande inte 

mindre viktigt. Klimatkrisen är ett faktum och påverkar Huddinge, likväl som 

Sverige, Europa och resten av världen. Huddinge står därför inför nya 

utmaningar och vi behöver anpassa oss till förändringarna i vår omvärld och de 

globala klimatmålen för att bromsa den negativa utvecklingen. Det är väldigt 

viktigt att Parisavtalet uppnås och den globala uppvärmningen stoppas och vi 

menar att GYF kan vara en viktig del i kommunens klimatomställningsarbete för 

att bidra till det. Fler och större grönytor skulle underlätta bland annat 

dagvattenhanteringen och vattenbalansen, vilket skulle bromsa upp 

översvämningar. Det förbättrar också jordkvaliteten och renar luften och bidrar till 

bättre mikroklimat för människor och djur. Fler grönytor hjälper oss inte bara med 

långsiktiga klimatomställningar utan ger oss en attraktivare stadsmiljö med fler 

grönområden. Vi får fler rekreationsområden och förminskar buller och 

ljudföroreningar.  

GYF är inte lagstadgad och man kan i nuläget inte garantera att den följs av 

privata aktörer. Samtidigt är den ett bra verktyg för arkitekter att förhålla sig till 

och den uppmuntrar till kreativitet och en långsiktig och hållbar 

urbaniseringsprocess. Vidare kan man också fundera över om man som kommun 

inte borde kunna ställa krav på de som vill bygga i vår kommun för att bidra till 



ekologiskt hållbart Huddinge nu och i framtiden. Det är trots allt ett av målen i mål 

och budget. 

Vi tycker att det kan vara bra att man gör en behovsanalys och utredning kring 

GYF och menar att det kan göras även om motionen bifalls. I de fall som 

målsättningen på GYF inte har möjlighet att uppnås vill vi se att man optimerar 

förutsättningarna genom information om de positiva effekterna och nytta som 

planeringsredskapet för med sig.  

 

 

Nujin Alacabek                        Britt Björneke                  Niklas Bougt 


