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Motion 

 

Verktyg för fler grönytor i Huddinge 

 
Huddinge, liksom resten av Sverige, Europa och världen står mitt i klimatförändringarnas tid. 

Inget blir sig likt. Snö till jul tycks vara ett minne blott, skyfall leder till översvämningar och 

värmeböljorna under sommartid påverkar både hälsa och arbetsförmåga. Parisavtalets mål 

måste uppnås. Det är ett nödläge nu. Ett klimatnödläge. Det är viktigt att Huddinge kommun 

tar sitt ansvar och försöker att på så många områden som möjligt anpassa sig och genomför 

den gröna omställningen. Våra grönytor bidrar med många positiva effekter. De renar luften 

och dagvattnet, bromsar i viss mån upp översvämningar och bidrar till att kyla ner luften på 

sommaren. Det är nödvändigt att denna aspekt tas i beaktande när Huddinge kommun 

planerar för nybyggnationer. 

 

Grönytefaktor (GYF) är ett planeringsinstrument som idag används bland annat i Stockholm 

stad och i Sundbyberg. Syftet med GYF är att skapa ekosystemtjänster genom att koppla 

samman grönytor med dagvatten. Detta dämpar effekterna av klimatförändringar, minskar 

buller, gynnar den biologiska mångfalden och skapar hälsa och sociala värden i kvarter och på 

gårdar. Bland annat användes metoden vid byggnationen av Norra Djurgårdsstaden i 

Stockholm. Där räknade man med en GYF på 0,6. Förenklat kan man säga att skalan går från 

0 till 1 där 0 är total avsaknad av grönytor och 1 är bara grönytor och inga hus. Ju högre siffra 

desto högre grönvärde, helt enkelt.  

 

GYF är ett bra och viktigt verktyg för både byggherrar och exempelvis arkitekter och 

tjänstemän. Genom detta kan man reglera andelen grönyta vid nybyggnation för att alltid ha 

ett tydligt mått och regelverk att förhålla sig till. Vid färdigställande av nya bostäder blir det 

också tydligt huruvida man uppfyllt kriterierna eller ej.  

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att GYF vid nybyggnation i kvartersmark i Huddinge 

kommun ska vara minst 0,6.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Huddinge kommun ska ställa krav på detta i alla 

markanvisningsavtal.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att slutgranskning av GYF sker parallellt med bygglov.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av GYF sker årligen i samband med 

miljöbokslutet.  
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