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Bilaga med samtliga svar.  Endast mindre språkliga korrigeringar har gjorts.  
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Nuvarande regler och tillämpning
fungerar i stort sett bra.

Tillämpning, dispenser etc bör
skärpas för att minska

exploatering, bebyggelse och
liknande inom strandskyddade

områden.

Tillämpning, dispenser etc bör
mjukas upp för att underlätta
exploatering, bebyggelse och

liknande inom strandskyddade
områden.

Ingen åsikt / Vi har inte tagit
ställning

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Miljöpartiet 

Tjörnpartiet 

Vänsterpartiet Socialdemokraterna valde inget av dessa 
alternativ, men svarade i fritext, se nästa sida 

Strandskyddet är lagstadgat skydd av sjö- och havsstränder för att säkerställa friluftslivets 
intressen och skydda känslig natur. Vad anser ditt parti om strandskyddet i sin nuvarande 
form och tillämpning på Tjörn? 



Kommentarer till frågan om strandskydd 

Socialdemokraterna: Tjörn är en ö. Det innebär att vi kan få konflikt med strandskydd i stort 
sett överallt. Vi måste hitta områden tillsammans där vi kan bygga för varsam exploatering. Vi 
måste framförallt vara tydliga med vilka områden som vi aldrig kan tänka oss exploatering. 
Detta är en ödesfråga för kommunen, vi vill ha en levande ö året runt, inte en sommarkuliss 
där vardagsrummet tänds av en mänsklig hand en novemberkväll, inte med en iPhone från 
någon annan del av världen. Vi ska även komma ihåg att vi lånat den här världen av våra 
barnbarn, vi ska lämna naturmiljöer tillbaka, inte förbruka. 

Tjörnpartiet: Tjörns kommun klarar inte att hantera strandskyddsdispenser. Det är för mycket 
egna intressen i politiken. 

Moderaterna: Vi vill möjliggöra expansion i anslutning av befintliga tätorter som också ligger 
vid kusten. Här får man göra en avvägning mellan strandskyddets intentioner och behovet av 
ny bebyggelse 



I kommunens översiktsplan från 2013 pekas kommunens nordöstra och sydvästra del ut som 
lämpliga för nya bostadsområden och förtätad bebyggelse. Fritidshus kan permanentas i 
anslutning till huvudväg-stråken. Upp till 2.000 bostäder kan byggas till år 2025 och av dessa 
ska högst 10 procent ligga utanför detaljplan. Det kan innebära att kommunen får upp till 
10.000 nya innevånare. Anser ditt parti att inriktningen i översiktsplanen i huvudsak är bra? 
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Ja, vi håller med om huvuddragen och inriktningen i
kommunens översiktsplan.

Nej, vi anser inte att översiktsplanens inriktning är bra.

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Miljöpartiet  

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 
Socialdemokraterna 

Tjörnpartiet 

Vänsterpartiet 



Följdfråga om  översiktsplanen till dem som svarade 
JA , vi ställer och bakom huvuddragen i översiktsplanen: 
 
Anser ditt parti att det finns risk för konflikter mellan översiktsplanen och en framtida god 
tillgång på dricksvatten, en framtida trafiksituation utan köer på Tjörnbron, eller en framtida 
attraktiv kustregion med lika god tillgång till friluftsliv och orörd natur som idag? 

Kristdemokraterna: Ja detta kommer sannolikt att innebära risk för ovanstående konflikter. Att vi 
bygger mycket nu är helt nödvändigt men ovanstående risker måste beaktas på ett långsiktigt 
hållbart sätt ty det är ett skört landskap på Tjörn som inte får belastas för mycket. 

Miljöpartiet: Vi räknar med att alla nya bostäder uppfyller strandskyddslagen och att det görs en 
riktig miljökonsekvensanalys för dem som byggs både inom och utanför plan.  Analyserna blir 
avgörande för våra ställningstaganden. 

Centerpartiet: Nej 

Moderaterna: Vattenförsörjningen säkras genom avtal med Kungälv om vatten från älven och 
ledning via Stenungsund. Flaskhalsen över broarna och Myggenäs korsväg är besvärlig.  Även med 
utökad kollektivtrafik krävs nya lösningar för trafiken till/från Tjörn, se www.tjornmoderaterna.se. 

Folkpartiet: Vattenfrågan är på gång. Trafiken är i första hand ett problem för Trafikverket och vi 
pratar kontinuerligt med dem. 



Följdfråga om  översiktsplanen till dem som svarade 
NEJ, vi anser inte att översiktsplanen är bra:  
 
Vilken är er huvudsakliga kritik? 

Vänsterpartiet: Översiktsplanen utesluter många kommundelar som skulle behövas 
integreras och satsas på. 

Socialdemokraterna: Det är en alltför stor och snabb exploatering av kommunen. Övriga 
delar av kommunen är även de lämpliga för en försiktig utbyggnad, tex Klövedal. Vi ser gärna 
att de fritidshusområden som finns i allt högre grad blir åretruntboende. 

Tjörnpartiet: Vi måste vara rädda om att kunna säkra natur och friluftsliv, annars dör Tjörn 
även med 2000 nya hus. 



Anser ditt parti att det ska göras en ny översiktsplan under nästa mandatperiod 2014-2018? 
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Ja Nej Ingen åsikt / Vi har inte tagit ställning

Centerpartiet 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 
Folkpartiet 

Miljöpartiet  

Moderaterna 

Kristdemokraterna 

Tjörnpartiet 



Kommentarer till frågan om översiktsplan 

Miljöpartiet: Vi få utgår ifrån den nyantagna översiktsplanen och justera om det behövs. 

Socialdemokraterna: Enligt PBL ska den antas minst varje mandatperiod! 

Moderaterna: Översiktsplanen har precis vunnit laga kraft och följduppdragen (t.ex. 
energibruksplan) måste först genomföras. 

Folkpartiet: Eventuellt justera den som nu gäller. 



Anser ditt parti att kommunen bör inrätta en tjänst som kommunekolog under nästa mandatperiod 2014-2018? 
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Ja, heltid Ja, minst deltid Nej Ingen åsikt / Vi har inte tagit
ställning

Kristdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Moderaterna Tjörnpartiet 

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Miljöpartiet  

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 



Kommentarer till frågan om kommunekolog 

Kristdemokraterna: Nu har vi stor möjlighet att tillsammans med övriga kommuner i det nätverk 
som kallas "SOLTAK"(Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv) anställa en heltidsekolog. 

Miljöpartiet: Idag ligger miljöfrågorna på Tjörn under samhällsbyggnadsnämnden.  Vi vill flytta 
frågorna till en egen nämnd för att ge frågan mer tyngd. Då kan det finnas en vits med en ekolog 
som har befogenhet att ta beslut utifrån miljökunskap och miljölagstiftning. 

Centerpartiet: Vi vill ha kommunekolog tillsammans med övriga grannkommuner. 

Socialdemokraterna: Detta är ett tydligt exempel på hur vi kan samverka med andra kommuner 
enligt SOLTAK-principen. Samverkan kan öka kompetensen och kvalitén för framtida beslut där 
våra barnbarnsbarn sätts i fokus! 

Tjörnpartiet: Vi har för många tjänstemän på kommunen och det har skett för mycket 
"konstigheter" redan. 

Moderaterna: Tjörn är en liten kommun där allt mer samarbete över kommungränserna kommer 
till stånd för att säkra kompetensen. Kommunekolog som delas mellan fler kommuner kan bli 
aktuellt. 



Har ditt parti någon plan/vision om att öka den förnybara energin, göra kommunen fossilbränslefri eller på annat 
sätt påskynda omställningen till hållbar energiförsörjning? 
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Nej, vi anser inte att det behövs Ja, vi har en sådan vision Ingen åsikt / Vi har inte tagit ställning

Sverigedemokraterna 

Tjörnpartiet 

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Miljöpartiet  

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Moderaterna 



Följdfråga om  hållbar energitillförsel 
 
Beskriv er plan/vision kortfattat eller i punktform, eller kommentera på annat sätt. 

Vänsterpartiet: Vi måste jobba med livstillfrågor och försöka förändra beteende hos våra 
kommuninvånare. 

Kristdemokraterna: Vi är för att bygga mer vindkraft, gärna på land d.v.s. helst inte ute till 
havs. Min personliga vision är att vi likt Tyskland klär våra hustak med solceller och därigenom 
får elenergi. 

Miljöpartiet: Vi vill satsa på förnybar energi under nästa mandatperiod. 

Centerpartiet: Utveckla förnybar energi, solfångare, vågkraft, vätgas. 

Socialdemokraterna: Vi har drivit frågan om att göra Tjörn självförsörjande på förnyelsebar 
energi. Detta ska ske genom bolaget Tjörns Hamnar eller som ett nytt energibolag, 
namnförslag: Tjörnkraft! Se vårt budgetförslag för mer info under rubriken: Tjörn, den Gröna 
Ön! 

Moderaterna: I översiktsplan är områden avsatta för vindkraft. En förbättrad kollektivtrafik 
minskar behovet av fossila bränslen på sikt. På riksnivå bör en nettodebitering införas för att 
öka intresset för lokal elproduktion genom solcellsteknik. Solfångare för 
varmvattenproduktion finns på ett flertal fastigheter. Kommande energibruksplan bör 
innehålla svar på denna fråga. 

Tjörnpartiet: Detta är svårt och snudd på omöjligt för en bilberoende kustkommun. 



Har ditt parti någon åsikt om planerna på att anlägga upp till 1.000 båtplatser i Goviken vid Stockevik? 
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Vi anser inte att man bör anlägga några båtplatser där. Vi anser att man kan anlägga nya båtplatser där. (Om ni har
någon uppfattning om hur många som vore lämpligt, ange

gärna det i kommentarsfältet nedan.)

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Tjörnpartiet 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet  

Socialdemokraterna 

Kristdemokraterna har inte tagit ställning än. 



Vänsterpartiet: Det ska inte byggas så länge vi inte har en klar strategi för hur vi skall se till att 
det blir en miljövänlig hamn. 

Miljöpartiet: Vi tror antalet kan vara fel - det måste göras en riktig miljökonsekvensanalys innan 
man tar sådana beslut! 

Socialdemokraterna: Som idé har vi varit för en etablering där, kommande utredningar får visa 
om det är godtagbart eller ej.  

Tjörnpartiet: Vi har inte tagit del av miljökonsekvenserna vilket är viktigt. Dessutom minskar 
båtintresset i Sverige p.g.a. alldeles för höga kostnader för att äga en båt. Reparationer, 
båtplatser, försäkring m.m. gör att svenskar i dag prioriterar andra saker,,tex en 
Thailandssemester istället för svindyra båtar som kostar alldeles för mycket. Spontant låter 
1000 båtplatser i Stockevik som ett totalt onödigt ingrepp i vår känsliga kustkommun. 

Moderaterna: En översyn över möjliga platser för nya småbåtshamnar och förtätning av 
befintliga pågår. Goviken är inte aktuellt. 

Kommentarer till frågan om båtplatser i Goviken 
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Nej, vi har inget större intresse
eller tilltro till denna typ av

enkäter.

Nej, det gör inget att Tjörns
kommun bedöms ha

jämförelsevis låga ambitioner
och aktiviteter på

miljöområdet.

Ja, Tjörns kommun bör ta fram
förslag eller strategi till hur

miljöarbetet kan breddas eller
förändras med syftet att
försöka hamna högre i
liknande jämförelser

kommande år.

Inget av ovanstående stämmer
/ vi har ingen åsikt

Tidningen Miljöaktuellt betygsätter årligen alla kommuners miljöarbete. I 2014 års kommunranking 
hamnade Tjörns kommun på plats 265 av 290. Tycker ditt parti att detta jämförelsevis låga betyg ger 
anledning till någon särskild aktivitet eller strategi från kommunens sida? 

Centerpartiet 

Folkpartiet 

Kristdemokraterna 

Miljöpartiet  

Moderaterna 

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Sverigedemokraterna Tjörnpartiet 



Kristdemokraterna: Där vill vi absolut inte att vi ska ligga!! 

Socialdemokraterna: Som ett av de hundra punkter som vi går till val på inför kommande 
mandatperiod är det redovisat att vi före 2018 ska finnas på minst 100 bästalistan av Sveriges 
kommuner! 

Tjörnpartiet: Tjörn är en kustkommun och det är svårt att försvåra för biltrafik eller anlägga 
"spårvägar”. Kommunen skall istället försöka vårda och förvalta vårt miljöarv aktivt gällande 
naturen och friluftslivet där vi har möjlighet att göra skillnad. 

Moderaterna: Är ny i politiken inom detta område men Tjörns kommun har tagit fram ett 
naturvårdsprogram som man bör ta fasta på. 

Kommentarer till frågan om Miljöaktuellts kommungranskning 



Följande representanter besvarade frågorna 
Centern: Inga Ohlsson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Folkpartiet: Hans Kristensson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Kristdemokraterna: Roland Flyckt, gruppledare, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden 
(HSN4 i regionen) 
Miljöpartiet: Christy Whiddon, styrelsen Tjörn 
Moderaterna: Björn Möller, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialdemokraterna: Benny Andersson, oppositionsråd 
Sverigedemokraterna: Thord Jansson, ledamot i kommunfullmäktige 
Tjörnpartiet: Gert Kjellberg, partiledare 
Vänsterpartiet: Emilio Cotroneo, ordförande Tjörn 


