
Naturskyddsföreningens miljöenkät till Tjörnpartierna inför valet 2014  



Naturskyddsföreningen har bjudit in samtliga partier i valet till Tjörns 

kommunfullmäktige till en enkät om miljö. Enkäten genomfördes i augusti-

september 2014. Samtliga partier har besvarat enkäten.  

 

Den bestod av sju flervalsfrågor. Det fanns möjlighet att ge kommentarer i 

fritext. Alla fritextsvar redovisas i bilaga. 

 

Detta är en sammanställning av enkäten, med kommentarer av föreningens 

ordförande Sverker Molander.  

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt: Sverker Molander tel 0304-66 37 57, 070-308 85 22 



Strandskyddet  
 
En majoritet av partierna är nöjda med hur kommunen hanterar strandskyddet 
idag. Men Tjörns naturskyddsförening har sett alltför många exempel på att 
kommunen givit dispens i områden med höga skyddsvärden. Det är oroande att 
endast en minoritet av partierna vill skärpa tillämpningen, och allvarligt att en av 
alliansens ledande företrädare (Martin Johansen, FP) så sent som i januari i ett 
tjänsteutlåtande ville avskaffa strandskyddslagstiftningen helt. Han verkar dock 
inte ha stöd i partiet för sin linje, eftersom Folkpartiet i vår enkät svarat att 
reglerna i stort sett fungerar bra. 
 
Ett starkt skydd för stränderna är ett av kommunens viktigaste sätt att attrahera 
nya innevånare och besökare. Vår unika och värdefulla miljö lockar till strövtåg, 
upplevelser och turism.  Vi har också ett ansvar för att skydda den rika biologiska 
mångfalden. Det finns stora möjligheter att bygga utanför strandskyddade 
områden.   
 
Vi uppmanar Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna att uppvärdera strändernas långsiktiga skydd . 
 

Fråga: 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? 

Kommentar: Socialdemokraterna kryssade inte i något alternativ här, 
men deras fritextsvar tolkar vi i Naturskyddsföreningen som att S inte 
vill skärpa nuvarande tillämpning. 



Översiktsplanens inriktning 
 
Det är glädjande att en majoritet av partierna står bakom 
översiktsplanens mål om att samla ny bebyggelse kring 
huvudorterna och de stora trafikstråken. Det är bästa sättet 
att bygga hållbart och  transportsnålt. 
 
Samtidigt  vill nästan alla partier öka antalet boende kraftigt.  
Tjörns naturskyddsförening anser att man då behöver lösa 
vattentillgången, avloppsfrågorna, minska antalet bilresor 
och hitta bostadsområden som inte ligger  i strandskydd 
eller skyddsvärd natur.  Vi anser också att den höga 
byggtakt som planeras gör det  nödvändigt  för kommunen 
att öka samarbetet med närboende, länsstyrelsen och 
Naturskyddsföreningen. 
 
Översiktsplanens vaga formuleringar ger dessutom alltför  
stort utrymme för tolkningar och därmed inte tillräcklig 
vägledning åt kommunens tjänstemän och innevånare. 
En ytterligare bro eller tunnel till fastlandet  hör inte  
hemma i en översiktsplan, och natur- och miljöskyddet  
behöver stärkas. 
 

Fråga: 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? 



Ny översiktsplan nästa mandatperiod? 
 
Enligt Plan- och bygglagen ska det göras en 
översiktsplan minst vart fjärde år. Lite pinsamt att inte 
alla partier känner till detta.  
 
Politiker kan inte ha koll på alla detaljer men det finns 
tjänstemän som kan hjälpa till.  Det gick 10 år mellan 
förra  och nuvarande översiktsplan. Tjörns 
naturskyddsförening anser att planen behöver göras 
om snarast och förtydligas. Då behöver man 
behandla alla viktiga frågor som t.ex. den om 
ytterligare småbåtshamnar. Naturskyddsföreningen 
uppmanar politikerna att följa lagen i fortsättningen 
och att göra miljöbedömningen av planen enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd.  

Fråga: Anser ditt parti att det ska göras en ny översiktsplan under nästa mandatperiod 2014-2018? 



Ska kommunen anställa en 
kommunekolog nästa mandatperiod? 
 
Nästan alla partier vill ha en kommunekolog på Tjörn 
nästa mandatperiod. Tjörns naturskyddsförening tycker 
att politikernas inställning är mycket positiv!  
 
Moderaterna kryssade flervalsalternativet ”inte tagit 
ställning” (se figur här intill), men skrev i tillhörande 
fritextkommentar att det ”kan bli aktuellt”. I praktiken 
betyder detta att endast Tjörnpartiet inte vill anställa en 
kommunekolog. 
 
Naturskyddsföreningen förutsätter att det tillsätts en 
sådan tjänst, åtminstone på deltid,  efter valet om inte 
Tjörnpartiet får ensam majoritet. 

Fråga: Anser ditt parti att kommunen bör inrätta en tjänst som kommunekolog under 
nästa mandatperiod 2014-2018? 



Partiernas vision om hållbar energitillförsel 
 
Endast två partier – Sverigedemokraterna och Tjörnpartiet – 
saknar visioner om hållbar energi.  Alla andra visar tydligt att 
man vill öka förnybar energi på Tjörn.  Moderaterna  kryssade 
flervals-alternativet ”inte tagit ställning ” här intill men i 
tillhörande fritextsvar är man positiva i stort, nämner flera 
konkreta hållbara lösningar och hänvisar till en kommande 
energibruksplan. 
 
Detta lovar gott! Tjörns naturskyddsförening uppmanar 
partierna att ta in förslag från energiföretag för att utreda mer 
sol-, vind- och vågkraftsatsningar. Ta fram en plan för att öka 
den hållbara energiproduktionen på ett sätt som inte stör 
natur och landskapsbild. Ställ krav på förnybar elenergi till 
kommunens fastigheter (det har t.ex. Göteborgs Stad nyligen 
gjort), överväg vad havsbaserad vindkraft kan innebära för 
både Tjörns energiförsörjning och näringsliv, och ta fajten med 
Försvarsmakten som tycker att havsytan skall vara tom på 
vindkraft.  

Fråga: Har ditt parti någon plan/vision om att öka den förnybara energin, göra 
kommunen fossilbränslefri eller på annat sätt påskynda omställningen till hållbar 
energiförsörjning? 



Båtplatser i Goviken 
 
Endast två partier – Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna – anser att det vore lämpligt att 
bygga båtplatser i Goviken.  Båda partierna säger 
dock i kommentarer att det krävs utredningar om 
bl.a. miljön innan man bestämmer sig. 
 
Tjörns naturskyddsföreningen är mycket bestämt 
emot en exploatering av Goviken som är en av de 
sista i stort sett oexploaterade vikarna på Tjörns 
västkust. Enkäten visar att vi har en bred majoritet av 
partierna med oss., och att även MP och S vill låta 
miljöutredningar styra besluten.  
 
Gå dit och se den fantastiska vyn – det är nära till 
tätorterna, men ändå så ostört, ännu oförstört. 

Fråga: Har ditt parti någon åsikt om planerna på att anlägga upp till 1.000 båtplatser i 
Goviken vid Stockevik? 



Tidningen Miljöaktuellts kommunranking, 
där Tjörn hamnade på plats 265 av 290. 
 
Alla utom  Sverigedemokraterna och Tjörnpartiet vill  vidta 
åtgärder för att oberoende bedömare ska ranka Tjörns 
miljöarbete högre. Det tycker vi är mycket positivt.  
 
För att lyckas måste Tjörn vara miljöaktivt på fler områden 
än idag. Det krävs ett brett arbete för att komma ut bra i 
sådana bedömningar. Tjörns naturskyddsförening föreslår 
att kommunen bildar ett råd som tar fram förslag till ett 
tiopunktsprogram för att lyfta miljöarbetet. Där bör ingå en 
plan för miljöanpassade fordon i kommunflottan, grön el i 
kommunens fastigheter, mer klimatsmart mat i skolor och 
äldreboenden, och att sluta tillåta exploatering av  områden 
med strandskydd eller höga naturvärden. Den utlovade 
kommunekologen kommer säkert också  väl till pass för att 
bredda miljöarbetet så att Tjörn minskar miljöbelastningen 
och hamnar högre i kommande rankinglistor. 

Fråga: 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? 



Enkäten besvarades skriftligt av följande politiska representanter 
 

Centern: Inga Ohlsson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 0304-66 20 55 

Folkpartiet: Hans Kristensson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 070-310 11 43 

Kristdemokraterna: Roland Flyckt, gruppledare, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden 
(HSN4 i regionen) 0733-92 75 77 

Miljöpartiet: Christy Whiddon, styrelsen Tjörn 

Moderaterna: Björn Möller, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 0304-67 53 52 

Socialdemokraterna: Benny Andersson, oppositionsråd 

Sverigedemokraterna: Thord Jansson, ledamot i kommunfullmäktige 073-985 55 19 

Tjörnpartiet: Gert Kjellberg, partiledare  

Vänsterpartiet: Emilio Cotroneo, ordförande Tjörn  


