Partienkät om lokala miljöfrågor på Tjörn
Inför kommunvalet 2018 har Naturskyddsföreningen på Tjörn genomfört
en enkät om viktiga miljöfrågor på Tjörn. Enkäten skickades ut till samtliga
nio partier i kommunfullmäktige den 6 augusti och föreningen ville ha svar
senast 19 augusti. Två påminnelser har gått ut.
Samtliga partier utom V och SD har besvarat enkäten. Partiernas svar i
sammanfattning redovisas nedan. Alla svar finns även oredigerade i
bilagan längre ner.
Enkäten är sammanställd av Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel
kvällstid 010-788 68 35.
Föreningens kontaktperson är ordförande Sverker Molander
sverkermolander@gmail.com, tel kvällstid 070-3088522.

Fråga 1
Anser ditt parti att Tjörns kommun under kommande mandatperiod ska anställa en
kommunekolog, på minst halvtids tillsvidaretjänst?
Ja: KD, M, MP, S, C
Nej: TP
Vi har inte tagit ställning: L
Motivering till ja-svar
KD: En mycket viktig resurs, men vi har inte råd med som heltidstjänst. Gå samman med
grannkommun.
M: Viktig kompetens för kommunen. Samverkan med grannkommun kan vara ett sätt.
MP: Kommunen behöver ekolog med ansvar för naturvårdsfrågor Naturvårdsplanen pekade också ut
behovet av en sådan tjänst redan för tio år sedan. Finansiering får bli en prioritering i kommande
budget.
S: Kommunekolog ingår i vårt budgetalternativ sedan länge, i samarbete med Stenungsunds kommun
och eventuellt Orust.
C: [Motivering saknas].
Motivering till nej-svar
TP: Det blir en kostnad för skattebetalarna.
Ej tagit ställning
L: Övriga partier har olika uppfattning. Det blir en förhandlingsfråga efter valet.

Fråga 2
Anser ditt parti att Tjörns kommun behöver ta fram och fastställa en aktuell energi- och klimatplan
under kommande mandatperiod?
Ja: KD, M, MP, S, C, L
Nej: TP
Motivering till ja-svar
KD: Det är en nödvändig åtgärd och en kommunekolog skulle kunna vara en lämplig tjänsteman.
M: Klimat- och energifrågorna är viktiga och planberedskapen måste vara god. Aktuellt
planeringsunderlag måste uppdateras för att vara relevant.
MP: Kommunen behöver ta fram långsiktiga strategier för energi- och klimatarbetet, samt prioritera
tjänster för detta arbete. Inkludera även de FN:s ”Globala mål för hållbar utveckling” (Agenda 2030).
S: Vi vill revidera nuvarande plan. En modern plan behöver behandla sol- och vindenergi, alternativa
transportlösningar och el-laddningsstationer, successiv minskning av utsläpp av växthusgaser, samt
förebyggande åtgärder med tanke på att vi är en kustkommun.
C: [Motivering saknas].
L: Det krävs med tanke på de beslut som riksdagen har tagit.

Motivering till nej-svar
TP: [Motivering saknas].

Fråga 3
Anser ditt parti att Tjörns kommun ska medverka till att länsstyrelsen bildar ett nytt naturreservat
vid Björnshuvudet under kommande mandatperiod?
Ja: MP, S
Nej: KD, M, TP, C
Ja/nej: L
Motivering till ja-svar
MP: Det är viktigt att skydda värdefull natur. Reservat förutsätter dock bättre dialog med markägarna
och mer respektfullt än processen hittills.
S: Vår natur behöver skydd som tas fram i samarbete med kommun och markägare. Kommunen
måste ha en aktiv roll. Länsstyrelsen har dock visat dålig förståelse hittills. Cultural planning kan
användas för denna fråga.
Motivering till nej-svar
KD: Fastboende är negativa.
M: Motstånd från lokalbefolkningen. Naturreservat mot markägares vilja vore ett brott mot
äganderätten. Samarbeta istället med berörda markägare för att säkra miljökvaliteterna.
TP: Det är redan idag skyddat. Reservat skulle ge fler besökare som stör djurlivet. Vi vill värna
markägarna.
C: [Motivering saknas].
Motivering till svaret både ja och nej
L: Vi kan medverka under förutsättning att länsstyrelsen och markägarna kommer överens. Vi gillar
inte konfiskationer.

Fråga 4
Anser ditt parti att Riksdagen borde ändra Miljöbalkens regler för strandskydd?
Ja: KD, M, S, C, L
Nej: TP
Vi har inte tagit ställning: MP
Motivering till ja-svar
KD: Dagens regler har förödande konsekvenser för t.ex. samhällen som Dyrön. I andra områden kan
det vara en annan situation, men en kustkommun måste få kunna göra avsteg, framför allt i tätorter.
M: Reglerna lägger till del en död hand över Bohusläns små kustsamhällen genom att göra det
besvärligt att bygga och utveckla. Dagens regler försvårar för besöksnäringen och levande
kustsamhällen.

S: Strandskyddslagen behöver bli mer rättvis och glesbygdskommuner behöver ges större möjligheter
att utveckla obebyggda områden. Men med tanke på att Tjörns kustmiljö är känslig och hotad så
skulle dock ändrade strandskyddsregler inte påverka förhållandena här så mycket. Vi kan planera
långsiktigt om vi bygger inom lagens ram och utnyttjar de möjlighet som lagen ger redan idag.
C: [Motivering saknas].
L: Strandskyddet behöver hanteras mer flexibelt.
Motivering till nej-svar
TP: Ändringar ger allmänheten minskat rörelseutrymme och det skadar djur och friluftslivet.
Ej tagit ställning
MP: Strandskyddet är viktigt, men dagens strandskyddsregler kan vara orättvist försvårande för en
liten kommun med mycket kust. Det skulle vara lämpligt med en översyn.

Fråga 5
Vilken åtgärd för naturvården eller miljön anser ditt parti vara särskilt angelägen på Tjörn?
KD: Laddstolpar och satsning på solel.
M: Internationellt samarbete för att minska läckagen av plast. Kamp mot den marina nedskräpningen
och klimatfrågan.
L: Nedskräpningen av havet, den ökande mängden mikroplast samt minskade fiskbestånd. Frågorna
behöver ett ökat europeiskt och internationellt samarbete.
MP: Långsiktiga strategier för miljö- och klimatarbetet i Tjörns kommun, och för de Globala Målen i
Agenda 2030, samt att inrätta strategiska tjänster för att samordna detta arbete.
S: Bygga ut gång- och cykelvägar, el-laddning, enskilda avlopp, värna små jordbruk, hjälpa
småföretagare att möta nya kemikaliekrav.
TP: Begränsa rätten att använda havsdeponi. Hantera istället förorenat bottenslam på avsedda
platser för landdeponi och destruktion.
C: Vi önskar hav i balans, levande kust och skärgård, ett rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö.

BILAGA: SAMTLIGA SVAR OREDIGERADE
Fråga 1
Anser ditt parti att Tjörns kommun under kommande mandatperiod ska anställa en
kommunekolog, på minst halvtids tillsvidaretjänst?
Kommentar: Kommunekologer arbetar bland annat med naturvårdsfrågor, skötsel av värdefull natur,
restaureringsåtgärder, bevarande och artskydd, rekreation och friluftsliv med mera. Frågan avser resurs som
anställs, hyrs in på konsultbas, rekryteras i samverkan med grannkommun och liknande tills vidare, det vill säga inte
som ett kortare projekt utan som en löpande resurs i kommunförvaltningen.

Ja: KD, M, MP, S, C
Nej: TP
Vi har inte tagit ställning: L
Motivering
KD: En mycket viktig resurs som en liten kommun som Tjörn inte har råd med som en heltidstjänst
men att gå samman med en grannkommun är ju en framkomlig väg.
M: Vi kan mycket väl i positiv anda pröva att tillförsäkra kommunen denna viktiga kompetens under
den stundande nya mandatperioden. Samverkan med någon grannkommun kan vara ett sätt att
tillförsäkra sig om god kompetens.
L: Vi har inte själva tagit ställning till ännu i vilken form och i vilken omfattning det arbetet ska
bedrivas. Dessutom är det något som en blivande majoritet kommer att förhandla om efter valet och
vi ser redan i dagens majoritet att spännvidden är stor mellan de ingående parterna i denna fråga.
C: [Motivering saknas].
MP: Miljöpartiet tycker att kommunen behöver en kommunekolog, med ansvar för naturvårdsfrågor
mm. Kommunen saknar idag denna kompetens. Den naturvårdsplan som togs fram för ett tiotal år
sedan pekar även ut tillsättandet av en sådan tjänst som en av de första åtgärderna, vilket ännu inte
hänt. Hur denna tjänst ska finansieras får bli en prioriteringsfråga och en diskussion i kommande
budgetarbete.
S: Vi har budgeterat för en kommunekolog i vårt budgetalternativ sedan ett antal år. Vi har föreslagit
att vi gör det i samarbete med Stenungsunds kommun alternativt även med Orust som visat intresse
för det. Det är en kritisk del av STO Socialdemokraternas plan för en hållbar miljö inom STO, där en
del är att bevara och rädda den biologiska mångfalden i vår region.
TP: Vi anser att det blir en kostnad för skattebetalarna.

Fråga 2
Anser ditt parti att Tjörns kommun behöver ta fram och fastställa en aktuell energi- och klimatplan
under kommande mandatperiod?
Ja: KD, M, MP, S, C, L
Nej: TP
Vi har inte tagit ställning: [inga partier valde detta alternativ]
Motivering
KD: Vi menar att det är en nödvändig åtgärd och att en kommunekolog skulle kunna vara en lämplig
tjänsteman.
M: Eftersom klimat och energifrågorna är viktiga framtidsfrågor är det ju helt naturligt att
planberedskapen i kommunen måste vara god på detta område. Aktuellt planmaterial måste också
kontinuerligt uppdateras för att vara relevant som styrande beslutsmaterial.
L: Med tanke på fattade riksdagsbeslut behöver vi nog göra en plan för att klara av vår del av det
gemensamma åtagandet.
C: [Motivering saknas].
MP: Miljöpartiet på Tjörn vill att kommunen både utvecklar långsiktiga strategier och riktlinjer för
energi- och klimatarbetet, samt prioriterar att och inrätta strategiska tjänster för att samordna detta
arbete. Miljöpartiet vill visserligen att detta arbete breddas, och inte enbart fokuseras på energi och
klimat, utan på fler aspekter kring hållbarhet, i enlighet med de ”Globala Målen för hållbar utveckling
(Agenda 2030), som syftar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och som alla världens
länder förbundit sig att jobba med – inklusive Sverige.
S: Jag var initiativtagare till att den förra energi- och klimatpanelen togs fram. Den togs fram bl.a. för
att vi då höll på med ett fjärrvärmeprojekt i Myggenäs. I ansökan till Boverket var en sådan
nödvändig för att det överhuvudtaget skulle bli aktuellt med stöd för projektet. Den har behövts
reviderats ända sedan den blev klar. Den borgerliga majoriteten som styr vår kommun har hittills
vägrat, obegripligt enligt mig. En uppdatering av energi- och klimatplanen måste sikta mot en
successiv minskning av utsläpp av växthusgaser, men också innehålla förebyggande åtgärder med
tanke på att vi är en kustkommun och med den globala uppvärmningen följer en höjd havsnivå. Soloch vindenergi, alternativa transportlösningar och även tillgänglighet till el-laddnings stationer måste
vara en del av en modern energi- och klimatplan.
TP: [Motivering saknas].

Fråga 3
Anser ditt parti att Tjörns kommun ska medverka till att länsstyrelsen bildar ett nytt naturreservat
vid Björnshuvudet under kommande mandatperiod?
Ja: MP, S
Nej: KD, M, TP, C
Ja/Nej: L
Motivering:
KD: Fastboende i detta område är mycket negativt inställda.
M: Det finns ett genuint motstånd från lokalbefolkningens sida mot dessa planer från Länsstyrelsen
För att för framtiden så långt det går säkrade unika miljökvaliteter som finns där skall man på ett
öppet och konstruktivt sätt samarbeta med berörda markägare som genom generationers skötsel
varit med om att forma naturmiljön på platsen. Att mot berörda markägare vilja förordna om ett
naturreservat är ett flagrant brott mot äganderätten och enskilda markägares rätt. Vi vänder oss
bestämt mot detta.
L: Vi kan medverka under förutsättning att länsstyrelsen och markägarna kommer överens.
Markägarna har under lång tid skött detta område föredömligt och vi ser inte vad staten skulle kunna
göra bättre och vi inte gillar konfiskationer.
C: [Motivering saknas].
MP: Vi tycker principiellt att det är viktigt att skydda värdefull natur för framtida generationer.
Inrättande av ett reservat vid Björshuvudet måste dock ske under förutsättning att dialogen med
markägarna görs på ett bättre, mer respektfullt sätt än tidigare och med större lyhördhet.
S: Vi har stor förståelse för att vår natur behöver skydd av olika slag. Det måste dock ske i samarbete
med kommun och markägare för att det inte ska få motsatt effekt. Kommunen måste ha en aktiv roll.
I det arbete som Länsstyrelsen hittills har gjort har man visat på oförståelse för att man samarbetar,
vilket är ytterst olyckligt. Socialdemokraterna anser att kommunens arbete med kulturplanning är ett
föredöme. Det bör även appliceras på Björnshuvudet.
TP: Vi är helt emot att bilda ett naturreservat i området. Det är redan idag skyddat och ett reservat
innebär endast att det kommer mer besökare som stör djurlivet i området. Vi anser inte att området
skall turist-exploateras och vi vill värna markägarnas intressen.

Fråga 4
Anser ditt parti att Riksdagen borde ändra Miljöbalkens regler för strandskydd?
Ja: KD, M, S, C, L
Nej: TP
Vi har inte tagit ställning: MP
Motivering:
KD: En 300-metersgräns får ju helt förödande konsekvenser för ex Dyrön. En ”död mans hand ”läggs
ju över hela samhället. Vi menar att utanför våra kustsamhällen så är det ju en helt annan situation
men att en kustkommun som vår själv måste få kunna göra avsteg från denna gräns ffa i anslutning
till tätorterna.
M: Gällande lagstiftning som rör strandskyddet och likaså tillämpningen av den är inte ändamålsenlig
utan bör ses över. Nu gällande lagstiftning lägger en till delar en död hand över Bohusläns små
kustsamhällen genom att göra det extremt besvärligt att bygga och utveckla dessa. Samtidigt tals det
mångordigt om att utveckla besöksnäringen och betydelsen av levande kustsamhällen som bas för
det lokala fisket med ekosystembaserat fiskeområdesförvaltning. Detta går inte ihop!
L: Syftet med lagen var att skapa viss flexibilitet men vår länsstyrelse har långt ifrån visat sig flexibel
utan synnerligen stelbent.
C: [Motivering saknas].
MP: Vi har inte tagit ställning i denna fråga. Rent principiellt tycker vi dock att strandskyddet är
viktigt, men vi är också medvetna om att de hårdare strandskyddsreglerna kan vara orättvist
försvårande för en liten kommun med mycket kust och att det därför skulle kunna vara lämpligt med
en översyn.
S: Vårt parti anser att strandskyddslagen måste utvecklas så att den blir mer rättvis. Det finns redan
idag undantag i Miljöbalken som tillåter strand som redan är bebyggd att automatiskt få undantag
vilket öppnar upp för mer utveckling. Denna möjlighet ger tyvärr storstäderna en fördel mot
glesbygdskommuner, som i vissa fall kan inte utveckla någon miljö alls där stränderna har inte varit
bebyggda tidigare. Denna orättvissa bör man hantera i lagen. Å andra sidan ska man vara medveten
om att Tjörns kustmiljö är enligt forskning av en så känslig, unik och hotad typ att det inte är troligt
att en ändrat strandskyddslag kommer att påverka förhållande här. Därför måste vi sätta oss ner
med intresserade och sakkunniga för att göra en ”100 års planering”. Var kan vi tänka oss utveckling
av t.ex. bostäder och arbetsplatser och var kan vi INTE tänka oss det? Om vi bygger inom lagens ram
och utnyttja de möjlighet som lagen redan ger idag, komma vi att lyckas bättra långsiktigt.
TP: Ändringar av strandskyddet innebär bara att allmänheten får minskat rörelseutrymme och det
skadar djur och friluftslivet. Politiker i Tjörn med egen mark intill strand, hav kommer bara att
utnyttja lättnader i strandskyddet för att gynna sig själv och politiker kompisar kommer att klubba
igenom dispenser på löpande band.

Fråga 5
Vilken åtgärd för naturvården eller miljön anser ditt parti vara särskilt angelägen på Tjörn?
KD: Tjörns kommun har i dagsläget inte en enda laddstolpe! Vi är övertygade om att fler Tjörnbor
skulle satsa på elbilar om det skulle finnas tillgängligt. Vi har varit och är pådrivande i denna fråga
samt även vad gäller satsning på solel som nu sättes upp på taken till i stort sett alla nybyggen i
TBAB’s regi. Vi hoppas även på att entusiasmera många Tjörnbor till att satsa på solel på sina villatak.
M: Kraftfullt internationellt samarbete inom framförallt EU för att drastiskt minska läckagen
avframförallt plastmaterial från EU staterna strandnära deponier. Kampen mot den marina
nedskräpningen är jämte klimatfrågan ödesfrågor för ett gott liv på inte bara Tjörn utan hela
planeten.
L: Då vi bor på en ö är vi särskilt bekymrade över tillståndet i havet. Både den allmänna
nedskräpningen, den ökande mängden mikroplastbitar samt nedgången i fiskbestånden. Det är ju
tyvärr ingen fråga vars uppkomst är lokal, men konsekvenserna är till viss del lokala. Vårt parti är ju
för ett ökat europeiskt och internationellt samarbete och i det finns möjligheter att komma åt
problemen.
C: Vi önskar Hav i balans, Levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö.
MP: Särskilt viktigt: Att kommunen utvecklar långsiktiga strategier och riktlinjer för miljö- och
klimatarbetet i Tjörns kommun, och för de Globala Målen i Agenda 2030, samt inrättar strategiska
tjänster för att samordna detta arbete. Ett första steg är att utbilda både politiker och tjänstemän
kring de globala målen för hållbar utveckling (där klimat och miljöfrågor ingår). Miljöpartiet har redan
tagit kontakter för att undersöka denna möjlighet. Vi tror sedan att det krävs en strategisk tjänst
inom kommunen för att samordna detta arbete – med uppgift att bl.a. driva på och hjälpa de olika
förvaltningarna att jobba med relevanta delar av hållbarhetsagendan på lokal nivå. Detta kommer vi
att driva framför allt i KF, KS och Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Andra viktiga frågor: Att
kommunen börjar placera ut laddstolpar för bilar på Tjörn, på strategiska platser. Att kommunen
succesivt börjar byta ut kommunens tjänstebilar mot bilar som inte drivs på fossilt bränsle. Att
kommunen utvecklar en strategi för gröna detaljplaner, där exempelvis självförsörjning av energi och
naturvänliga materialval premieras. Att kommunen tar fram en miljöpolicy för resor inom den
kommunala förvaltningen som premierar nära eller digitala möten. Utöka användningen av solceller
på kommunala byggnader. Bygga ut nätet av cykelvägar, exempelvis till de platser där många
ungdomar bedriver sina fritidsintressen.
S: Följande åtgärder anser vi vara särskilt viktiga: 1. Kommunikation ska verka för hållbara
transporter, och vi måste därför bygga ut gång och cykel väggar och skapa en El-laddnings
infrastruktur. 2. En långsiktig hållbar miljö på Tjörn måste inkludera kostnadseffektiva lösningar för
de som har enskilda avlopp. 3. Vi måste värna om de många små jordbruk och motverka slakt av
gårdar.4. Vi måste se till att införa lagkrav gällande kemikalier (REACH), och även hjälpa alla våra
småföretagare att möta dessa nya krav. Detta är viktigt för människors och miljöns hälsa, och flera
av landets miljömål som är närkopplad till kemikalier: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri
miljö, säker strålmiljö, ingen övergödning, skyddande ozonskikt, grundvatten av god kvalite och hav i
balans.

TP: Moderaterna, Miljöpartiet ville ta emot 8000 ton bottensediment från en privat båthamn i
Kungälvs kommun. Slam skulle få tippas gratis i vatten utanför Klädesholmen. Tjörnpartiet anser att
nyttja havsdeponi skall vara starkt begränsat till skillnad från övriga partier. Förorenat bottenslam
skall tas om hand i avsedda platser för landdeponi och destruktion.

