
Fr.o.m. april 2015 blir det enligt lag förbjudet att tömma toalettavfall 
från fritidsbåtar i sjön. De anläggningar som sedan tidigare fi nns i 
drift inom kommunen är långt ifrån tillräckliga. Vår fråga:

Båtliv

- Kommer ditt parti se till att en heltäckande och resurssatt åtgärdsplan för 
omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar upprättas och sätts i verket 
under 2015 i samarbete med experter och ideella organisationer på området?

- Kommer ditt parti se till att en uppföljning görs? 

Mp, Kd, V, Rp och C svarar att de stöder förslagen. Också S verkar stödja våra 
förslag. Även Fp vill åtminstone stötta utbyggnad av tömningsstationer. Detta är 
positivt eftersom det troligen kommer att fi nnas en politisk majoritet för dessa 
förslag.

Båtbottenfärger med giftiga beståndsdelar skadar allvarligt 
skärgårdens fl ora och fauna. Forskning har pågått länge för att hitta 
vägar att minska miljöproblemen i sammanhanget. Vår fråga:

#1 

#2

- Vill ditt parti se till att en heltäckande och resurssatt åtgärdsplan mot giftiga 
båtbottenfärger upprättas och sätts i verket under mandatperioden i samarbete 
med experter och ideella organisationer på området?

Kd, Rp, V och C stöder förslaget. Även Mp och S är inne på samma linje, utan att 
binda sig till hur arbetet bör läggas upp. Fp hänvisar till att detta är en nationell 
fråga och att åsikterna om hur miljöproblemen bör hanteras har varierat över tid.

Valenkät Miljöfrågor 2014

Föreningens kommentar: Toalettavfall som släpps ut i vattnet är ett besvärligt hot mot vår skärgårdsmiljö. 
Det verkar, glädjande nog, fi nnas en politisk majoritet för att göra det som krävs inom Österåker. Giftiga 
båtbottenfärger är ett annat problem, som är svårare att hantera. Enligt vår tolkning är åtminstone sex av 
de politiska partierna i kommunfullmäktige beredda att aktivt bidra till att lösa problemet. Moderaterna har 
trots fl era påstötningar valt att inte svara på enkäten.

Besök oss på internet! 
www.osteraker.naturskyddsforeningen.se

Om ni vill ta del av HELA Valenkäts kompendiet på 
vår hemsida, skanna av QR koden här:



Naturskola, Livsmedel och 
Odlingsbar mark

Valenkät Miljöfrågor 2014

Att barn får kunskaper om naturen och våra villkor i förhållande till naturen, att vi äter mer ekologiska, 
vegetabiliska och närodlade livsmedel och att vi bevarar tillräckligt med åkermark inom Österåker har 
stor betydelse för en hållbar utveckling. I Sverige fi nns organisationen Naturskolan I Sverige som arbetar 
tillsammans med Naturskyddsföreningen för att ge barnen mer kunskap om naturen och människans villkor i 
förhållande till den. Vår fråga:

- Kommer ditt parti verka för att Österåker under mandatperioden inrättar en Naturskola med en särskilt 
anställd naturpedagog som resurs för kommunens alla skolenheter?

V, Rp och C har kryssat för att de stöder vårt förslag, där C bland annat hänvisar till positiva erfarenheter 
i Upplands-Väsby. S har inget emot förslaget i sig, men vill se det i ett större sammanhang när det gäller 
olika satsningar på skolområdet. Fp är positiva till privata initiativ och menar att detta inte är en kommunal 
angelägenhet. Kd vill inte ha en anställd pedagog för ändamålet. Mp anser det låter intressant, men menar att 
man är för litet insatta i frågan.

I riksdagsbeslut 2006 fastslogs att inriktningen bör vara att från 2010 ska 25 % av den offentliga 
konsumtionen av livsmedel vara ekologiska livsmedel. Utöver de ekologiska livsmedlen anser vi att man bör 
erbjuda mer vegetarisk kost, samt i möjligaste mån välja närodlade produkter. Våra frågor:

#1 

#2
Kommer ditt parti att verka för att:
 - uppnå 25 % ekologiska livsmedel snarast, men senast 2016?
 - under mandatperioden öka andelen vegetabilisk kost i offentlig verksamhet?
 - under mandatperioden öka andelen närproducerade livsmedel i offentlig verksamhet?

Mp, Kd, V, Rp och C har kryssat för att de stöder alla eller de fl esta av våra förslag och lägger dessutom till en del 
egna kommentarer. Fp och S är också positiva till ekologiska livsmedel, vegetabilisk kost och närproducerade 
livsmedel i offentlig verksamhet och vill samtidigt inte sätta upp specifi ka mål.

#3 En uthållig användning av naturens resurser kräver att vi bevarar tillräckligt med åkermark inom Österåker. 
Våra frågor:

Kommer ditt parti att under mandatperioden verka för att någon eller några av nedanstående åtgärder vidtas?
- Införa en mycket restriktiv politik när det gäller att bebygga odlingsbar mark.
- Införa riktlinjer om att även vid övrig planläggning av vägar och andra hårdgjorda ytor undvika odlad mark.
- På olika sätt uppmuntra egen odling av livsmedel, t ex avsätta områden som koloniområden
- Uppmuntra skolor och förskolor att ha skolträdgårdar med fruktträd, bärbuskar och ettåriga ätbara växter.
- Ge bättre förutsättningar för lokal yrkesmässig livsmedelproduktion i kommunen.

Mp, V, Rp, C och Kd har kryssat för att de stöder alla eller de fl esta av våra förslag och har också lämnat en del 
kommentarer. C och V har även lagt till några egna förslag. Fp är positivt till initiativ som riktas mot barn och 
framhåller bland annat att man värnar naturen, samtidigt som vår kommun måste ta sitt ansvar för Stockholms 
tillväxt. S anser att det fi nns tillräckliga restriktioner mot bebyggelse på åkermark och framhåller att en prövning av 
markanvändningen sker enligt gällande lagar från fall till fall.

Föreningens kommentar: Naturskyddsföreningen anser att vi måste arbeta för att få till stånd en hållbar utveckling i 
Österåker. Som ett led i detta arbete ser vi att det är viktigt att barn får kunskaper om naturen och människans villkor i 
förhållande till naturen, att vi äter mer ekologiska, vegetabiliska och närodlade livsmedel och att vi bevarar tillräckligt med 
åkermark inom Österåker för att kunna bibehålla möjligheterna till närodling i ett längre tidsperspektiv. Allt detta ser vi har 
stor betydelse för en nå en hållbar samhällsutveckling. I dessa frågor förefaller politikernas kunskaper något mindre. Det 
fi nns ändå visst politiskt stöd för åtgärder såsom fortbildning för lärare i form av så kallad Naturskola och fastställda mål 
för att öka andelen ekologiska, vegetabiliska och närodlade livsmedel i offentlig verksamhet. I övriga frågor är partierna mer 
splittrade. Moderaterna har trots fl era påstötningar valt att inte svara på enkäten.
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En balanserad utveckling av Österåker kräver att planeringen av kommunikationer och 
bebyggelse går hand i hand och görs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Cykelvägar är mot 
den bakgrunden en viktig del av trafi ksystemet. Våra frågor:

Kommunikation och Bebyggelse

- Kommer ditt parti att arbeta för att redan planerade och beslutade cykelvägar genomförs under 
mandatperioden?
- Kommer ditt parti att arbeta för att cykelvägar konsekvent anläggs samtidigt med nybyggnad av 
fl erbostadsområden till närmaste kollektiva trafi kpunkt?

Fp, C, Kd, Mp, Rp och V har alla svarat ja på frågorna och dessutom lämnat en del utförliga 
kommentarer. S har inte riktigt svarat på frågorna men vi uppfattar att partiet är positivt till att 
genomföra tagna beslut och gärna vill verka för att cykelvägar planeras till närmaste kollektiva 
trafi kpunkt när nya bostadsområden anläggs. 

Den intensiva biltrafi ken i kommunen är ett problem och tyder på att en stor andel av 
kommuninvånarna inte anser sig kunna klara sina arbetsresor med kollektiva färdmedel. 
Vår fråga:

#1 

#2
- Kommer ditt parti att arbeta för genomförandet under mandatperioden av försök med ett system 
där användning av el-bilar underlättas, inklusive särskilda parkeringar med laddningsstolpar under 
mandatperioden?

C, Kd, Mp, Rp och V har svarat ja på frågan och har samtidigt på olika sätt påpekat att det krävs 
fl era åtgärder för att lösa problemet. S är också positivt och har svarat att partiet vill arbeta för att 
underlätta användningen av el-bilar. Fp har svarat att man inte är säkra på att elbilar ensamt utgör 
framtidens fordonspark, utan att partiet även kan tänka sig andra miljövänliga drivmedel.

Valenkät Miljöfrågor 2014

#3 Nya bostadsområden måste planeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Våra frågor:

- Kommer ditt parti att under mandatperioden verka för att:
 - nyckeltal införs i nyproduktionen, exempelvis 55 kWh/m2/år?
 - solceller för lokal elproduktion integreras i nyproduktionen?
 - inrättande av bilpooler främjas i samband med nyproduktion av fl erbostadsområden?

C, Kd, Mp, Rp och V har svarat att de vill verka för detta och ger en del konkreta förslag till hur 
det kan ske. Fp anser att marknadens aktörer bör bestämma hur hus ska byggas och menar att 
dessa frågor inte lämpar sig för kommunala beslut. S framhåller att partiet vill verka för att alla hus/
fastigheter byggs på ett så bra och hållbart sätt som möjligt och är samtidigt tveksamma till att 
ställa krav på att det ska ske på just ett specifi kt sätt. Partiet anser också att frågan om bilpooler i 
fl erbostadsområden är klart intressant som ett sätt att minska biltrafi ken.

Föreningens kommentar: En hållbar utveckling för Österåker kräver att planeringen av kommunikationer och 
bebyggelse går hand i hand. En politisk majoritet vill därför satsa på cykelvägar. Även försök att underlätta 
användning av elbilar och åtgärder för att främja bilpooler verkar ha stort politiskt stöd. Det fi nns även stort politisk 
stöd för att ställa större krav på energieffektivitet vid nyproduktion av bebyggelse, vilket vi ser som mycket positivt. 
Moderaterna har trots fl era påstötningar valt att inte svara på enkäten.
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Trots tidigare beslut i kommunen om att skydda värdefulla naturområden verkar utvecklingen gå åt 
ett annat håll. En ny Översiktsplan ska upprättas under mandatperioden. I december 2010 antog 
kommunfullmäktige en ”Strategi för hantering av de gröna frågorna” (s.k. Grönplan), som innehåller 
en mycket genomarbetad inventering av kommunens grönområden och dess värden. Våra frågor:

Kommer ditt parti att verka för att Grönplanen ska användas under mandatperioden:
   - som underlag när man nu gör en ny Översiktsplan?
   - i den löpande verksamhetsplaneringen inför nya exploateringar?

Mp, Fp, Kd, V, Rp och C har alla svarat ja på frågorna, och har också kommenterat skälen till det. Även 
S instämmer i sak och vill främja en dialog med medborgarna i arbetet med den nya Översiktsplanen. 
Bland annat vill man utveckla formerna för detta efter inspiration från Upplands-Väsby kommun.

Wira/Östanå-Roslagskulla är ett särskilt skyddsvärt område med stora kultur- och naturvärden, som 
också omnämns som särskilt skyddsvärt i Grönplanen. Vår fråga:

#1 

#2
- Kommer ditt parti att verka för att detta område skyddas mot exploatering med stöd av RUFS 2010 och 
Grönplanen?

Mp, Kd, V, Rp och C har svarat ja på frågan. S är inne på samma linje och påminner bland annat om att 
man yrkat avslag på planer för bostadsbebyggelse i området. Fp menar att partiet kan godta varsam 
exploatering.
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#3 Den planerade exploateringen i Täljöviken väckte stora protester, som ledde till krav på 
folkomröstning i frågan. Kommunfullmäktige avslog denna begäran men medgav att man i 
framtiden ville förbättra dialogen med invånarna. Våra frågor:

- Kommer ditt parti att under mandatperioden verka för någon eller några av ett antal uppräknade förslag 
till tänkbara åtgärder för förbättrad dialog med invånarna när det gäller planfrågor?

Mp, Fp, Kd, V, Rp och C har alla kryssat för att de i huvudsak stöder alla våra förslag, utom när det gäller att 
öka möjligheterna till folkomröstningar. Där har bara Mp och V kryssat för vårt förslag. Mp som länge arbetat 
för bättre medborgardialog påminner om att partiet 2013 fi ck igenom en motion om att alla kommuninvånare 
ska ha rätt att lägga medborgarförslag och har i sitt svar lagt till förslag om medborgarpaneler och 
nätomröstningar. C föreslår ett råd för medborgardialog och håller fram Upplands-Väsby som exempel. 
S framhåller att partiet kommer att verka för en så bra process med så god dialog som möjligt när en ny 
översiktsplan ska tas fram. Partiet påminner också om att man lagt fram ett konkret förslag om ett centrum 
för medborgardialog à la Upplands-Väsby, försett med personella resurser. Flera av partierna pekar på att 
olika möjligheter till medborgardialog redan fi nns. 

Föreningens kommentar: Skydd av värdefulla naturmiljöer är en strategisk fråga när det gäller Österåkers 
utveckling och planeringen av ny bebyggelse. Mycket positivt är att det verkar fi nnas en klar politisk majoritet för 
att den så kallade Grönplanen ska väga tungt när en ny Översiktplan ska tas fram. Ett aktuellt fall rör exploatering 
av Wira-Roslagskulla, där det verkar fi nnas en stor politisk uppslutning för att skydda området helt eller till allra 
största delen. Mot bakgrund av erfarenheterna kring Täljöviken fi nns det också stor samsyn kring att dialogen med 
kommunens medborgare är viktig i planeringsfrågor och behöver förbättras på olika sätt. Moderaterna har trots 
fl era påstötningar valt att inte svara på enkäten.
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Naturskydd, Planering och
Medborgardialog
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