
 

 
 

Vad vill partierna i Österåkers kommun göra för miljön under 
mandatperioden 2014 - 2018 

 

Liksom inför förra valet vill vi gärna veta vad partierna har för ambitioner inom miljöområdet under 
den kommande mandatperioden. Vi hoppas att ni på detta sätt vill medverka och redogöra för 
väljarna vad ni har för tankar och ambitioner om vår miljö inför framtiden. 

Utnyttja gärna möjligheten till att förtydliga era ställningstaganden. Det hjälper både oss och väljarna 
att förstå era prioriteringar. Räcker inte utrymmet för kommentarer går det bra att fortsätta skriva i 
slutet av formuläret. 

Detta kommer att skickas ut både i pappersform och som pdf i ett e-postmeddelande för att ge 
möjlighet till diskussioner inom partierna. 

Vi vill ha in era svar före midsommar så att vi kan sammanställa dem under sommaren.  

Svar skickas till: 
Naturskyddsföreningen i Österåker  
c/o Christina Lundin  
Täljö Ringväg 45  
184 92 Åkersberga 

Har ni frågor eller synpunkter kring enkäten går det bra att kontakta Christina Lundin på telefon 070-
556 70 41 eller via e-post kinna.lundin@telia.com Det går också bra att skanna och skicka svar via 
e-post. 

Tack för er medverkan! 

Christina Lundin 

Ordförande i Naturskyddsföreningen i Österåker 

1 Större delen av Sveriges barn lever numera i tätort. Tillgång till natur på nära håll och möjligheter 
till möten med djur och natur minskar dramatiskt. 

I Sverige finns organisationen Naturskolan I Sverige som arbetar tillsammans med 
Naturskyddsföreningen för att ge barnen mer kunskap om naturen och människans villkor i 
förhållande till den. Naturskolan bedriver en väl utprövad och dokumenterad naturpedagogik i 
undervisningen, och det har visat sig ge bra resultat också för barnens inlärning och för att ge 
dem en lugnare och mindre stressande arbetsmiljö.  

Skolorna i Österåker har erbjudits fortbildning om naturpedagogik i samarbete mellan 
Naturskolan och Naturskyddsföreningen. Ett stort antal skolor och pedagoger i kommunen har 
nappat på detta och deltagit i denna naturpedagogutbildning. Naturpedagogerna tar lärare och 
elever till naturen och någon särskild skolenhet behöver inte inrättas. Erfarenheterna är goda 
och verksamheten behöver spridas och utvecklas så att alla elever får möjligheter att tillägna sig 
mer kunskap om natur och människans villkor i förhållande till den. 

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

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  



2 I riksdagsbeslut 2006 fastslogs att inriktningen bör vara att från 2010 ska 25 % av den offentliga 
konsumtionen av livsmedel vara ekologiska livsmedel. Vid vår enkät inför valet 2010 svarade 
samtliga partier (förutom Roslagspartiet) att man skulle kräva att denna målsättning 
genomfördes i vår kommun. År 2012 var 12 % av Österåkers konsumtion av livsmedel i offentlig 
verksamhet ekologisk och år 2013 var 17 % av konsumtionen ekologisk. Utöver de ekologiska 
livsmedlen bör man erbjuda mer vegetarisk kost, samt i möjligaste mån välja närodlade 
produkter. 

 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? 

Och om ni kryssat för något av alternativen ovan, hur anser ni att man bör ge förvaltningen 
direktiv om detta/dessa uppdrag? 

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

3 Inför valet 2010 ställde vi följande fråga: Östersjön måste värnas. Båtliv och varvsverksamhet är 
omfattande i vår kommun. Vad vill ditt parti göra för att minska miljöproblemen som detta 
medför? Samtliga partier svarade att de vill: 

• Verka för att alla större marinor ska ha latrinanläggning. 
• Verka för att fler miljövänliga båttvättar inrättas. 

Fr.o.m. april 2015 blir det enligt lag förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i sjön. En 
pumpanläggning längst in i Tunaviken ska med stöd av s.k. LOVA-bidrag vara klar till årets 
båtsäsong. Ett par anläggningar finns sedan tidigare i drift inom kommunen. Det är långt ifrån 
tillräckligt för att förverkliga lagens avsikter. Om inte mer görs finns stor risk att lagen inte möts 
av lojalitet och följs av båtägarna. 

 Kommer ditt parti för att säkra att lagen tillämpas inom skärgårdskommunen Österåker: 

 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? 

 se till att en uppföljning görs? 

Och om ni kryssat för något av alternativen ovan, hur anser ni att man bör ge förvaltningen 
direktiv om detta/dessa uppdrag? 

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  



4 Båtbottenfärger med giftiga beståndsdelar skadar allvarligt skärgårdens flora och fauna. 
Forskning har pågått länge för att hitta vägar att minska miljöproblemen i sammanhanget. Olika 
dellösningar har tagits fram och satts i verket. Samtidigt är problemområdet komplext på många 
sätt och mer behöver göras. En kombination av åtgärder är nödvändig och bland annat kan 
LOVA-bidrag sökas för uppförande av miljövänliga båttvättar. 

 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? 

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

5 År 2003 åtog sig Österåkers kommun gentemot Länsstyrelsen att skydda Täljöviken, 
Träskmossen. Hackstaberget/Röllingby, Karsvreta Träsk och Trastsjöskogen som naturreservat 
senast 2013. Inför valet 2010 ställde vi frågan till alla partier om man skulle verka för att bilda 
naturreservat i dessa områden. Svaren blev mycket skiftande och man var bara överens om att 
skydda Karsvreta. Karsvreta Träsk har man därefter beslutat om ska inrättas som naturreservat. 

Trots tidigare beslut i kommunen om att skydda naturområden verkar utvecklingen gå åt ett 
annat håll. En ny Översiktsplan ska upprättas under mandatperioden. Det känns därför mycket 
angeläget att höra ditt partis åsikt om hur man ska säkra att tidigare tagna beslut kommer att 
följas i utvecklingen av kommunen. I december 2010 antog kommunfullmäktige ”Strategi för 
hantering av de gröna frågorna” (s.k. Grönplan) och där finns ovan angivna områden med som 
skyddsvärda, och också en hel del andra. Grönplanen innehåller en mycket genomarbetad 
inventering av kommunens grönområden och dess värden. 

5a 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? 

Och om ni kryssat för något av alternativen ovan, hur anser ni att man bör ge förvaltningen 
direktiv om detta/dessa uppdrag? 

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  
5b Kommer ditt parti att verka för att man genomför en dialog med kommuninvånarna för att 

utarbeta en ny och hos kommuninvånarna förankrad Översiktsplan? 

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  



6 Wira/Östanå-Roslagskulla är ett särskilt skyddsvärt område med stora kultur- och naturvärden 
som också specificeras och omnämns som särskilt skyddsvärt i Grönplanen. Området ligger 
dessutom i Angarnkilen. Kilen ska också skyddas enligt beslut tagna i samband med RUFS 
2010 (Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan). 

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

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

7 Kommunen har en cykelplan som visat sig vara otillräcklig. T.ex. har fortfarande ingen cykelväg 
byggts mot Täby/Stockholm. Flera andra planerade cykelvägar är inte heller färdiga. Vi anser att 
redan planerade och beslutade cykelvägar också måste anläggas men även att planering av nya 
cykelvägar måste genomföras konsekvent då man planerar nya bostadsområden. Cykelvägar till 
närmaste kollektiva trafikpunkt måste etableras samtidigt med att flerbostadsområden byggs för 
att bli ett attraktivt alternativ och därmed minska biltrafiken. 

7a Kommer ditt parti att arbeta för att redan planerade och beslutade cykelvägar genomförs under 
mandatperioden? 

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

7b Kommer ditt parti att arbeta för att cykelvägar konsekvent anläggs samtidigt med nybyggnad av 
flerbostadsområden till närmaste kollektiva trafikpunkt? 

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

 

 

 
 



8 Den intensiva biltrafiken i kommunen tyder på att en stor andel av kommuninvånarna inte anser 
sig kunna klara sina arbetsresor med kollektiva färdmedel. Fler attraktiva och utökade 
infartsparkeringar behövs och kan minska denna biltrafik. Avstånden inom kommunen gör att vi 
också ofta använder bilen för korta resor även till service, skolan och andra aktiviteter. Detta 
bilbehov kan till stor del ersättas av ett modernt elbilsystem. Österåker skulle kunna stå som 
modell för elbilsförsök i regionen. 

 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? 

 Ja 

 Nej 

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  
 

  

9 Nya bostadsområden måste planeras ur ett hållbarhetsperspektiv. Idag finns stor kunskap om 
energieffektiva hus och många kommuner ställer krav på att exploatörerna håller vissa nyckeltal 
i nyproduktionen. Exempelvis används mycket ofta ett förbrukningsmax om 55 kWh/m2 i dagens 
nyproduktion. Solceller som integreras i bebyggelsen är enkla åtgärder för att öka andelen el 
som är miljömässigt hållbar och minskar förbrukningen av el baserad på fossila bränslen. 

Byggande i närheten av kollektiva trafikförbindelser är också viktigt så att vi uppnår den 
minskning av utsläpp från trafiken som beslutats. För att minska antalet bilresor försöker man i 
många kommuner att inrätta bilpooler. Detta minskar effektivt användning av bil, främst för korta 
resor, och reducerar också behovet av antal P-platser vilket är positivt ur andra aspekter, bl.a. 
kan mer park- och grönytor anläggas i närheten av bostadsområdena om man behöver mindre 
mark för P-platser. 

 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 flerbostadsområden? 

Och om ni kryssat för något av alternativen ovan, hur anser ni att man bör ge förvaltningen 
direktiv om detta/dessa uppdrag? 

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

Kommentera gärna: ................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  
 



10 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. 

 Kommer ditt parti att under mandatperioden verka för någon eller några av nedanstående 
tänkbara åtgärder för förbättrad dialog med invånarna när det gäller planfrågor? 

 Bjuda in till samtal inför arbetet med Översiktsplanen? 

 Bjuda in till samtal i tidigt skede i nya planärenden för att uppnå en reell dialog? 

 Inför översiktsplaneringen sätta av personalresurser som aktivt ska arbeta för att engagera 
så många invånare som möjligt i arbetet. 

 På ett tidigt stadium i översiktsplaneringen gå ut med underlagsmaterial som studiecirklar, 
föreningar eller andra grupperingar inom kommunen kan lämna synpunkter på.  

 På ett lättillgängligt sätt sammanställa alla inkomna synpunkter på översiktsplaneringen och 
tydligt förklara hur och varför synpunkterna har beaktats eller inte.  

 Inför uppstart av arbete med nya detaljplaner och planprogram informera de som bor eller 
är verksamma i området om att ett arbete de berörs av kommer att starta och begära in 
idéer. 

 Öka möjligheterna till folkomröstningar i kontroversiella planärenden? 

 Har partiet egna förslag? ..................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 Kommentera gärna: ..........................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 I Österåkers kommun var den totala Åkerarealen 1985, 2 519 ha. Då bodde här 26 324 
invånare. Det innebar att det fanns strax under 1 000 kvadratmeter åker per person.  
2007 hade vi knappt hälften så mycket åker per person. Om utvecklingen fortgår på samma sätt 
har vi 2029 ungefär 250 kvadratmeter åker per person i kommunen. Vad gäller inflyttningen till 
kommunen planeras den att vara ännu större än vad dessa siffror utgår från. Denna utveckling 
sker trots att Miljöbalken säger följande om jordbruksmark 3 kap § 4  

"Jord- och skogsbruk är av nationellt betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgogoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk." 

En kraftig urbanisering där åkerjord förvandlas till vägar och bebyggelse i en snabb takt pågår. 
Politiker har skyldighet att fatta beslut som inte berövar framtida generationer dess möjlighet att 
leva med god livskalitet i en uthållig användning av naturens resurser. 

 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. 

 Har partiet egna förslag? ..................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 Kommentera gärna: ..........................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 
 



 Mer utrymmer för kommentarer: 

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................  

 


