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Inledning
Inför de tre senaste valen har Naturskyddsföreningen i Österåker utarbetat en enkät med fokus på
miljöfrågor. Syftet är att lyfta klimat- och miljöfrågorna och få alla politiska partier i Österåker att visa
var de står i ett urval av aktuella, lokala miljöfrågor. Denna gång har vi även tagit med frågor från
Miljöbarometern som alla Sveriges kommuner svarar på årligen.
Vi hoppas att många av kommunens invånare kommer läsa rapporten. Den ger bra vägledning hur
man ska rösta i kommunalvalet för dem som anser att klimat- och miljöfrågorna är viktiga.
Det är glädjande att se att majoriteten av de partier som deltagit i undersökningen svarar positivt på
många av frågorna, d.v.s. enligt svaren lovar de prioritera miljöfrågorna. Vi hoppas att de även
kommer agera i samma riktning i det praktiska arbetet framöver. Utvärdering kommer ske inför
nästa val.
Årets enkät utarbetades av Helena Wänerstrand, Philip Shaw, Christoffer Hallgren och Yvonne
Ekström. Den skickades ut den 8 maj 2018 per e-post till samtliga partier.
Påminnelser har skickats ut via mejl och partierna har även kontaktats per telefon. Vid
kommunstyrelsens sista sammanträde inför sommaruppehållet påminde ordföranden om
undersökningen.
Svar har inkommit från följande partier (i alfabetisk ordning):









Centerpartiet – (har för närvarande 2 mandat)
Kristdemokraterna – (har för närvarande 2 mandat)
Liberalerna – (har för närvarande 5 mandat)
Miljöpartiet – (har för närvarande 4 mandat)
Roslagspartiet – (har för närvarande 5 mandat)
Socialdemokraterna (har för närvarande 12 mandat)
Vänsterpartiet – (har för närvarande 2 mandat)
Österåkerspartiet – (har för närvarande 2 mandat)

Sammanlagt har vi alltså fått svar från partier som representerar 34 mandat.
Svar har inte inkommit från:



Moderaterna – (har för närvarande 14 mandat)
Sverigedemokraterna – (har för närvarande 2 mandat)

De två partier som inte svarat har sammanlagt 16 mandat. Det är nu tredje gången som moderaterna
väljer att inte svara, d.v.s. samtliga gånger Naturskyddsföreningen i Österåker skickat ut en enkät
inför valet.
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Vi drar slutsatsen att Moderaterna och Sverigedemokraterna i Österåker inte prioriterar miljöfrågor.
Vår slutsats visade sig också stödjas av den analys Naturskyddsföreningen gjort på nationell nivå:

Läs även den nationella undersökningen Naturskyddsföreningen gjort:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/Naturen_vinner_mark_0.pdf
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Fråga 1 – Urval av frågor ur ”Aktuell Hållbarhets” Miljöbarometer 2017
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra kommunens placering i
Aktuell Hållbarhets rankning så att Österåker ska vara en av de 50 bästa i Sverige. (Källa
Kommunstyrelsens protokoll den 2017-10-25). År 2017 hamnade Österåkers kommun på plats 106 av
290 kommuner, vilket var en förbättring sedan 2016. Glädjande nog förbättrade kommunen sin
rankning ytterligare under 2018, och ligger nu på plats 72. Resultaten redovisades efter att enkäten
skickats ut. http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/osteraker
Dock finns ett antal kommuner i närområdet med betydligt högre ranking, till exempel Stockholms
stad som kom på plats 3, Nacka kom 8:a och Upplands Väsby 12:a bland Sveriges 290 kommuner.
I Stockholms län ligger Österåker kommun 2018 på plats 17 av 26 kommuner.
Nedanstående frågor som ingick i 2017 års enkät besvarade Österåker inte med ett ”ja”, d.v.s. de är
ännu inte uppfyllda.
Hur prioriterar ert parti vilka frågor som ska uppfyllas under 2018 och kommande mandatperiod?
Enkätfrågorna från Miljöbarometern 2017

Prioritet - skala 1-5 där
1=lägsta prio (kommer
troligtvis inte att uppfyllas
inom mandatperiod) och
5=högsta prio, (måste
uppfyllas inom
mandatperiod)

Medelvärden från
samtliga svar
1.1 Har kommunen en formulerad strategi för att bedriva ett arbete
med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

4,4

Kommentarer – fråga 1.1
Centerpartiet: Vid antagande av översiktsplan står beskrivet att vi ska
utforska möjligheten att koppla hållbarhets- och trygghetsarbetet tydligare
och mer medvetet till Agenda 2030 och Bo Tryggt 2030. När de nya
miljömålen ska revideras under kommande mandatperiod så vill vi se en
tydligare koppling till de hållbarhetsmålen.

Socialdemokraterna: Kommunen har klimatmål, men är osäker om dessa
helt fyller arbetet enligt Agenda 2030. Klimatmålen sträcker sig endast fram
till 2019.
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Enkätfrågorna från Miljöbarometern 2017

Prioritet - skala 1-5 där
1=lägsta prio (kommer
troligtvis inte att uppfyllas
inom mandatperiod) och
5=högsta prio, (måste
uppfyllas inom
mandatperiod)

Medelvärden från
samtliga svar
1.2 Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska
utsläppen av växthusgaser som motsvarar miljömålsberedningens
förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045?

4,3

Kommentarer – fråga 1.2
Centerpartiet: Det får ändras till nästkommande revidering av miljömålen.
Socialdemokraterna: Målet som finns säger följande: Utsläppen av
koldioxid, kg per invånare, minskar med 50% till år 2030 jämfört med 2009.

1.3 Har kommunen ett sätt att mäta och följa upp den årliga
utsläppsminskningen av växthusgaser?

4,0

Kommentarer – fråga 1.3
Centerpartiet: Ja, det har gjorts under ett antal år. Dock är det nationell
statistik som bryts ned på lokal nivå, så den kan vara rätt så bristfällig.

Socialdemokraterna: Nej det har jag inte sett att man har. Men vi vill att
detta tas fram.

1.4 Finns det i kommunen en eller flera förvaltningar med särskilt
ansvar för klimatanpassning?

4,0

Kommentarer – fråga 1.4
Centerpartiet: Ja, det ligger primärt under
kommunstyrelse>samhällsbyggnadsförvaltning och strategiska
planeringsenheten som också är ansvarig för framtagande av
klimatanpassningsplan. Andra delar av kommunens verksamhet är dock
delaktig i det arbetet.

Socialdemokraterna: Flera där ansvaret ingår
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Enkätfrågorna från Miljöbarometern 2017

1.5 Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav
som ställs vid upphandling genom stickprov minst en gång under
respektive avtalsperiod?

Medelvärden från
samtliga svar
4,1

Kommentarer – fråga 1.5
Centerpartiet: Vi lade ett uppdrag i budget för föregående år om fler
stickprovskontroller för att se att de krav som ställts i avtal följs.

Socialdemokraterna: Ingen politisk fråga. Föreslår att frågan ställs till
kommunens tjänstemän hur de utför sitt arbete.

1.6 Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram,
handlingsplan, politiskt antaget beslut) för att öka andelen skyddad
natur?

4,0

Kommentarer – fråga 1.6
Centerpartiet: I kommunen finns en del naturreservat och Natura 2000
områden, däremot ingen systematik i att öka den andelen skyddad natur.
Dock finns strategi för de gröna frågornas hantering i Österåker, samt har vi
beslutat att ta fram åtgärdsprogram för grön- och blåstruktur samt
naturvård som vi har sett ett behov av. När områden planeras så tar vi
givetvis i beaktning vilken status de olika naturområdena ska ha.

Socialdemokraterna: Hur mark och vatten skall användas finns upptaget i
den nyligen antagna Översiktsplanen. I övrigt finns handlingar som visar hur
naturen runt till exempel Kanalen och andra grönområden skall skötas
(strandängarna Täljoviken/Näs) och utvecklas. År 2010 antogs en strategi
för gröna frågorna.

1.7 Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan för att fasa ut
och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den
kommunala verksamheten?

4,6

Kommentarer – fråga 1.7
Centerpartiet: Vi har tagit beslut om att ta fram en kemikalieplan.
Socialdemokraterna: Olika nämnderna arbeta med frågan som tex giftfri
förskola, etc. Men någon Kemikalieplan omfattande allt, finns inte, men har
aviserats att den skall tas fram, vilket vore bra.
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Enkätfrågorna från Miljöbarometern 2017

1.8 Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram,
handlingsplan, politiskt antaget beslut) för att få bort tvätt av bil på
garageuppfarterna?

Medelvärden från
samtliga svar
3,5

Kommentarer – fråga 1.8
Centerpartiet: Nej. Skulle dock vilja införa ett förbud för områden med
allmän dagvattenanläggning, samt kan informationen till kommuninvånare
förbättras.

Socialdemokraterna: Nej men jag har sett att detta tagits upp men mer
som information till medborgarna

1.9 Finns det någon form av plan eller beslut som gäller tillsynen av
verksamheter eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till
beslutade miljökvalitetsnormer för vatten?

4,1

Kommentarer – fråga 1.9
Centerpartiet: Ja, på miljö- och hälsoskyddsenheten.
Socialdemokraterna: Frågan känns mer som en fråga om
myndighetsutövningen och där finns Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
som arbetar med detta.

1.10 Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög
skyddsnivå för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status?

4,3

Kommentarer – fråga 1.10
Centerpartiet: Ja, enligt beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden gäller hög
skyddsnivå för miljöskydd inom 100 meter från strand, inom skyddade
naturområden samt inom följande tillrinningsområden.

Socialdemokraterna: Även den här frågan handlar mer om
myndighetsutövning, där Miljö och hälsoskyddsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar. Roslagsvatten.
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Enkätfrågorna från Miljöbarometern 2017

1.11 Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vattenoch avloppsvattenplan?

Medelvärden från
samtliga svar
4,8

Kommentarer – fråga 1.11
Centerpartiet: Den är under framtagande.
Socialdemokraterna: Roslagsvatten har som uppdrag att se till att vi har
grundläggande infrastruktur med vatten, avlopp och avfallshantering. VAstrategi antogs år 2007.

1.12 Finns aktuell plan/program för kommunens
dricksvattenförsörjning?

4,3

Kommentarer – fråga 1.12
Centerpartiet: Kommunen deltar aktivt i framtagande av regional
vattenförsörjningsplan.

Socialdemokraterna: Uppdraget har Roslagsvatten som köper
dricksvatten från Norrvatten.

Har kommunen en plan vad gäller minskad användning av
engångsplast?

3,9

Kommentarer – fråga 1.13
Miljöpartiet: Det är otroligt viktigt att kommunen bryter ner och följer upp
våra fastställda miljömål i nämnder, styrelser och bolag. Det måste bli
verkstad av alla vackra ord. Vi måste också få en ordentlig miljöredovisning
värd namnet i den årliga årsredovisningen. Nu när våra miljömål är för hela
kommunen inte bara kommunens egen verksamhet, så måste det märkas
som medborgare i kommunen. Miljöpartiet är nöjda med att vi nu har
miljömål på plats, men vi ser det som en början och vi är övertygade om att
dessa mål måste vässas under redan nästa mandatperiod.

Analys:
Vi kan med glädje konstatera att de flesta partierna genomgående ger höga siffror på skalan, d.v.s.
de tycker frågorna är viktiga att åtgärda under kommande mandatperiod. Ett undantag är
Roslagspartiet som har prioriterat alla frågor lågt med undantag för dricksvattens- och avloppsfrågor
som fick högsta prioritet. I Bilaga 1 framgår hur varje parti svarat på samtliga frågor.
Särskilt Centerpartiet och Socialdemokraterna har visat stort engagemang med att besvara frågorna i
detta avsnitt med utförliga kommentarer till de flesta frågorna.
De åtta partier som svarat representerar idag sammanlagt 34 mandat, d.v.s. betydligt fler än
Moderaterna som med 14 mandat är det enskilt största partiet och väger tungt i kommunens
beslutsprocess (och som inte besvarat enkäten).
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De frågor som fått högst medelvärde, d.v.s. sammantaget ansågs vara viktigast att fokusera på inför
nästa mandatperiod var följande:




Övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan (medelvärde 4,8)
Politiskt antagen kemikalieplan för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga
kemikalier i den kommunala verksamheten (medelvärde 4,8)
En formulerad strategi för att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)
(medelvärde 4,4)

Fråga 2 - Båtliv och havsvatten
Inför valen 2010 och 2014 ställde vi följande fråga: Östersjön måste värnas. Båtlivet 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 latrinanläggning skall finnas i alla större båtklubbshamnar och
marinor samt ute i skärgården och verka för att fler miljövänliga båttvättar inrättas.
Sedan april 2015 är det enligt lag förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i sjön, och
pumpanläggningar har byggts i kommunen. Det nuvarande antalet är långt ifrån tillräckligt så att alla
båtägare uppfattar det som lätt att följa lagen, inte bara vid hemmahamnen utan också vid en längre
båtvistelse ute i skärgården. Transportstyrelsen har ansvaret för att lagen följs.
Trälhavet har enligt Länsstyrelsens mätningar ”dålig kemisk status”. En starkt bidragande orsak är
kemikalier från båtbottenfärger som ackumulerats i havet.
Kommer ditt parti verka för att:
2.1 Väl fungerande tömningsstationer finns på alla marinor/båtklubbar samt längre ut i
skärgården? (Kommunen har ansvaret för att tömningen sköts).
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Centerpartiet.

Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet och Österåkerspartiet.

2.2 Verka för att fler miljövänliga båttvättar inrättas och att båtägarna uppmuntras att använda
dem?
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Österåkerspartiet.

Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet
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2.3. Verka för att spolplattor byggs och även tillse att dessa fungerar?
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Österåkerspartiet.

Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet.

Kommentarer:
Centerpartiet: Det finns fortfarande för få tömningsstationer. En handlingsplan för ett hållbart båtliv behöver
tas fram. Där behov kartläggs, vem som har ansvar och hur vi kan komma framåt. Vi vill uppmuntra hamnägare
(även genom finansiellt stöd), samt tillse att kommunen anlägger egna tömningsstationer vid strategiska lägen
där så är möjligt. Vi vill verka för att spolplattor och fler miljövänliga båttvättar inrättas, men ansvaret för att
säkerställa att de fungerar måste ligga på respektive verksamhet.

Miljöpartiet: Viktigt att arbetet miljöarbete när det gäller båtlivet sker tillsammans med
båtorganisationer/båtägare

Fråga 3 - Odlingsbar mark
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. År 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. I Översiktsplanen 2040 fastställer kommunen i
princip att i vissa områden måste bostadsbyggandet prioriteras höge än jordbruksmarken (s. 73).
Denna utveckling sker trots att Miljöbalken säger följande om jordbruksmark i 3 kap § 4:
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
3.1 Med tanke på klimatförändringarnas konsekvenser, anser ert parti att Sverige i
framtiden kommer att behöva ha förmåga att odla och producera väsentligt mer livsmedel inom
landets gränser?

Följande partier svarade JA: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Österåkerspartiet, Roslagspartiet.
Socialdemokraterna svarar med reservation: Vi tycker att lokalproducerat och närodlat är bra och skall
uppmuntras. Ju mer vi kan göra dess bättre. Översiktsplanen är nu antagen. Och vad gäller jordbruks- och
skogsmark så står vi bakom planens uttalade vilja att verka för en långsiktigt hållbar användning av jordbruksoch skogsmark. Skapa förutsättningar för ett levande jord- och skogsbruk på kommunens landsbygd och i
skärgården. Ny bebyggelse lokaliseras till utpekade knutpunkter samt i övriga föreslagna bebyggelseområden
för att ge förutsättningar för jord- och skogsbruket. I övrigt ska hållbarhetshänsyn alltid tas när jord- och
skogsmark tas i anspråk för annat ändamål. Lokalproducerad mat och hantverk uppmuntras.
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Följande partier svarade NEJ (Liberalerna) För oss liberaler är det viktigt att främja handel mellan länder.
Det är viktigt att vi har ett stort jordbruk i Sverige, men vi ser inte behovet att väsentligt utöka den delen. När
det kommer till bevarandet av odlingsmark i kommunen är det viktigt så vida det inte är ett betydande
samhällsintresse att nyttja marken till annat så som bostäder nära kollektivtrafik.

3.2 Kommer ert parti att verkar för bevarandet av den odlingsbara marken i kommunen under den
kommande mandatperioden?
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Österåkerspartiet, Roslagspartiet, men med reservation från följande partier:

Socialdemokraterna: Så långt det är möjligt. Men i vissa området kommer det att uppstå en konflikt med
övriga samhällsnytta, som t.ex. bostäder. I Övrigt se Översiktsplanen den nyantagna.

Österåkerspartiet: I den mån det går. Samhällsintresset måste gå före.
Liberalerna besvarade inte frågan (se deras svar under 3.1)

3.3 Kommer partiet att verka för att kommunen aktivt uppmuntrar anläggningen av kolonilotter
under den kommande mandatperioden?
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet,
Liberalerna, Roslagspartiet.
Kommentarer:
Liberalerna: En möjlighet för några odlingsbara områden som nu ligger i träda skulle vara att anlägga
odlingslotter och uppmuntra lokal produktion av grödor.

Centern: Den bästa åkermarken i kommunen bör skyddas och bevaras. Mark kring stationsnära lägen kan dock
behöva utvecklas med bostäder och näringsverksamhet. Centerpartiet ser många fördelar med stadsodling
utifrån både ett ekologiskt, men också socialt perspektiv. Det är något som vi också väljer att lyfta in i nya
detaljplaner.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har under lång tid arbetat för att odlingsbar mark ska i så hög utsträckning som
möjligt bevaras för framtiden, inte minst det tätortsnära jordbruket. Vi vill att man sätter en gräns för hur
mycket mark som kan bebyggas. Ett skrämmande exempel är exploateringen av Näshalvön där god
jordbruksmark skövlas.

Socialdemokraterna: Kolonilotter uppmuntrar vi gärna.

Följande partier svarade NEJ: Kristdemokraterna och Österåkerspartiet.
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Fråga 4 – Cykelvägar
Mycket har gjorts för cyklandet sedan valet 2014 och det är utomordentligt bra. Till exempel är
cykelvägen från Åkers Runö till Svinninge flitigt använd. Kommunen har en långsiktig cykelplan som
föreslår att cykelvägar byggs mot Täby/Stockholm längs Roslagsbanan respektive längs väg 276, och
att cykelvägar konsekvent anläggs samtidigt med nybyggnad av flerbostadsområden till närmaste
kollektiva trafikpunkt. Det är också bra och de ska byggas så snart som möjligt
4 Kommer ditt parti att arbeta för att de planerade cykelvägarna som nämns på sidan 63 av
utställningsversion av Översiktsplanen 2040 ska byggas under mandatperioden?
Följande partier svarade JA: samtliga partier svarade JA!
Kommentarer:
Centern: Vi kommer att arbeta för att de utpekade stråken byggs. Centerpartiet vill även skynda på så att de
regionala stråken som är utpekade i den regionala cykelplanen byggs ut före 2025. Såsom väglagen ser ut så är
markåtkomst en viktig faktor som behöver hanteras för att ett regionalt stråk cykelväg ska dras utanför
Trafikverkets vägområde. Ett uppdrag från nationellt håll utreder även frågan om cykelbana ska kunna
anläggas utan funktionellt samband. Det behövs en överenskommelse med fastighetsägare för det ”gena”
regionala stråket samt bearbeta Trafikverket för det fortsatta arbetet på de andra sträckorna. Centerpartiet är
inställd på att det kan behövas en medfinansiering för att komma framåt i den frågan. Kommunen ska också
fortsätta arbetet med utbyggnad av det kommunala cykelvägnätet.

Miljöpartiet: Projekt i den kommunala cykelplanen har gång på gång skjutits på framtiden. Då Österåker har
länets högsta andel bilberoende så måste kommunen utveckla gång och cykel vägnätet. Efter tio år i plan så
saknas fortfarande en cykelväg längs Margretelundsvägen mot Skärgårdsstad. Tempot måste höjas i vår
utbyggnad av gång och cykelvägnätet.

Socialdemokraterna: VI menar att Österåkers kommun måste och kan utveckla cykelnätverket. I våra sbudgetar har vi alltid tagit med satsningar på cykelvägar i investeringsbudgeten. Vi har prioriterat cykelväg från
Ljusterö färjeläge till Linnanäs. Och vi vill se att cykelvägarna inom kommunen knyts ihop. Cykelväg mot
Arninge och Täby, längs Roslagsbanan är det mest realistiska cykelvägssträckan till Täby och vi hoppas att den
skall kunna genomföras, men det innebär att markägaren också måste tycker att det är önskvärt, då
kommunen inte äger marken. Cykelväg längs väg 276 mot Rosenkälla känns inte realistiskt. Allt av cykelvägarna
hänger på politiska prioriteringar vad gäller hur skattemedlen används. Cykelvägar kostar pengar och då går
det inte att ideligen istället satsa på allt lägre skatt. Under denna mandatperiod har skattesänkningen inneburit
130 Mkr lägre skatteintäkter och det hade räckt till ganska mycket cykelvägar – om prioriteringen varit en
annan.

Österåkerspartiet: Det hänger inte på politikerna. Cykelvägen mellan Åkersberga och Arninge går helt på en
privat ägares mark. Han bestämmer huruvida det ska bli cykelväg där eller inte
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Fråga 5 - Grönområden
År 2003 åtog sig Österåkers kommun gentemot Länsstyrelsen att skydda Täljöviken, Träskmossen.
Hackstaberget/Röllingby, Karsvreta Träsk och Trastsjöskogen som naturreservat senast 2013.
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. 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, som dock fortfarande inte är ett naturreservat. Läget är inte bättre 2018.
Det är nödvändigt att det finns tillgång till levande natur på nära håll och lättillgängligt när
kommunen genomgår en omfattande expansion. Det är också nödvändigt att de gröna områdena är
tillräckligt stora för att fylla sitt syfte och vara livskraftiga.
5.1 Kommer ditt parti att verka för att Grönplanen och de lokala miljömålen används som underlag
till nya detaljplaner under mandatperioden?
Följande partier svarade JA: samtliga partier svarade JA!

5.2
Karsvreta träsks naturreservat hotas av att pågående exploateringar beslutas innan man tar ställning
till reservatets behov av såväl storlek som förhållande till omkringliggande natur. Beslut måste tas
om gränser och andra åtgärder som t.ex. att det skulle finnas trädfällningsförbud i närområdet, att
hydrologin inte förändras, samt att korridorer för växter och djur hålls öppna. Allt detta är en
förutsättning för ett fungerande naturreservat med en biologisk mångfald.
5.2 Kommer ditt parti att verka för att man snarast tar ovannämnda beslut om Karsvreta träsks
naturreservat?
Följande partier svarade JA: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Roslagspartiet, Österåkerspartiet.
Följande partier svarade NEJ: Liberalerna.
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5.3
Täljöviken är den enda kvarvarande obebyggda viken i närheten av Åkersberga med stor betydelse
för våtmarksberoende fåglar och ett viktigt lekområde för fisk.
Översiktsplanen 2040 (karta s 48) anger den södra/västra sidan av Täljöviken för ”bebyggelse mindre
tät”. Enligt LoNa-projektet (som leds av kommunens landskapsarkitekt) kommer stora delar av
området att restaureras, samtidigt som det strandskyddade området på norra/östra sidan, ”som
strandängar med möjlighet för fåglar att häckar”.
5.3 Kommer ditt parti att verka för bevarande av båda sidorna av Täljöviken som restaurerade
strandängar som möjliggör en aktiv fågellokal enligt LoNa-projektet?
Följande partier svarade JA: Samtliga partier svarade JA!

5.4 Kommer ditt parti att verka för att Näsuddens naturreservat utvidgas till att omfatta hela
Täljövikens strandängar, ända bort till Svinninge marina?

Följande partier svarade JA: Roslagspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet,
Österåkerspartiet.
Följande partier svarade NEJ: Liberalerna, Centerpartiet.
Socialdemokraterna svarade inte JA eller NEJ utan gav följande kommentar: Den skötselplan som
finns är viktig och den omfattar områdets naturmiljöer. Nu görs en skötselplan som omfattar de strandnära
miljöerna utmed stränderna på båda sidorna av Täljöviken. Och det ser vi positivt på. Se skötselplan;
http://www.osteraker.se/download/18.2a9bbe92160d7ec50881b559/1525862262483/7.+Bilaga+6+Sk%C3%B6
tselplan.pdf

5.5
I översiktsplanen (s 40) föreslås att Täljö på lång sikt ska länkas till Svinninge och Stava syd genom
nya bostäder (kallad Onsbo i den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken 2006).
Området Träskmossen & Vitmossen föreslås klassas som tätortsnära grönområde
(Översiktsplanen s 58).
5.5 Kommer ditt parti att verka för att det under framtida utredning sätts för naturen lämpliga
gränser mellan Onsbo och grönområdet så att inget görs som påverkar vattenförhållandena i dessa
känsliga och unika miljöer, och att skyddszoner finns runt dem?
Följande partier svarade JA: Roslagspartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet,
Österåkerspartiet, Centern, Socialdemokraterna.
Liberalerna svarade ”Vet ej”
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Kommentarer:
Miljöpartiet: Problemet är att man i vår kommun tar fram fina dokument med ambitiösa miljöanspråk men
när sedan dessa ska implementeras i byggplaner så väger ofta andra intressen tyngre. Den kommunala
grönplanen är alldeles utmärkt, problemet är bara att den väger lätt när beslut ska klubbas.

Centerpartiet: Det är viktigt att stärka de värden som finns i samband med att kommunen utvecklas. Stärkta
resurser för naturvård, att åtgärdsprogrammet för grön-, blåstruktur och naturvård färdigställs och efterlevs
och att kommunen också där det behövs samverkar med eventuella fastighetsägare för att förstärka de
ekologiska värdena inom ett område eller för ett samband. Grönplan och de lokala miljömålen är underlag som
ska användas. Värden ska lyftas fram i planen och även krav på eventuella kompensationsåtgärder. För
Centerpartiet är det viktigt att ta beslut om Karsvreta träsks status som naturreservat, att säkerställa att
strandängarna för Näs sköts, dvs. att skötselplanen efterlevs (ej utvidga Näsuddens naturreservat som ovan
beskrivs). Vi anser att det är viktigt att LoNa-projektet förverkligas och att en utredning sjösätts för
gränsdragningar i kommande planering för Onsbo och grönområdet.

Socialdemokraterna: Vi vill att miljöhänsyn alltid skall tas och att vattenförhållanden i känsliga områden skall
skyddas.

Fråga 6 - Rosenkälla
Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Vallentuna kommun, Norrtälje kommun, Täby kommun, ett
politiskt parti, och Österåkers hembygds- och fornminnesförening, liksom Naturskyddsföreningen i
Österåker, har uttalat sig negativt om exploateringen vid Rosenkälla av olika anledningar. Den
främsta anledningen är att den innebär mycket stora negativa konsekvenser för den regionala
grönstrukturen, de gröna kilarna. Svaga samband försvagas ytterligare och kilens värdekärnor
påverkas (översiktsplan 2040, konsekvensbeskrivning s.108). Detaljplanen för området ska revideras,
enligt översiktsplanen.
6 Kommer ditt parti att verka för att revidering av detaljplanen för området ska leda till betydligt
mindre intrång i den gröna kilen?
Följande partier svarade JA: Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.
Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Österåkerspartiet.
Kommentarer:
Centerpartiet: Vi kommer inte verka för en revidering av liggande plan och Centerpartiet är inte emot
utveckling vid Rosenkällaområdet. Däremot ser vi att det område som nu är planerat, kompletteras med
utveckling av bostäder samt friluftsområde och att vi förstärker de gröna sambanden, men också den
övergripande hållbarheten inom området. Kommunen kan med fördel föra en dialog och samverka med
fastighetsägare inom vissa frågor som berör miljö- och naturvård och se vad som kan göras för att överbygga
barriärer och stärka sambanden.

Miljöpartiet: Förutom att Rosenkälla planerna kommer att försvaga den gröna kil som löper öster om
Rosenkälla området så anser vi att exploateringen av hela Rosenkälla projektet är feltänkt även i andra
aspekter. Miljömässigt i den mening att handelsområdet kommer att öka bilberoendet ytterligare då området
kommer att ha väldigt svag kollektivtrafikförsörjning, men vi tror även att det också riskerar att utarma handel i
Åkersberga.

Socialdemokraterna: Det finns som ni vet en antagen detaljplan för Rosenkälla som vi varit mycket skeptiska
till inte minst av miljöskäl. Vi vet i dagsläget inte vad det finns för planer för området, vad markägaren har för
eventuella nya idéer. Vi bevakar frågan.
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Fråga 7 - Wira/Östanå-Roslagskulla
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
Angarnskilen. Kilen ska också skyddas enligt beslut tagna i samband med RUFS 2010
(Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan). Ändå föreslogs en omfattande bebyggelse i det
planprogram som godkändes 2013. Nu ska det planprogrammet aktualitetsprövas. I
konsekvensbeskrivningen i Översiktsplanen 2014 (s 137) konstateras: ” Risken är dock stor att
riksintressena påverkas negativt av en exploatering om områdets tydliga herrgårdskaraktär går
förlorad eller inte blir lika tydlig efter ytterligare exploatering. Risk för påtaglig skada kan inte
uteslutas.”
7 Kommer ditt parti att verka för att detta område skyddas mot exploatering med stöd av RUFS
2010 och Grönplanen samt lokala miljömål, som del av aktualitetsprövningen av planprogrammet?
Följande partier svarade JA: Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Österåkerspartiet, Vänsterpartiet.
Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet, Centerpartiet.
Liberalerna svarar ”Vet ej” med följande kommentar: Går inte att ta ställning till innan
aktualitetsprövningen är genomförd. Det gamla förslaget var inte bra.

Övriga kommentarer:
Centerpartiet: Centerpartiet anser att man skall gå varsamt fram för att inte förstöra natur och kulturvärdena
runt Östanå. Det är viktigt att inte förstöra den högproduktiva jordbruksmarken och inte heller förstöra sikten
ut mot naturbetesmarkerna och Ryssviken. Loån (och närheten till ån) med dess unika fiskvandring och
lekplatserna behöver skyddas. Området innehåller vikar där naturliga gäddfabriker kan återskapas. Här finns
högkvalitativa naturbetesmarker med viktiga strandängar med rikt fågelliv mot Furusundsleden vilka sköts på
ett framgångsrikt sätt av Östanå Gods. Boskapsdrift behöver säkerställas utan alltför mycket mänskliga
störningar. Bokskogen är unik och skall bevaras, men kommunen kan i tät dialog med fastighetsägare se om del
av detta kan tillgängliggöras med gångstigar.

Miljöpartiet: Miljöpartiet anser att en massiv exploatering i området är förkastligt, däremot kan vi tänka oss
en mindre utbyggnad för att stärka området med bl.a. service av olika slag.

Socialdemokraterna: Österåkers skall bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen, dvs längs Roslagsbanan,
vilket också nyligen antagna Översiktsplanen ger stöd för. Någon större bebyggelse norr om Åkersberga är inte
aktuell. Väg 276 klarar inte av en ökad bilåkning som en större utbyggnad norröver skulle innebära.

Österåkerspartiet: Östanå slott renoveras och en viss exploatering kommer att ske i anslutning till slottet
undantaget parken ner mot sjön.
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Fråga 8 - Naturskola
Naturskyddsföreningen i Österåker har sedan ett antal år arbetat för att det ska bildas en naturskola i
kommunen. En naturskola är inte bara en möjlighet att bättre befästa det man lärt i skolbänken
genom att använda alla sinnen i sitt lärande, utan också en möjlighet att lära känna naturen och att
känna sig ”hemma” i den.
De 90 naturskolorna i landet, varav de flesta är kommunala, erbjuder elever mellan 5 och 15 år att
besöka naturskolan gruppvis för att fördjupa och konkretisera kunskaper från de egna skolornas
undervisning. Naturskolan undervisar med hjälp av naturpedagogik med teman inom ekologi, livets
utveckling, vattnets kretslopp, iskunskap, istiden, återvinning, klimatförändringarna m.m.
Naturskolornas personal kan även besöka skolor för att anpassa undervisningen till naturområden
runt skolorna eller till aktiviteter i klassrummen. De kan också erbjuda lärarfortbildning och
pedagogiska tips.
Kommunens utredare fick 2016 i uppdrag att undersöka behovet av en naturskola genom en enkät
till de kommunala skolornas rektorer, varav 11 utav 13 svarade att behovet fanns. En
kostnadsberäkning genomfördes 2017 för en naturskola med två anställda biologer/naturpedagoger.
Förberedelsearbetet för att inrätta Österåkers naturskola har därmed kommit en bra bit på väg.
Responsen hos de lokala politiska partierna har varit odelat positiv.
Nu är det dags att Österåkers kommun också skapar en naturskola som samlingsplats för spridning av
kunskapen och känslan för naturen till kommande generationer. Det man har en relation till värnar
man mer om!
8 Kommer ditt parti att verka för att Österåker under mandatperioden inrättar en Naturskola?
Följande partier svarade JA: Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.
Följande partier svarade NEJ: Roslagspartiet, Österåkerspartiet.
Kommentarer:
Centerpartiet: Centerpartiet har initierat en utredning om naturskola under den här mandatperioden och vi
ser att under denna mandatperiod så skulle en sådan kunna starta upp. Vi har också under den här
mandatperioden möjliggjort för förskolor och skolor att ansöka om medel till lokalt arbete som bygger på
hållbar utveckling och medvetenhet i stort – kopplat också till odling och mat. Unga kommuninvånare är en
viktig målgrupp för att skapa förändring.

Miljöpartiet: För en relativ liten kostnad skulle vi kunna tänka oss att anställa en engagerad person att driva
Naturskola för våra barn. Man skulle också kunna tänka sej att enskilda skolor kan få stöd för att engagera
någon på skolan som skulle kunna göra motsvarande insats som en Naturskola.

Socialdemokraterna: Naturskola är vi positivt inställda till. Finns möjligheten att genomföra något sådant
eller liknande är vi positivt inställda till det.

Österåkerspartiet: Bättre att ge skolorna de resurserna
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Fråga 9 - Strandskydd
Kommunens medborgare uttrycker ofta oro om strandskyddet. I utställningsversionen av ÖP40
utpekas de strandnära områdena som hänsynsområden (jfr Bilaga 3 s. 22). Utställningsförslaget
nämner (s.33, se också Bilaga 3 s. 10) vikten av att kunna upphäva strandskyddet, men diskuterar
inte dess nuvarande utsträckning eller strategier för dess bevarande i närheten av tätorten. Noteras
bör följande, enligt Länsstyrelsens hemsida:
En dispens eller ett upphävande i detaljplan måste även vara förenlig med strandskyddets syften,
nämligen:
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden
att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Det är svårt för medborgare att veta vilka stränder som är allemansrättsligt tillgängliga. En del av
svårigheten består i att markägare avsiktligt har markerat områden utanför den egna tomten eller
satt upp stängsel/grindar för att avskräcka besökare från att beträda det strandskyddade området,
trots att det är allemansrättsligt tillgängligt. NFÖ med flera har efterlyst en karta med markering av
de stränder i kommunen som faktiskt inte endast är skyddade i lagens mening utan även obebyggda
och/eller allemansrättsligt tillgängliga för medborgarna. Länsstyrelsens karta är inte lätt att hantera
eller hitta för allmänheten och den visar också endast de områden som är underkastade lagen om
strandskydd, varav de flesta i närheten av Åkersberga redan var bebyggda och privatiserade när
lagen trädde i kraft. Vi tycker att informationen ska publiceras, av demokratiska skäl.
9 Kommer ditt parti att verka för en specificerad kartläggning av de strandnära områden som är
allemansrättsligt tillgängliga i Översiktsplanen, och publicering av en motsvarande karta?

Följande partier svarade JA: Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet.
Följande partier svarade NEJ: Centerpartiet, Roslagspartiet, Österåkerspartiet.
Vet ej/ej svar: Liberalerna, Socialdemokraterna.
Kommentarer:
Liberalerna: Att se till att stränder och bryggor inte blir privatiserade är viktigt att hålla koll på. Sen vet jag
inte om en särskild kartläggning med karta är rätt väg. Behöver funderas en del på.

Centerpartiet: Vi har aldrig hört resonemanget eller önskemålet tidigare. Vårt parti har därför inte hanterat
frågan internt, men vi kan ta med oss den för vidare diskussion. Däremot kommer kommunen att ta fram ett
program för kust och skärgård. Det är möjligt att en sådan kartläggning kan ske i samband med framtagande
av ett sådant program.

Miljöpartiet: Detta tror vi skulle vara en bra service till medborgarna inte minst av demokratiska skäl. Det
börjar nu höjas röster från vissa partier att man ska ta bort strandskyddet, vi anser att det är farlig väg att gå
då strandskyddet är naturens och de framtida generationernas röst som motvikt till exploatering.

Socialdemokraterna: Översiktplanen är nu antagen, KF 2018-05-21. Den skall nu aktualiseras varje
mandatperiod.
http://www.osteraker.se/download/18.2a9bbe92160d7ec50881b545/1525861973913/5.+%C3%96versiktsplan
en+2040+reviderad+2018-04-12+l%C3%A5guppl%C3%B6st.pdf . Vi i S har alltid varit och är observanta och
ifrågasätter ofta upphävande av strandskydd. Vi vill inte se en utveckling där allmänheten inte kan ta sig ner till
strand, och inte en utveckling där kustremsor inte förblir naturliga utan inbyggda i trätrall. En kartläggning över
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de stränder som är allmänrättsligt tillgängliga kan i och för sig göras ändå, behöver inte kopplas till
Översiktsplanen, och det har vi inte något emot.

Österåkerspartiet: Då hänsynen bör vara ömsesidig tycker inte Österåkerspartiet att någon karta ska
offentliggöras.

Fråga 10 - Nya bostäder, miljön och närboendes insyn
Kommunens inriktningsmål är att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar
ges för människa, miljö och natur att samverka. Nya bostäder måste planeras ur ett hållbart
perspektiv.
Structors klimat- och sårbarhetsanalys (M1500131, 2016-02-26) visar att områden vid Åkers kanal
har kommunens största risk för skred. Vid skyfall finns också risk att vattendjupet överstiger 0,5 m vid
ett planerat skolområde.
Enligt PBL och MB skall endast mark som är lämpad för ändamålet utifrån beskaffenhet och läge
användas för exploatering, samt områden väljas bort som kan innebära bristande säkerhet med risk
för olyckor, ras, skred och erosion.
Ändå ser det från kommunens översiktsplan ut som om områden vid Åkers kanal ska bebyggas tätt.
Det är olämpligt att bygga på områden med kända översvämningsrisker, skred och stabilitetsproblem
som kräver kostsamma speciallösningar.
10.1 Kommer ditt parti att verka för att detaljplanen för Kanalterrassen och områdena längs
Kanalen, som Östra och Västra Kanalstaden till och med Näs ska skrivas/revideras utifrån ett
hållbarhetsperspektiv?
Följande partier svarade JA: Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet
Roslagspartiet, Österåkerspartiet.
Följande partier svarade NEJ: inte något parti!
Ej svar: Liberalerna, Socialdemokraterna.
Kommentarer:
Liberalerna: Näsängen har ett gediget hållbarhetsarbete bakom sig och behöver inte utvecklas ytterligare. För
västra och östra kanalstaden kommer man även där jobba med hållbarhetsprogram. En viktig del för hållbarhet
är att förtäta kring kollektivtrafik och centrala lägen och då är Kanalterassen ett bra område för att skapa
ytterligare bostäder i ett bra hållbart läge.

Socialdemokraterna: Svar; Arbetet med de nämnda planerna, Kanalstaden sker steg för steg och under
många år. Det är därför svårt att veta vad som redan nu skall revideras, då alla dessa inte ligger framför oss att
se. Det finns en strukturskiss för den västra delen av Kanalstaden;
http://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteochbyggprojekt/oversiktsplanering/oversiktligaplaner/strukt
urskissforkanalstaden.4.4b853886157a5c678a049935.html Det finns skissbilder och uppdrag för nya
kanalstaden. Vi följer arbetat och reagerar när material kommer oss tillhanda och vi vill och arbetar för att all
bostadsutveckling skall ske med största respekt för miljön och miljövärden.
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Under valåret 2014 framförde vi önskan om en transparent process för utveckling av Översiktsplan
2040. Merparten av våra önskemål förverkligades, och vi hoppas liknande transparens kan införas på
detaljplanenivå. Närboende upplever sig ofta maktlösa när en ny detaljplan läggs ut på remiss. De
känner ofta att de inte får delta tillräckligt tidigt i processen.

10.2 Kommer ditt parti att verka för att en större krets av närboende och andra som berörs av en
ny detaljplan får möjlighet att delta i beslutsprocessen?
Följande partier svarade JA: Roslagspartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna,
Västerpartiet.
Följande partier svarade NEJ: Österåkerspartiet.
Liberalerna och Socialdemokraterna har varken svarat ja eller nej på frågan och istället lämnat
kommentarer.
Kommentarer:
Liberalerna: Vi utvecklar hela tiden samrådsprocesser där vi försöker få fler att lämna synpunkter. Sen finns
det i lagen beskrivning vilka som har rätt att överklaga ett beslut etc.

Centerpartiet: Centerpartiet anser att alla detaljplaner ska utarbetas med ett hållbarhetsperspektiv. Vi är
positivt inställda till att det förs en bred dialog med kommuninvånare om hur områden i kommunen utvecklas i
ett tidigt skede och under planarbetets gång. Gärna med digitala och interaktiva verktyg. Slutligt beslut av
detaljplan kan dock hanteras på likartat sätt som idag.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har gång på gång pekat på att vi måste tillämpa försiktighetsprincipen när vi
planerar byggande nära stränder och vatten. Vi vill precis som andra ansvarsfulla och förutseende kommuner
ha ordentliga marginaler när vi bygger nära vatten men även områden med rasrisk. Frekvensen för de s.k. 100
års regnen kommer att öka och vi måste också där göra vårt samhälle så skyddat vi kan mot
översvämningshotet. Den skyldigheten har vi för kommande generationer som får ärva vår samhällsplanering.
Ett annat problem som många gånger förbises är buller som påverkar många människor medvetet eller
omedvetet med försämrad livskvalitet och negativa medicinska effekter.
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Bilaga 1 – Sammanställställning av alla svar på fråga 1.1-1.13 – Miljöbarometern 2017
Prioritet - skala 1-5 där 1=lägsta prio (kommer troligtvis inte att uppfyllas inom mandatperiod) och 5=högsta prio, (måste uppfyllas inom mandatperiod)

Roslagspartiet

Liberalerna

Centern

1.1 Har kommunen en formulerad
strategi för att bedriva ett arbete med
Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål)?

2

5

5

5

4

4

5

5

4,4

1.2 Har kommunen ett politiskt
antaget klimatmål för att minska
utsläppen av växthusgaser som
motsvarar miljömålsberedningens
förslag om noll nettoutsläpp av
växthusgaser 2045?

1

5

5

5

4

4

5

5

4,3

1

4

5

4

5

4

5

4

4

1.4 Finns det i kommunen en eller flera
förvaltningar med särskilt ansvar för
klimatanpassning?

2

3

5

5

3

4

5

5

4

1.5 Granskar kommunen efterlevnad
av miljömässiga och sociala krav som
ställs vid upphandling genom stickprov
minst en gång under respektive
avtalsperiod?

1

5

5

5

4

4

5

4

4,1

Fråga Nr.

1.3 Har kommunen ett sätt att mäta
och följa upp den årliga
utsläppsminskningen av växthusgaser?

SocialMiljöpartiet demokraterna KD

Vänsterpartiet

Österåkerspartiet
Medel

Roslagspartiet

Liberalerna

Centern

1.6 Har kommunen ett systematiskt
arbete (miljöprogram, handlingsplan,
politiskt antaget beslut) för att öka
andelen skyddad natur?

1

4

4

5

1.7 Har kommunen en politiskt
antagen kemikalieplan för att fasa ut
och/eller minska användningen av
farliga kemikalier i den kommunala
verksamheten?

3

5

5

1.8 Har kommunen ett systematiskt
arbete (miljöprogram, handlingsplan,
politiskt antaget beslut) för att få bort
tvätt av bil på garageuppfarterna?

1

4

1

4

Fråga Nr.

SocialMiljöpartiet demokraterna

KD

Vänsterpartiet

Österåkerspartiet

Medel

ej svar

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4,6

5

5

4

1

4

4

3,5

5

5

5

3

5

5

4,1

1.9 Finns det någon form av plan eller
beslut som gäller tillsynen av
verksamheter eller föroreningsskadade
områden, där hänsyn tas till beslutade
miljökvalitetsnormer för vatten?
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Roslagspartiet

Liberalerna

Centern

1.10 Har kommunen sedan 2009
fastställt områden med krav på hög
skyddsnivå för enskilda avlopp för
områden som inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, god ekologisk
status?

3

4

5

5

1.11 Har kommunen någon form av
övergripande/strategisk vatten- och
avloppsvattenplan?

5

4

5

1.12 Finns aktuell plan/program för
kommunens dricksvattenförsörjning?

5

5

1

4

Fråga Nr.

1.13 Har kommunen en plan vad gäller
minskad användning av engångsplast?

SocialMiljöpartiet demokraterna

KD

Vänsterpartiet

Österåkerspartiet

Medel

ej svar

4

4

5

4,3

5

ej svar

5

5

5

4,8

5

5

ej svar

5

5

5

4,3

5

5

2

5

4

3,9

5
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