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- Sammanfattande diagram av hur partierna svarat Naturskyddsföreningen i Lysekils partienkät. 

- Respektive partis svar inklusive kommentarer. 

Partier som inte har svarat: 

Socialdemokraterna har samtalats med och har inte lämnat svar i tid.  

Sverigedemokraterna har samtalats med och har inte lämnat svar i tid.  

 

 

 

 

Moderaternas svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   Moderaterna precis som alla andra partier ser det som oerhört viktigt att nå målen. 

Sedan kan vi ha olika syn på vägen dit. 

 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja   Dock får inte målen innebära att kostnaderna för verksamheterna stiger så mycket att 
kvalitén försämras. 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja   Den delen av banan som delar centrala Lysekil i två delar ska inte trafikeras. 

I övrigt kan mycket väl järnvägen trafikeras men inga kommunala medel ska användas 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

 Nej   

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för att 
komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara grönområden 
nära tätorter? 

Ja    

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

 Nej  Vad gäller just de två nämnda exemplen står vår uppfattning f 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

 Nej  Strandskyddet är alltför omfattande inte minst i inlandet där vi har mängder av sjöar och 
vattendrag där strandskyddet lägger hinder i vägen både för företagsetableringar och för 
bostadsbyggande. 

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja   Men inte i den omfattning som EU föreslår. Vi kann inte åsidosätta äganderätten till våra 
skogar. 

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet? Ja   Gärna i samverkan med andra markägare än kommunen. 

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera platser 
i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

 Nej  Vi behöver mer kärnkraft för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. 

Eftersom Moderaterna säger ja till mer kärnkraft behöver vi acceptera att den även kan 

etableras i Lysekil. 

 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö? Ja   Miljöpåverkan minskar succesivt med mer miljövänliga drivmedel/elmotorer. 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar?  Nej  Arbetet med fossilfria/eldrivna båtmotorer pågår på bred front. 

Vår uppfattning är att detta på sikt kommer att  bidra till att miljöpåverkan minskar. 
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10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser? Ja   Vindkraften behöver byggas ut och med detta sagt måste vi som kommun acceptera att 
den även hamnar hos oss i Lysekil. 

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

 Nej   

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan?  Nej  Vi behöver fler sätt att resa, inte färre. 

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

Ja   I de fall det fungerar med övrig verksamhet som bedrivs på grönytorna. 

 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils kommun? 

 
 

Ja   Vi har en kommunal cykelplan som vi stödjer. 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja    

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

 Nej  Däremot ska vi underlätta för de som vill sätta upp solceller med en snabb handläggning. 

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja    

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren?  Nej  Vi är för en fast förbindelse. 

Vi behöver utöka vår arbetsmarkandsregion och enda sättet att göra detta är att korta 

restiderna inte minst för kollektivtrafiken. 

 

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti att 
miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

 Nej  Vi ser stora fördelar med att samverka med andra kommuner. Detta behöver vi göra inom 

fler områden. 

 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja    

 

Miljöpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   Ja självklart. 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja   Ja självklart. 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja    Ja absolut. 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

  Inget 
svar. 

Formerna för detta måste utredas men kommunen behöver bli en viktig aktör. 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för 
att komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara 
grönområden nära tätorter? 

Ja   Ja absolut. 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

Ja   Ja. Vi står inte för dessa exploateringsbeslut. 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

Ja    

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja   Ja, vi har redan pekat ut nya områden som bör skyddas både på land och i havet i vårt 
remissvar till ÖP förslaget. MP Lysekil anser att det bör pekas ut fler naturområden som 
behöver skyddas och restaureras och att den typen av områden ska ha samma eller högre 
dignitet som/än utpekandet av industri/verksamhetsmark och bostadsexploateringar. Det 
ska vara en självklarhet. 

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet? Ja   Ja vi har föreslagit kommunala biotopskyddsområden av kommunens ålgräsängar i en 
motion som antogs av KF för ett år sedan. 

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera 
platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

Ja   Ja självklart. Kärnkraft tillhår inte ett modernt samhälle. De utgör både en ekologisk- och 
en säkerhetsrisk. 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö? Ja   Ja. Vi har insyn i forskningsprojekt som pågår just nu om detta via Havsmiljöinstitutet. 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar? Ja   Ja. Vi vill ha annan typ av båtförvaring och samägande/uthyrning av båtar. I snitt används 

båtarna som ligger i våra hamnar fem dagar per år. Det är orimligt att en sådan låg 

användning ska få ha en sådan stor miljöpåverkan i form av bryggor som skuggar, utsläpp 

av giftiga båtbottenfärger och drivmedel.  

 

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?   Inget 
svar 

Vi är positiva till vindkraft men främst till havs. 

 

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

Ja   Ja så länge det inte är en nödvändig infrastruktur för akuttransporter. 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan? Ja   Ja detta är en nödvändighet både på kommunens och privat mark, även i trädgårdar för att 
värna biodiversiteten. 

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

Ja   Ja. Vi har under denna mandatperiod i styret drivit igenom en utbyggnad av kommunens 
cykelvägarbåde centralt och mellan kommundelarna. 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils 

kommun? 

 
 

Ja   Vi har under denna mandatperiod i styret drivit igenom en utbyggnad av kommunens 
cykelvägar både centralt och mellan kommundelarna. I centrum måste vägarna hänga ihop 
och inte sluta mitt i ett trafikkaos som på Landsvägsgatan. Vi vill också ha en ordentlig 
cykelväg för pendling mellan Lysekil och Brastad. 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja    

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

Ja   Ja kanske. Det är en bra idé som även bör understödjas av vårt kommunala bolag LEVA. 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja   Ja absolut. Vi kan inte slösa med resurser i en hållbar värld. 

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren? Ja   Ja. Att satsa på ökad biltrafik är inte en framtidsplanering. Biltrafiken oavsett om den är 
eldriven eller ej måste minska. Det finns många andra utsläpp förbundna med produktion 
och användning av bilar. Gullmaren är dessutom Sveriges enda tröskelfjord med unikt 
marint liv. Det riskerar att påverkas både av anläggningsarbetet och användandet av en 
bro. Dessutom måste vägar byggas ut på båda sidorna av bron med ökad trafik som följd. I 
dagens digitaliserade värld kan fler arbeta hemifrån och för dem som måste pendla ska 
kollaktivtrafiken byggas ut och vara gratis. 

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti 
att miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

 Nej  Nej. Miljönämndens uppdrag ser annorlunda ut idag än tidigare. Miljönämnden har hand 
om tillsynsärenden och utredningar av tillstånd, t ex enskilt avlopp. Det strategiska 
miljöarbetet som t ex handlar om att förverkliga miljö- och klimatmål, införa 
ekosystemtjänstkartering av marken i kommunen, etablera naturskyddsområden och 
reservat på land och i havet och att tänka framåt ligger hos kommunen. Under denna 
mandatperiod har vi drivit etablering av strategiskt miljöarbete i Lysekils kommun på flera 
plan. Vi har sett till att kommunen har fått två nya heltidstjänster, en klimat- och 
miljöstrateg och en kommunekolog som börjar uppbyggandet av kommunens strategiska 
miljöarbete inoom avdelningen för hållbar utveckling och 
Samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen. Detta arbete måste stärkas ytterligare 
eftersom det är kraftigt eftersatt. Tillsynsarbetet stärks av att det är kommungemensamt 
men behöver ytterligare medel. 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja   Ja. Vi har många förslag och vi listar bara några. 

• Gång och cykeltrafik ska prioriteras före biltrafik. Kollektivtrafiken med en aktiv 

persontågstrafik ska byggas ut i Lysekil. 

• Idag finns det få skötselplaner för kommunens natur- och markområden. Dessa 

behöver skapas med fokus på hur biodiversitet och andra ekosystemtjänster ska 

stärkas.   

• MP Lysekil har drivit att ekosystemtjänstkartering måste ingå som ett 

kartunderlag i Översiktsplanen och ligga till grund för alla exploateringsbeslut. 

Detta kommer att genomföras nu. 

• Vi behöver skydda fler skyddade naturområden både på land och i havet. Det är 

viktigt för naturen självt och för att vi ska kunna bada och fiska till exempel. Att 

bevara är mindre kostsamt för samhället än att restaurera.  

• Vi vill sänka hastigheterna för fritidsbåtar på Gullmarsfjorden. Lägre hastigheter 

innebär mindre utsläpp och ger möjlighet för kajakpaddlare, dykare, badare mm 

att vistas vid havet på ett tryygt och trevligt vis. 

• Närheten till naturområden med skog måste värnas. Ett sådant exempel är 

Tronebacken. Vi är emot att Tronebacken exploateras. Havet fyller inte samma 

funktion som skog när det gäller människors hälsa och andra ekosystemtjänster. 

• Vi vill att kommunägda bolag som sköter naturområden får starkare 

inriktningsdirektiv att öka den biologiska mångfalden genom att skapa 

ängsmarker, vara restriktiva med klippning av diken och bevara större träd.  

• Vi vill motverka större exploateringar för att bevara naturmiljöer till oss som lever 

idag och till kommande generationer, t ex Fossa, Fyreberget, Tronebacken och 

Torvemyr.  

 

 

Liberalernas svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   helt självklart vill vi arbeta för klimatmålen 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja    

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja   Det är det bästa för miljön 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

 Nej  kommunen har inte dom ekonomiska förutsättningarna 

 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för att 
komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara grönområden 
nära tätorter? 

  Vet 
ej 

jag tycker själv att det är viktigt att invånarna ska nära till grönområden 

 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

 Nej   

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

Ja    

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja    

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet?   Vet 
ej 

 

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera platser 
i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

  Vet 
ej 

 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö?   Vet 
ej 

 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar?   Vet 
ej 

 

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser? Ja    

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 

Ja    

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan?   Vet 
ej 

 

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

  Vet 
ej 

 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils kommun? 

 
 

Ja   vi gör cykelvägar i centrum och vill ha mer cykelvägar på landsbygden 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja    

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

  Vet 
ej 

 

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja    

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren?  Nej   

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti att 
miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

  Vet 
ej 

Det pågår en utredning angående miljönämnden 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja   vi hoppas ju att det blir mer elektriska fordon. Kommunen håller på att byta ut sina fordon 
till el. 

 

Kommunistiska partiets svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja    

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja   Men kommunens handlingsutrymme är väldigt begränsat. Samtidigt som vi lever i en 

global värld. Utsläpp känner inga kommungränser. Det hjälper ju inte klimatet att flytta 

industrier och annan verksamhet till andra länder. Det är bättre att ställa hårda miljökrav 

på verksamheten. Som exempelvis på Preemraff. 

 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja   Vårt parti har agerat väldigt mycket för att behålla järnvägen. Vi anser att Hamnen och, 

järnvägen måste få möjlighet att utveckla de miljövettiga transporter de kan göra. Men 

som de idag förnekas göra. 

Sjöfrakt- Hamn- Järnväg - jämfört med lastbilarna på motorvägarna, ofta körda av 

slavlönade chaufförer. Valet är lätt. Vi har förutsättningarna här för både arbetstillfällen 

och en bättre miljö.  

Kollektivtrafiken måste också byggas ut för att minska biltrafiken. Då är satsning på 

järnväg nödvändig. . Att då göra om Lysekilsbanan till cykelbana är ett mycket dåligt 

förslag. 

 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

 Nej  Absolut inte. Det är Statens ansvar att ha en fungerande infrastruktur och där måste 

kommunen ställa rejäla krav på Regeringen att rusta upp Lysekilsbanan.  

 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för att 
komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara grönområden 
nära tätorter? 

Ja   Ja, självklart. Men vi är inte emot all bebyggelse för det. 
 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

 Nej  Nej,   
Tronebacken anser vi  passar bra för boende nära naturen. Men vill inte att det blir ett 

sommarstugeområde. Därför kräver vi boplikt i området. Omprövningar får avgöras i varje 

enskilt fall. 

 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

Ja   Ja. Vi vill stärka strandskyddet och värna allemannsrätten .  
 

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja    

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet?  Nej  Nej. Detta måste vara regionala och statliga åtaganden som inte skall ligga på kommunen. 
 

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera platser 
i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

Ja   Ja. Vi är motståndare till all form av kärnkraft. 
 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö?   Inget 
svar 

Det borde inte ligga på lokala politiker. Det måste myndigheter göra. Det politiker skall 
göra är att ge förutsättningar för en bättre miljö. Vi vill inte stoppa småbåtar som är viktiga 
för många i kommunen. Men det skall naturligtvis ställas miljökrav på marinor och annan 
hantering.  
 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar?  Nej 
 

 Småbåtshamnar är viktiga för ett rörligt friluftsliv och en viktig rekreationsmöjlighet som 
tillhör kusten. Men måste naturligtvis göras med så små ingrepp i naturen som möjligt. 
 

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser? Ja   Om det inte görs för stora ingrepp i naturen och stör närboende. Det finns redan flera 

kraftverk i kommunen. 

 

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

Ja   Om det inte inkräktar på fiske och friluftsliv. 
 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan?  Nej  Nej. Vi är emot för mycket flygande, men ambulansflyget utgår därifrån så någon flygplats 
i närheten behövs nog. Men frågan är ju om det inte är Regionens ansvar. 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

  Inget 
svar  

Har dålig koll på vilka sådana marker kommunen äger. Det mesta är ju tyvärr privat. 

 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils 

kommun? 

 
 

Ja   Cykelbanor behövs. Kommunen har en plan för utbyggnad som måste genomföras. 

 
 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja   Det är en bra satsning att använda byggnader till solenergi. Det kommunala Elbolaget 
LEVA  skall  ju arbeta med den frågan. 
 

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

Ja   I de fall det är möjligt och om det passar in i miljön 
 

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja    

 

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren? Ja   Vi vill inte ha en bro. Vi vill hellre satsa de pengarna på järnvägen. Vi är också emot att 

kommunen lägger pengar på undersökning som är trafikverkets ansvar. 

 

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti 
att miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

  Vet 
ej 

Vi tror inte att placeringen av nämnden är avgörande för att det skall bli ett bra 
miljöarbete. 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja    

 

Vänsterpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   Vänsterpartiet har varit med i miljömålsberedningrn där miljömålen följt tilläggsdirektiv om 
havsmiljö och tillaggsuppdraget om konsumtionsbaserad klimatpåverkan. V i Lysekil står 
bakom dessa men beklagar att de för evighetens skull blivit lite svaga. 
 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja   Om det är möjligt att få majoritet för. Vi driver gärna på för höga ambitioner på 
miljöområdet. Men det är alltid de miljöflrbättrande förslagen som genomförs som är de 
bästa. Därför sker miljöarbetet lika mycket genom påverkan på andra partier som genom 
egna Järva förslag.  
 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja   Det finns inget försvar för att lägga ner lysekilsbanan. Järnväg är det mest miljövänliga 
transportmedel vi känner till. Därför bör all järnväfg som finns bevaras och renoveras. 
Behovet av järnvägen kommer bli allt större i takt med att gods och kollektivtrafik mer kan 
föras över på befintliga och nya järnvägsspår.  

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

Ja   Vi kan stödja detta och har sondera möjligheterna. Vi kan föreslå detta men det är inte 
särskilt meningsfullt om det inte finns något intresse hos andra partier. Det är heller inte i 
kommunal drift banan har sin bästa framtid utan som en del av ett svenskt järnvägsnätet 
som drivs och sköts av staten. Det är dock möjligt att underhåll skulle kunna göras billigare 
av entreprenörer kommunen avtalade med. Nu förefaller underhållskostnader vara 
orimliga. 
 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för att 
komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara grönområden 
nära tätorter? 

Ja   Det är viktigt. Samtidigt behövs bostäder och mark som leder till fler arbeten. Vi har en 
grön strategi för Lysekils kommun och den är det viktigt att vi följer.   
 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

Ja   Vi har röstat emot exploateringen  av tronebaclen. Främst för att området är en del av en 
grön korridor. Vi anser att Tronebacken är värdefull av det skälet samt att det är 
tätortsnära skog. Lämplig för rekreation och promenader. Området har några viktiga 
biotoper. Men är för övrigt mestadels igenväxta betesmarker som borde återställas om 
något.  
 
Södra stockevik är vi billigt glada över att de ursprungliga explauteringsplaner ej blivit av. 
Den pågående exploateringen är mer måttlig och det största felet med den är väl att det 
inte tillgodoser behovet av billiga bostäder för åretruntboende.  
 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

Ja   Strandskyddet får inte försämras. Det skall bevaras för att ge allmänheten tillträde till 
strandområdet. Skyddet har även betydelse för att hindra exploateringen av en känslig och 
ändliga biotop. Märklig påverkan på den viktiga havsmiljön där hav möter land måste 
skyddas.  
 

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja   Vi måste skydda både hav och landmiljöer för att hindra att människan ytterligare tränger 
undan andra livsexistenser. Skyddad natur är ett sätt att bevara så att en läkning av naturen 
över huvud taget skall vara möjlig.  

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet? Ja   Ja om så är lämpligt. Vi vet dock att kommunala reservat kanske inte sköts på bästa sätt. Ett 
naturreservat skall inte bara inrättas det skall även upprätthållas. Kommunen har dock en 
viktig roll i att dels öka naturvärden i befintliga reservat och områden med biotopskydd.  

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera platser 
i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

Ja   Vi ser inte att det finns belägg för att satsningar på nukliär energi har den positiva inverkan 
på klimatet som den skulle behöva ha för att vara värd att tänka på. Vi är I grunden mot 
kärnkraft. Klimatkrisen har gjort att man behöver tänka om. Men det förefaller som om 
kärnkraft både är för farlig och tar för lång tid att utveckla. Dessutom är den för dyr.  
 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö? Ja   Det är kunskap som alla bör få del av.  

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar? Ja   För att bygga båthamn krävs tillstånd. Det skall inte ges sådana tillstånd om inte miljökrav 
kan uppfyllas.  Möjligheten att ha båt är en viktig fråga. Vi anser dock att väldigt många 
båtar skulle kunna förvaras på land. Det finns stora fördelar med detta. Generellt kan man 
säga att vi inte bör bygga några nya båthamnar innan möjligheten till smidig förvaring på 
land i höglager byggts.  

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser? Ja   Vindkraft behöver naturligtvis byggas ut. Men det kan inte ske hur som helst. Hänsyn till 
människor och natur måste tas. Vi måste värna stora fåglar. Större rovfåglar är viktiga för 
ekosystemet mm.  Det finns  
 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

Ja   Ett av problemen är att dessa kräver stora satsningar på elöverföring. Om vi inte gör 
statliga satsningar på detta kommer denna och annan el bli för dyr. Vilket i dagens ojämlika 
samhälle främst kommer drabba låginkomsttagare. Havsbaserad vindkraft kan vara 
lösningen på problemet med tillstånd som nu finns på land. Det är som sagt viktigt att 
miljöpröva vindkraftverk. Men den ovilja som ofta uppstår mot vindkraft är ofta politisk. 
Det kunde kanske minskas om vindkraften gav avkastning lokalt. Vilket V föreslagit.  
 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan? Ja   Det är vår uppfattning att flyget får allt för stora subventioner. Vi skall dock erkänna att vi 
inte satt oss in i vilka konsekvenser det skulle få om de kommunala stöden till Malöga 
upphörde. Att Lysekil ensamt skulle upphöra med stöd till Malöga kan betyda minskade 
möjligheter att samverka inom regionen . Sådant samarbete tror vi är viktigt. Vi anser att 
stöd till verksamheter med höga utsläpp av växthusgaser skall upphöra.  

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

Ja   Verkligen.  
 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils kommun? 

 
 

Ja   Men inte på bekostnad av befintliga järnvägsspår. Det finns säkert många vi inte har helt 
koll på.  Men främst är det väl att göra cykling säker och smidig mellan Brastad och 
Lysekil.  Samt i en förlängning ända till Hallinden.  
 
 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja   Bajsar björnen i skogen?  Vi kräver detta. Det räcker inte med prat det måste hända också. 
Vänsterpartiets makt är begränsad. Men det parlamentariska läget är sådant att vårt stöd 
behövs för att de styrandes budget skall gå igenom. Ett av våra  besked till de styrande är 
just att. Nuvarande utbygnastakt av kommunala solceller är för låg. Vi har helt enkelt inte 
råd att vänta. Bygg ut nu. Är vårt budskap.  

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

  Vet 
ej 

Det är en möjlig väg. Men det är inte bristen på tappats som är problemet. Vi ksn ha små till 
medelstora gemensamma solcelsanläggningar. Det finns en del resursslöseri med enskilda 
syste. Då de kräver transformatorer omvandlare och nättillgång. För hållbar utbyggnad av 
solenergi. Ska sådant tas i beräkning. Därför ksn ett sådant krav vara kontraproduktivt. Vi 
anser inre att det ska behövas ett sådant krav. Vi vill hellre se att det blir lättare att äga 
solelsproduktion gemensamt. Så att likstömsladdning av bilar kan ske från sol i 
gemensamhetslösningar.  

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja   Energieffektivisering kan vara det lättaste sättet att minska utsläpp och el samt 
elnätsbehov.  

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren? Ja   Det finns en rad viktigare infrastruktursatsningar som behöver göras i stället. Både lokalt 
och i Sveriges vägnät. Inte minst cykelvägar   

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti att 
miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

  Vet 
ej 

Omorganisation är inte alltid det bästa sättet att få bästa funktion.  Det gällde så klart även 
när sammanslagningen skedde. Men det finns enligt mig två skäl till en samlokalisering 
av  sml miljönämnden.  
1 .  Kommunerna är ganska små och har svårt att var och en ha den kompetens som i 
dagens samhälle behövs i en miljönämnd.  
2. Miljönämnden har i uppdrag att kontrollera även kommunens efterlevnad av 
miljölagstiftning. Detta ksn vara lättare att göra om man har lite större avstånd till det egna 
kommunalrådet.  
Ett stort problem med gemensam miljönämnd är den politiska styrningen. Den blir så som 
det nu fungerar inte proportionell till de egna kommunernas demokratiska utfall. Små 
partier som vårat får ofta ingen representation alls.  
 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja   Vi bör självklart göra så mycket vi kan. Vi bör även göra detta på ett sätt där Vår politik från 
rix och i region förstärks och kompletteras .  
Det gäller att minska co2.  
Det gäller att värna naturens existens.  
Det gäller att värna och biologiskt mångfald.  
 

 

Lysekilspartiets svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   Självklart vill vi bidra till att nå övergripande miljömål 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser?   Vet 
ej 

 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

  Inget 
svar 

Vi kan inte se att det finns behov av vare sig godstransport eller persontrafik på 
Lysekilsbanan. OM det hade gjort det hade vi varit positiva till att ha kvar Lysekilsbanan 
som en järnväg. 
 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

  Inget 
svar 

Ser inte Naturskyddsföreningen något värde i att använda bananläggningen till en GC-led 

genom kommunen? Lite anmärkningsvärt tycker vi..  

 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för att 
komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara grönområden 
nära tätorter? 

Ja   Närhet till grönomåde är viktigt, men att precisera det som i frågan har vi inte tänkt oss. 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

 Nej  Nej, inte när det gäller Tronebacken. Vi har röstat nej till Södra Stockevik  
 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

  Inget 
svar 

Hmm, det är väl redan 300 m? 
 

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja    

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet?   Vet 
ej 

Konsekvenserna måste först beskrivas. 

7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera platser 
i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

  Vet 
ej 

Har vi öht inte diskuterat, vet ej.. 
 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö?  Nej  Nej, tycker att det är att skriva folk på näsan. 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar?   Inget 
svar 

Det byggs inga, så det är inget problem 
 

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser?  Nej  Det planeras för vindkraft på Skottefjället och vi har redan flera vindkraftverk i 
kommunen. Därmed har vi fått vår beskärda del/tagit vårt ansvar. 

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

Ja   Ja, men mer fakta måsta fram.  
 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan?  Nej  Nej, finns nu inga planer på det. Lysekils kommun är delägare och vi får därmed ta vårt 
ansvar.  
 

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

Ja    

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils 

kommun? 

 
 

Ja   Att omvandla Lysekilsbanan till cykelbana är det absolut bästa vi kan göra ur ett miljö-, 
klimat- och folkhälsoperspektiv. En motsvarande GC-led utmed väg 162 skulle av 
kostnadsskäl inte komma till stånd på flera decennier.    

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

Ja    

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

 Nej  Vi vill hellre använda morötter… 

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja   Ja, självklart 
 

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren?  Nej  Nej, men innan det öht går att uttala sig måste det först göras en 
miljökonsekvensbeskrivning 
 

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti 
att miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

 Nej  Nej, men den gemensamma miljönämnden bör utvärderas. Visar denna utvärdering att en 
gemensam miljönämnd missgynnar Lysekils kommun ska den upplösas 
 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja   Vi har lagt motioner som - om de genomförs - kommer att ge en bättre miljö, exempelvis:  

 
1. Inrättandet av en marin återvinningscentral i Lysekils kommun  
2. Vi måste bli bättre på att bemästra skyfall och översvämningar  
3. Motion från Ronald Rombrant (LP) - Skapandet framtidens smarta och cirkulära  

livsmedelscentrum i Lyse genom att använda spillvärme från Preemraff  
 

 

Centerpartiets svar på Naturskyddsföreningen i Lysekils enkät 2022 

Nr Fråga Ja Nej Vet 
ej 

Kommentar 

1 Sverige har 16 miljökvalitetsmål (se sverigesmiljomal.se). 
Vill ditt parti arbeta för att klara de nationella och regionala miljömålen i Lysekils kommun? 
 

Ja   Kommunen ska naturligtvis sträva efter att vara en dela av de uppsatta nationella och 
regionala mål. 

2 Vill ditt parti införa skarpa klimatmål som gäller alla verksamheter inom kommunens gränser? Ja   Under förutsättning att verksamheter som har klimatmål och ställer om ges 
förutsättningar för detta. Vi måste också se bättre riktade insatser och lättnader i 
omsällningsarbetet till de verksamheter som gör detta. Klimatmålen måste också vara 
realistiska. 

3a En diskussion pågår om järnvägen (Lysekilbanan) skall trafikeras med tåg eller bli cykelbana.  
Vill partiet att järnvägen skall återupptas på Lysekilsbanan? 
 

Ja   Antar att ni menar att trafiken ska återupptas, så svarar utifrån detta. Vi i Centerpartiet 
anser att man ska värna om järnvägar i Sverige. Men Lysekilsbanan har inte förutsättningar 
att bli en lönsam bana. Man får inga företag som vill bedriva frakt på banan då vi inte har 
varken gods eller persontrafiksvolymer som ens skulle få det gå plus minus noll. Att lägga 
enorma summor på den uppustning som krävs samt att väldigt många bostäder skulle 
drabbas av en drift med dagens mått vore inte att ta ekonomiskt ansvar. Vi ser så mycket 
bristande underhåll i infrastrukut där de ekonomiska resurserna behövs och gör betydligt 
mer nytta både ekonomiskt och för klimatet.  Vi anser att det vore ett klokt sätt att låta 
sträckan användas som infratruktur om man beslutar att lägga ner den. 

3b I så fall kan partiet stödja att kommunen övertar drift och underhåll?  
 

 Nej  Lysekils kommun har absolut inte de ekonomiska ersurser att lägga på järnväg och de 
kostnader ett sådant övertagande skulle innebära oavsett tågtrafik eller övrigt. Det är 
viktigt att kommunen inte tar över sträckan, då skulle man dels stå med en framtida 
sanering och få svårt att få in den i de regionala infrastrukturpalnerna om man vill ha den 
som gång-, rid- och cykelväg. 

4a Nära till naturen är viktig ur hälsosynpunkt. Ett mål är att ingen skall ha längre än 300 m för 
att komma till ett grönområde på minst en hektar. Är ditt parti beredd att bevara 
grönområden nära tätorter? 

Ja   Det är viktigt att vi inte bara bevarar grönområden nära tätorterna utan också tar tillvara 

på de platser vi har och kan skapa grönområden i våra tätorter. Lysekils kommun är inte så 

stor så vi har nära till vackra områden ex fjälla. 

 

4b Kan ditt parti ompröva exploateringsplanerna på sådana områden som anses viktiga för   
invånarna som exempelvis Tronebacken och Södra Stokevik? 

 Nej 
 

 Vi har antagit dessa planer, skulle kommunen börja ompröva så stora beslut/satsningar 
skulle vi anses som en oansvarig kommun. Att vara en attraktiv kommun för företag, 
jobbskapare  och människorna som bor/vill bo här är väldigt viktigt. Tronebacken är ett 
demokraitskt beslut i Fullmäktige med 1 röst emot detaljplanen. Vi i Centerpartiet anser 
att det demokratiska samhället är viktigt och tror inte det stärker demokratin att utav 31 
mandat så har 30 tagit felaktigt beslut utifrån de handlingar vi fått enligt er. 

5 Strandskyddet är 100 m och kan utvidgas till 300 m.  
Vill ditt parti ha kvar nuvarande skydd för stränderna? 
 

Ja   när det handlar om 100 meter och möjlighet till dispens, det är viktigt att man ser över och 
reformerar strandskyddet, med det sagt är det inte för att ta bort skydd. Men det ska 
finnas där det behövs. 

6a I EU:s strategi för biologisk mångfald ska 30 procent av Europas hav och land skyddas till 2030 
varav en tredjedel, dvs. minst 10 procent av havs- och landområdena, ska vara strikt skyddat. 
Andelen land och hav som skyddas idag ligger långt ifrån dessa nivåer. Är ditt parti positiv att 
peka ut skyddsvärd natur i översiktsplanen? 
 

Ja   Om det sker i samförstånd och med markägarens godkännande. För oss är det viktigt att 
äganderätten inte försvagas, genom dialog och skötselpalner som tas fram i samförstånd 
så kann vi uppnå målen. Sverige är trots allt ett litet land och ska naturligtvis inte bära ett 
större ansvar än övriga länder för att uppnå målen, så inte heller kommunen. 

6b Vill ditt parti bilda kommunala reservat för att stärka biotopskyddet?   Inget 
svar 

Kommunen äger idag några områden som är skyddsklassade, vi har även privata 
markägare som tar ansvar och äger skyddsklassade områden. Så svaret är att man får ta 
ställning till detta om det dyker upp områden. 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering


7 Det har föreslagits att det skall byggas ”små modulära kärnreaktorer”, s k SMR, på flera 
platser i landet. Är ditt parti emot att sådana kärnreaktorer placeras i Lysekil kommun? 

  Inget 
svar 

Vi anser inte att kärnkraft är rätta vägen att gå. Vi måste se på lösningar som ger oss ökad 
elproduktion i närtid. VI ser också att företag inte vågar satsa på att bygga kärnkraftverk 
pga av den osäkra framtid( beslut som påverkar denna typ av verksamhet) och den 
enorma kostnad en investering behörver gör att man också behöver säkra regelverk över 
lång tid. Så vårt ställningstagande gäller inte bara Lysekils kommun, vill man ha denna typ 
av verksamhet så fär man vara beredd på att ha den även  på sin egen bakgård. 

8 Vill ditt parti upplysa om marinors och motorbåtars negativa påverkan på marin miljö? Ja   Det är viktigt att vi hela tiden arbetar med att bli mer hållbara. Detta sker genom att man 
lyfter de goda exemplen och att man gör det fördelaktigt att bli mer hållbar. 

9 Vill ditt parti minska byggnationen av fler småbåtshamnar?   Inget 
svar 

Vi anser att man får titta på varje förslag och bedömma påverkan i varje enskilt fall.För oss 
är det viktigt att inte bara säga nej för att säga nej, alla har rätt att få sin ide/sak prövad 
och beslutad utifrån dess specifika förutsättningar 

10 Är ditt parti positivt till ny vindkraft på land inom kommunens gränser? Ja   Precis som i tidigare svar så får man titta på varje förslag och göra bedömningar utifrån 

varje specifikt ärrende.  

 

11 Företag har visat intresse för att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Sveriges ekonomiska 
zon. Tycker ditt parti att detta är en bra idé? 
 

Ja   Utifrån att man gör noggranna utredningar om påverkan, att man också säkerställer 
avsättning för att förbrukade verk avlägnas. 

12 Vill ditt parti avbryta kommunens ekonomiska stöd till Malöga flygplats i Trollhättan?  Nej  Vi ser hur även flygets teknik utvecklas, och behovet av inrikesflyg finns. 

13 Kan ert parti stödja en omvandling av kommunens grönytor till ängsmark med mer biologisk 
mångfald? 

  Inget 
svar 

naturligtvis kan grönytor bli äng, men de måste skötas också. Sen behöver vi ha grönytor i 
olika skepnader. Genom att vi visar goda exempel kan vi få fler företag och privatpersoner 
att bidra vilket blir mer effektivt än att bara satsa på kommunens  egna områden. 

14 Att cykla mellan kommunens olika delar främjar folkhälsa och ger låg klimatpåverkan. För att 
fler ska välja cykeln krävs bra och trygga cykelvägar.  
Håller ditt parti med om detta? Vilka konkreta cykelvägar vill ni fokusera på i Lysekils 

kommun? 

 
 

Ja   Tyvärr har vi flera sträckor där det nästan är livsfarligt att cykla och där alternativ väg inte 
finns, detta är viktigt att vi försöker prioritera utifrån vår antagna cykelplan. De vi ser störst 
behov av att göra säkrare. 

15 Kommunen har många byggnader med lämpliga tak för produktion av el med hjälp av solen. 
Stödjer ditt parti att sätta solceller på kommunens byggnader?  
 

  Inget 
svar 

Om det finns en ekonomiska medel. Det bör särskilt beaktas iom större 
renoveringar/ombyggnationer/nybyggnationer. 

16 Anser ditt parti att kommunens byggnadsnämnd skall i bygglov för nya byggnader kräva 
solceller på alla tak? 

  Inget 
svar 

Kommunen måste ställa rimliga krav och bygglov i Lysekil Kommun ska följa samma 
regelverk som andra kommuner. Att sälla krav som kann innebära att ställda krav gör att 
den ekonomiska belastningen gör det fördyrande att bygga i vår kommun är inte rätt väg 
att gå. Det måste gynna den som vill investera i solel oavsett om det är en ny byggnad eller 
gammal. Den största vinningen och lönsamheten är ju inte på nya energieffektiva 
byggnader utan på de äldre. 

17 EU har lyft potentialen att minska energianvändningen med 32,5 % till år 2030 
(www.energimyndigheten.se/energieffektivisering). 
 Tycker ditt parti att energieffektivisering är viktigt i Lysekils kommun? 
 

Ja   Självklart 

18 Är ditt parti emot en bro över Gullmaren?   Inget 
svar 

Vi behöver utreda detta grundligt innan vi kann ta ställning. Gullmaren är Sveriges enda 
tröskelfjord och vi känner att vi behöver få fler fakta innan vi kann svara. Självklart ser vi 
hur restider skulle påverkas positivt och pendlingstiderna göra det mer attraktivt för 
kompetensförsörjningen i Kommunen och bland företagen. 

19 Den kommunala miljönämnden i Lysekil har överförts till Sotenäs kommun. Tycker ditt parti 
att miljönämnden skall tas tillbaka till Lysekil? 

  Inget 
svar 

Vi anser att vi bör titta på frågan omgående. Vi ser brister och ser också att det kann finnas 
en många fördelar med att ha kompetensen i Lysekil, så vi är öppna för att ev flytta den 
tillbaka. Men vi måste se alla parametrar. 

20 Tycker ditt parti att det skall göras mer för att invånarna skall få en bättre miljö? Lämna gärna 
konkreta förslag. 

Ja   En ganska komplex fråga, då bedömningen av en bättre miljö är ju utifrån vem man frågar. 
Vi har en unik miljö i Lysekils Kommun, och naturligtvis ska den vara bra och så ska även 
målsättningen vara. 

 

 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering

