18 augusti 2022

Naturskyddsföreningens politikerenkät 2022

Sammanställning av frågor och svar
I samarbete med Naturskyddsföreningen i Bohuslän har Tjörns
Naturskyddsförening genomfört en politikerenkät om de viktigaste lokala
miljöfrågorna på Enkäten genomfördes under maj och juni 2022 genom att ett
formulär skickades med e-post med påminnelse till partiets kontaktperson eller
representanter i kommunfullmäktige.
Samtliga nio partier i kommunfullmäktige har svarat: Centerpartiet C,
Kristdemokraterna KD, Liberalerna L, Miljöpartiet MP, Moderaterna M,
Socialdemokraterna S, Sverigedemokraterna SD, Tjörnpartiet TP och
Vänsterpartiet V.

Vindkraft
Det finns olika möjligheter att öka produktionen av vindkraft i Tjörns kommun. Vilka
alternativ kan ditt parti stödja eller tillstyrka när det gäller nya etableringar? Frågan
gäller endast etableringar som uppfyller gällande miljövillkor, krav från Försvarsmakten
etc.
Tre partier är helt emot vindkraft på Tjörn och i angränsande vatten (M, SD och TP). Övriga
är positiva men framhåller att det ska tas hänsyn till olika intressen vid etablering.

Kommunala solcellsanläggningar
Anser ditt parti att kommunen ska etablera solceller på alla kommunägda fastigheter där
det är möjligt och lämpligt?
Samtliga partier (utom TP) vill etablera solcellsanläggningar på alla kommunalägda
fastigheter där det är möjligt. SD anser att det bör vara genomfört inom 15 år medan övriga
partier inte anger någon specifik tidplan.

Laddpunkter för elbilar
Anser ditt parti att kommunala bostadsaktörer ska etablera laddpunkter för elbilar vid
kommunägda flerbostadshus? Frågan gäller en gradvis utbyggnad vi fastigheter det är
möjligt och lämpligt, och i takt med att efterfrågan ökar. Kostnaderna för att få tillgång
till laddning bör helt eller till mycket stor del betalas av de boende som nyttjar
laddtjänsten och inte subventioneras av övriga boende eller skattekollektivet.
Samtliga partier vill etablera laddning i kommunägda bostäder i takt med ökade efterfrågan
som betalas av brukarna. TP hänvisar frågan till Tjörns Bostadsbolag. Flera partier
framhåller också att det även behövs privata initiativ för laddning.

Småbåtshamnar
Vill ditt parti införa en maxgräns för antalet båtplatser, eller för antalet småbåtshamnar
på Tjörn? Frågan ställs därför att småbåtshamnar påverkar det marina livet negativt.
Båtbottenfärger och drivmedel innehåller gifter som skadar bottenfauna och fisk.
Mekanisk påverkan från ankare, kättingar och vattenrörelser skadar bottnar.
Fyra partier kan tänka sig att både tillåta fler båtplatser i befintliga anläggningar och tillåta
nya anläggningar om det behövs (KD, L, M och SD). Tre partier kan tänka sig att utöka
platserna i befintliga anläggningar men vill inte tillåta nya båthamnar (C, MP, V). KD och
MP framhåller också möjligheterna att utveckla i- och urtagning så att båtar kan vara
uppställda på land även under båtsäsongen. S avstår från att svara.

Strandskydd
Hur anser ditt parti att strandskyddet ska hanteras i kommunens planering?
Fem partier anser att nuvarande strandskyddsregler är ändamålsenliga och i stort fungerar
tillfredsställande (MP, S, TP, V och L). KD anser att strandskyddet generellt sett är viktigt
men att det borde vara lättare att ge dispenser i redan exploaterade områden. C, M och SD
anser att nuvarande regler begränsar exploatering alltför mycket.

Naturvårdsplan fråga 1
Tjörn har en naturvårdsplan som antogs 2008. Anser ditt parti att målsättningen i
nuvarande naturvårdsplan har uppfyllts?
Inget parti anser att alla målsättningar är uppnådda, men C anser att mycket har uppnåtts.
MP och SD anser däremot inte att de huvudsakliga målsättningarna ännu är uppnådda.
Fem partier har ingen uppfattning (L, M, S, TP och V).

Naturvårdsplan fråga 2
Naturvårdsplanen från 2008 håller på att uppdateras. Hur anser ditt parti att planen bör
utformas för att bidra till en hållbar förvaltning av mark, skog och vatten i Tjörns
kommun?
KD anser att arbetet med nuvarande plan ska utvärderas, prissättas och konkretiseras
tydligare, och därefter kan det bilda underlag för uppdaterade mål. MP anser att arbetet
med planen behöver prioriteras och det bör kunna hanteras av en ny
hållbarhetsstrateg/ekolog. L anser att planen bör inriktas på att ge markägare rådighet över
sina marker. Övriga partier lämnar allmänna kommentarer, eller har ingen uppfattning i
frågan.

Våtmarker
Hur många procent av kommunens budget är ni beredda att satsa på att anlägga
våtmarker? Frågan ställs därför att våtmarker kan minska näringsflöden till havet,
utjämna vattenflöden och minska risken för översvämningar. De är viktiga för den
biologiska mångfalden. Våtmarkernas vegetation binder koldioxid och bidrar till
minskad växthuseffekt.
Ange en ungefärlig procentsiffra och gärna en kommentar.
Inget parti ville ange en specifik procentandel. Mp vill se en ambitionsnivå på ungefär två
nya våtmarker per år tills balansen är återställd och att det bör åstadkommas genom
finansiellt samarbete med region etc. KD och SD anser att beslut om våtmarker måste
föregås av inventering och konsekvensanalyser, och SD föreslår en budget på c:a 500.000 kr
initialt. V anser att ambitionen måste baseras på kunskap om hur mycket våtmarker som
Tjörn behöver. C, L, S och TP har ingen uppfattning.

Skydd av värdefulla miljöer
Hur många procent av kommunens budget är ni beredda att satsa på att bilda
naturreservat? Frågan ställs för att det finns områden i kommunen som saknar skydd
idag och där ett reservat krävs för att ge långsiktigt skydd och vård av naturvärdena.
Ange en ungefärlig procentsiffra och gärna en kommentar.
Inget parti ville ange en specifik procentandel. MP framhåller att reservat kan vara viktiga
och nämner Björshuvudet som ett exempel. KD, M, SD och V anser att reservatsbeslut bör
tas efter inventeringar och konsekvensanalyser. L vill inte införa ytterligare reservat. C
hänvisar till strandskyddet. S och TP har ingen uppfattning.

Ökande exploatering
I gällande översiktsplanering utgår kommunen från att invånarantalet ska fortsätta öka.
Anser ditt parti att det finns en maximalt lämplig nivå för hur många permanentboende
och fritidsboende på Tjörn?
Varken C, L, M, SD eller V anser att det finns en övre principiell gräns för invånarantalet på
Tjörn. Flera av dem framhåller dock att invånarantalet i praktiken begränsas av
möjligheterna att försörja med t.ex. infrastruktur och samhällsservice. MP anser att en nivå
uppåt 20.000 invånare skulle kunna bli svår, men i praktiken har en enskild kommun
begränsade möjligheter att styra inflyttningen så fokus ska vara smart planering, förtätning
och att underlätta flyttkedjor. S och TP lämnar inga svar.

Klimatkommunerna
Hur ställer sig ditt parti till att Tjörns kommun blir medlem i organisationen
Klimatkommunerna? (Information finns på www.klimatkommunerna.se)
Fem partier vill att Tjörn går med i Klimatkommunerna (KD, L, MP, M och S). SD och TP
anser inte att Tjörn ska delta. Två partier saknar uppfattning (C och V).

Not: Två frågor ställdes också om kommunekolog. Frågorna har dock hunnit bli inaktuella
efter det att frågan ställdes i våras och har därför utgått.

