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Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn   
 
 
 
 
Miljömärkning av lokalpolitiken i Kristinehamn 
 
Härmed besvaras de av Sällskapet för Naturskydd, i rubricerat ärende, ställda frågorna. 
 
A. Viktigaste naturvårdsfrågan. 
 
Vi vill skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom: 
Skydd och skötsel av naturen 
Artbevarande 
Hållbart nyttjande 
 
Viktigaste naturvårdsfrågan, är RENT VATTEN i vid bemärkelse för att 
nå god ekologisk status och goda livsbetingelser för djur och växter. 
Härvid kan nämnas: 
Upprättande av en ”Vattenplan” som bl a beskriver hushållning av vattenresurser. 
Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i sjöar och vattendrag; minska utsläpp av 
fosfor och kväve 
Säkerställa produktion av tjänligt dricksvatten även vid höga flöden 
genom utökat skydd av vattentäkter och ledningssystem. 
Fortsatt kalkning av sjöar och vattenförekomster 
Minska miljöpåverkan från enskilda/små avlopp. 
 
B. Viktigaste miljöfrågan. 
 
Övergripande är att de 16 nationella miljökvalitetsmålen beaktas 
 
Viktigaste miljöfrågan är att en ny ”Plan för långsiktig hållbar utveckling” (PLHU) tas 
fram. 
PLHU bör innehålla planer/motsv enligt nedan: 
 
Klimat och energiplan 
Klimatanpassningsplan 
Grönstrukturplan 
Vattenplan/Blåstrukturplan 
Avfallsplan 
Trafikplan/Trafikanalys 
Livsmedelsplan 
Strandplan 
Kulturmiljöplan 
Kemikalieplan 



Tematiska tillägg till ny översiktsplan 
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Syftet med PLHU är att i möjligaste mån, säkerställa/bevara: 
 
Människors hälsa 
Den biologiska mångfalden och naturmiljön 
Ekosystemens långsiktiga reproduktionsförmåga 
En god hushållning med naturresurserna 
Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
 
PLHU syftar även till att uppfylla miljökvalitetsmålen. 
 
C. Inställning i klimatfrågan. 
 
Kommunens Klimat och energiplanplan skall fortlöpande utvecklas och utvärderas. 
Ny klimatanpassningsplan utarbetas. 
 
Svar på ja- eller nejfrågor med kort motivering 
 

1 JA 
Projektet avseende vattenkvaliteten skall fortsätta och intensifieras 

 
2 JA 

En ny skogsskötselplan, som ersätter den som antogs 1988, bedöms vara 
färdig för antagande av fullmäktige under våren 2015. 
Arbetet med ”Grön skogsbruksplan” fortskrider. Planen tillämpas, enligt 
uppgift, i valda delar som planeringsinstrument i pågående skogsskötsel. 

 
3 JA 

Strandskyddsdispens skall beviljas då de särskilda skäl föreligger 
som strandskyddslagen anger. Miljö och byggnadsnämnden beslutar i 
ärenden rörande strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen överprövar sådana 
beslut. Detta innebär att strandskyddslagens intentioner beaktas och att 
rättssäkerhet uppnås. 
 

4 JA 
I enlighet med PLHU ovan. 
 

5 JA 
Översiktsplanens intentioner bör omsättas i handling; ny ÖP är aviserad. 
 

6 JA 
Underlag för detta arbete bör vara ”Regional handlingsplan för 
klimatanpassning” som tagits fram av Länsstyrelsen i Värmland 2014. 

 
7 JA 

Kommunens kostpolicy innebär redan i dagsläget en god balans i 
kosthållningen 
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8 JA 
Närproducerad mat innebär bl a mindre miljöpåverkan av negativ art från 
transportsektorn 
 
      
 
 

9 JA 
Vi vill primärt anställa en ekolog. Befattningshavaren avses lösa uppgifter 
inom olika miljöprojekt såsom analys av vattenkvalitet i sjöar och 
vattendrag. Utökat samarbete med exempelvis Vänerns vattenvårdsförbund 
och kommuner runt Vänern bör ske för att klarlägga behov av åtgärder för 
att förbättra miljön. Ett exempel är hur kan man hindra att Vänerns stränder 
blir bevuxna med träd och buskar vilket innebär att tillgängligheten 
minskar? 
Ekologen kan stödja skolan med exempelvis temadagar som avser 
naturfrågor inom ramen för aktuell läroplan.  
  

 
 
        På uppdrag av styrelsen för Moderaterna i Kristinehamn 
 
 
 
 
 
                              Lars Gustafson 


