ENKÄT om
GRÖNA FRÅGOR
inför valet 2014
Därför bildades
Ny Grön Våg

Inför valet hösten 2014 har nätverket Ny Grön Våg genomfört denna
enkät om gröna frågor i stadsbyggnadspolitiken. Enkäten har skickats
till Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Stockholms stadshus.
På nästa sida finns sammanställningen av deras svar.

Nätverket Ny Grön Våg består av ett trettiotal
små och stora natur-, miljö- och friluftsorganisationer som sedan 2012 kraftsamlar för
regionens grönområden. Tillsammans vill vi
skydda Storstockholms gröna kilar och de gröna oaser som fortfarande finns i storstaden.

Om Ny Grön Våg
Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i Stockholmsområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Friluftsfrämjandet, STF Stockholm,
Stockholms läns Hembygdsförbund och Förbundet för Ekoparken.
Tillsammans representerar vi mer än 200 000 invånare.

Grönområdena är viktiga för människans
välbefinnande, som spridningsvägar för djur
och växter och inte minst för deras ovärderliga
ekosystemtjänster.

Nätverket jobbar bl.a. för att våra viktiga tätortsnära grönområden i allmänhet och de Gröna Kilarna i synnerhet ska vara kvar och få utvecklas
positivt i ett växande Storstockholm.

Akut hotade pärlor som vi kämpar för att
bevara är Kungliga nationalstadsparken, Hammarbyskogen, Årstafältet, Rågsveds friområde,
för att nämna några exempel.

www.nygronvag.se

www.nygronvag.se

Fråga 1
Enligt RUFS 2010 ska de 10 stora sammanhängande tätortsnära grönområden som kallas de
gröna kilarna behållas obebyggda. Stockholms
kommun har mark i 5 av dessa kilar (Tyrestakilen, Hanvedenkilen, Bornsjökilen, Görvälnkilen
och Järvakilen). Enligt gällande översiktsplan
för Stockholms kommun ska stadens mark i
dessa kilar inte bebyggas.

Fråga 3

Fråga 1
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Våra grönområden och ekosystem ger direkta
och indirekta bidrag till människors välbefinnande och positiva effekter på miljö, hälsa, rekreation, klimat, m.m, Dessa bidrag går under
begreppet ekosystemtjänster. Arbetet med att
lokalisera och definiera ekosystemtjänsterna
ingår som en del i Sveriges miljömål och ska
vara klart 2018.

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som
ligger i en grön kil?

Avser ert parti att under mandatperioden
2014-2018 driva på arbetet med att identifiera ekosystemtjänsterna i Stockholms stad?

Fråga 2

Fråga 4

Att på olika sätt kompensera för bebyggd
grönyta genom att på olika sätt skapa nya eller
utveckla befintliga grönområden, sk ”ekologisk kompensation”, är något som de senaste
decennierna har börjat tillämpas både på
kontinenten och i Sverige. I Sverige är det bara
för formellt skyddade områden som det finns
tydliga regler för hur och när kompensation
kan och ska ske. Men, det blir mer och mer
nödvändigt att skapa tydliga, kraftfulla och
bindande regler även för naturområden som
inte har formellt skydd, framförallt i och runt
våra städer. Detta är något som miljöbalken
öppnar för.

Fråga 2

Kommer ert parti att under mandatperioden 2014-2018 att driva frågan om att skapa
tydliga, kraftfulla och bindande regler för
ekologisk kompensation?

Alla partier har kommenterat sina svar.
Läs dem gärna på www.nygronvag.se
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Fråga 4

Omvänd planprocess innebär att kommunens
invånare, inte minst boende i närområdet,
direkt får peka ut var och hur eventuell förtätning ska ske innan skiss på detaljplan görs.
Denna process kan säkerställa nöjda invånare
och minska risken för överklaganden och
förseningar.
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Kommer ert parti under mandatperioden
2014-2018 att vara drivande i frågan om att
göra omvänd planprocess till standard i Stockholms stad?

Fråga 5
Politik är ofta vägval. Hur skulle ert parti
rösta om det gällde att bebygga Bromma
flygplats eller bebygga ett värdefullt
välbesökt grönområde?

Fråga 5
Bebygga Bromma

Bebygga
Grönområde
Annat svar

