ENKÄT om

GRÖNA FRÅGOR
inför valet 2018

Inför valet hösten 2018 har nätverket Ny grön stad genomfört denna enkät
om gröna frågor i stadsbyggnadspolitiken. Enkäten har skickats till Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ samt Sverigedemokraterna i Stockholms stadshus. På följande sidor finns sammanställningen
av deras svar.
Om Ny grön stad
Nätverket Ny grön stad består av ett 20-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i Stockholmsområdet. Bland dessa ingår bl a Naturskyddsföreningarna i Stockholms län, Stockholm, Nacka och Sollentuna, Rädda
Hammarbyskogen, Skydda Nytorps gärde, Föreningen rädda Ältasjön,
Nacka miljövårdsråd, STF Stockholm och Nätverket Årstafältet! samt
Förbundet för Ekoparken. Tillsammans representerar vi mer än 200 000
invånare.
Nätverket jobbar bl.a. för att våra viktiga tätortsnära grönområden ska
vara kvar och få utvecklas positivt i ett växande Storstockholm.

www.nygronstad.se

Ja

Vet ej /annat svar

Fråga 1
Kungliga Nationalstadsparken är världens första nationalstadspark. En viss kompletteringsbebyggelse tillåts enligt Miljöbalken
om den inte skadar befintliga natur- och kulturvärden.
Anser ert parti att vi har nått gränsen för hur mycket som kan
byggas i Nationalstadsparken?

Fråga 2
Anser ert parti att byggande av bostäder och annan
exploatering i stadens parker håller på att gå för långt?

Fråga 3
Anser ert parti att, när det är relevant, det bör finnas med
en naturvärdesinventering som underlag inför beslut om
start-PM?

Fråga 4
Anser ert parti att det ska bildas en fond där det avsätts 1 %
av investeringen vid bostadsbyggande (precis som för offentlig
konst) för att gynna naturområden?

Alla partier har kommenterat sina svar. Läs dem gärna på www.nygronstad.se

Nej

Ja

Vet ej /annat svar

Fråga 5
Anser ert parti att barns utemiljö i Stockholm anpassas till
de fysiska och psykiska behov befintlig forskning har visat att
barn i olika åldrar behöver?

Fråga 6
Kommuner kan sedan en lagändring infördes bilda biotopskyddsområden. Det gäller bl a bäckraviner och dungar med gamla träd.
Gäller områden som är mindre än de som man kan göra naturreservat av. T ex har Värmdö redan bildat fyra stycken.
Ser ert parti kommunalt inrättade biotopskyddsområden som
ett bra sätt att bevara naturområden i staden? Kommentera
gärna var.

Fråga 7
Tidiga markanvisningar låser detaljplaner innan de ställs ut för
samråd.
Anser ert parti att markanvisning ska ske först efter
plansamrådet?

Fråga 8
Enligt RUFS 2050 ska det ske mellankommunalt samarbete. För
att genomföra detta måste kommunerna samverka om bl a de
Gröna kilarna.
Anser ert parti att Stockholms stad ska arbeta tillsammans med
andra kommuner för att ta fram grön- och blåstrukturplaner
över kommungränserna?

Alla partier har kommenterat sina svar. Läs dem gärna på www.nygronstad.se

Nej

Ja

Vet ej /annat svar

Fråga 9
Anser ert parti att det är rimligt att Stockholms stad som består
av 3 % av länets yta ska bygga 30-50 % av allt nytt bostadsbyggande i Stockholms län, om det går ut över naturmark, befintliga bostadsområdens grönområden, parker och grönområden?

Fråga 10
Kommunerna kan välja att hantera en plan med standard eller
utökat planförfarande. För att en plan ska hanteras med standardförfarande måste tre kriterier uppfyllas.
Dessa tre är: Att planen är förenlig med översiktsplanen och
att den är förenlig med Länsstyrelsens granskningsyttrande av
översiktsplanen och att planen inte har ett betydande allmänintresse eller i övrigt är av stor betydelse. De två första kriterierna
uppfylls ofta och vi som remissinstanser har inga synpunkter på
dem. Däremot är det tredje kriteriet intressant ur vårt perspektiv.
Vi ser att många detaljplaner i Stockholms stad som enligt vår
uppfattning har ett uppenbart betydande allmänintresse ändå
hanteras med standardförfarande, vilket innebär kortare remisstider och att t ex ingen samrådsredogörelse behöver upprättas.
Anser ert parti att de flesta detaljplaner i Stockholms stad inte
har ett betydande allmänintresse (t ex Fredhällsparken)?

Alla partier har kommenterat sina svar. Läs dem gärna på www.nygronstad.se

Nej

Därför bildades Ny grön stad
Nätverket Ny grön stad består av ett 20-tal 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.
Grönområdena är viktiga för människans välbefinnande, som
spridningsvägar för djur och växter och inte minst för deras
ovärderliga ekosystemtjänster.
Akut hotade pärlor som vi kämpar för att bevara är Hammarbyskogen och Årstafältet för att nämna några exempel.

www.nygronstad.se

