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Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar Naturvårdspolicy
Ärendebeskrivning
En begäran om yttrande på remiss om Naturvårdspolicy för Alingsås kommun har inkommit
från Miljöskyddsnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-20. Svar ska ha inkommit
senast 2018-10-01.
En naturvårdspolicy för Alingsås kommun antogs 1997 av kommunfullmäktige. Då denna
anges behöva uppdateras och aktualiseras, gäller remissen yttrande på förslag till reviderad
Naturvårdspolicy. Det omnämns vidare i remissen att naturvårdsprogrammet uppdaterades
2005, där arbete pågår för att uppdatera även den, vilket beräknas vara klart 2019.
Av remissen framgår att naturvårdspolicyn beskriver hur den kommunala naturvården skall
utformas och riktningen för kommunens ambitioner att främja biologiska värden. Det står
också att det är få kommuner som har en separat naturvårdspolicy där naturvårdsfrågan i
vissa fall är inbakad i kommunens miljöpolicy. Det framgår vidare att naturvårdspolicyn gäller
kommunkoncernens interna arbete med naturvårdsfrågor sam att den ska revideras minst
var femte år.

Samhällsbyggandskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har i genomgången av utkastet till Naturvårdspolicy fokuserat på
detta i relation till planeringsförutsättningar.
Vid genomgång av avsnittet: Kommunens policy i naturvårdsfrågor, påpekas följande för
dess fyra punkter.
- ”Kommunens biologiska resurser…ska bevaras i största möjliga
utsträckning…”:
Av detta avsnitt bör det framgå mer nyanserat att kommunens biologiska
resurser ska beaktas och avvägning mot övriga intressen ska göras. Det
bör också tydliggöras att det är de områden som utpekas ytterligare i ett
naturvårdsprogram, med höga naturvärden och skydd, som ska bevaras
och inte exploateras.
- ”Kommunen ska främja rekreation…Grönstrukturen i och i anslutning till
tätorten ska bevaras och utvecklas.”
Det är viktigt att en avvägning görs för varje fall, för att bevarande av värdefull
grönstruktur ska kunna ske parallellt med exploatering och tillväxt. Det bör
därför tydliggöras att grönstruktur som är särskilt värdefulla stråk och
grönområden i och i anslutning till tätorten behöver utpekas i vidare arbete för
att kunna bevaras för att rätt avvägningar ska kunna göras vid framtida
exploateringsbehov.

-”Kommunen ska bidra till allmänhetens kunskap...tillgång till skolskogar…”
Vid behov av framtida skolor och utbyggnad av befintliga skolor, tas det hänsyn
till flertal faktorer vid lämplighetsprövning. Tillgång till skolskogar kan vara en
del i prövningen som en ambition. Om dessa skolskogar utpekas i exempelvis
ett naturvårdsprogram, finns det fler möjligheter att ta ställning till ett bevarande
vid en lämplighetsprövning.
-”Kommunens naturvårdsambitioner ska konkretiseras i ett naturvårdsprogram,
som ska utgöra ett underlag för kommunens fysiska planering”
För att utgöra ett bra underlag för kommunens fysiska planering, kan eventuellt
dessa frågor studeras vidare i ett tematiskt tillägg till översiksplanen/grönplan.

Vidare finns det i remissen ett avsnitt Vision 2030, som beskriver ”en sammanhängande
struktur av naturvärdeskärnor”. Efter begäran om förtydligande framgår att detta inte är en
kommunövergripande vision, utan något som omnämns som naturvårdsvision, vilket bör
förtydligas i underlaget. Det hade vidare varit av vikt att dessa naturvärdeskärnor kartläggs
visuellt, exempelvis i ett naturvårdsprogram.
Vidare kommentarer är också att det i den tidigare naturvårdspolicy från 1997 framgick
ansvarsroller som inte framgår av den nya naturvårdspolicyn. Dessa skulle kunna ha
tydliggjort förväntade insatser från nämnderna inför denna remissrunda. Det praktiska
arbetet bör exempelvis definieras som ett förslag till genomförandebeskrivning till
naturvårdspolicyn.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det som svar på remissen.
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